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Belimo. Hızlı teslimat.

Teslim süreleriniz ne kadar sıkışık olursa olsun, Belimo sizi hiç bir zaman yarı yolda 
bırakmaz. Bizimle çalışarak, iklimlendirme sektörünün dünya çapında lider motor ve vana 
üreticisinden tüm ihtiyacınızı hızlıca temin etmiş olursunuz. Teslim sürelerine koşulsuz 
uyum, her biri test edilmiş İsviçre kalitesi ürünler, her ürüne koşulsuz sağlanan 5 yıl garanti 
ve hep yanınızda olan teknik destek. Belimo müşterileri tüm bunları her durumda fazladan 
bir maliyete katlanmadan alır. Bizi seçerek siz de hepsine bir arada sahip olabilirsiniz.

Hepsi bir arada.

year warranty

ag
or

, Z
ur

ic
h

Belimo Turkey Otomasyon A.Ş Şerifali Mh. Beyit Sk. No:52/Z-1 Ümraniye/ İstanbul 
Tel +90 216 266 32 00 Faks +90 216 266 32 09 www.belimo.com.tr

Daha iyi performans - daha çok değer
                         www.belimo.com.tr
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Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Editörden

  

iki grubun ortak menfaatleri açısından birlikte çözmek 
zorunda kaldıkları sorunlar yaratmışlar; örneğin kampa 
yemek getiren kamyonun arızalanması, kampa su te-
min eden deponun arızalanması ve birlikte çare bulma 
gereği, film seyredebilmek için aralarında para topla-
mak zorunda kalmaları gibi… Ortak bir kriz ile karşı kar-
şıya kaldıktan bir süre sonra, yemeklerde gruplar karışık 
olarak oturmaya başlamış. En iyi arkadaşlarını sıralama-
ları istendiğinde, daha önce sadece kendi gruplarından 
kişilerin isimlerini vermiş olmalarına rağmen artık diğer 
gruptan isimler de söylemeye başlamışlar.

Deneyin sonucu, ayrımcılığın kolayca başlatılabilmesi-
ne karşın, istendiğinde ortadan kaldırılabileceğini gös-
termesi açısından, sosyoloji alanında önemli deneyler 
arasında yer alıyor. İşin sırrının; ortak paydaların çoğal-
tılması, işbirliğinin yegâne çözüm olduğunun kavratıl-
ması, başarının ortak çabanın sonucu olduğu bilinci-
nin pekiştirilmesi olduğunu gösteren Muzafer Sherif’in 
çalışmalarına, Veysel Batmaz’ın yayınladığı “Otoriteryen 
Kişilik ve Uyma” kitabında da yer verilmiştir. Kitaptan 
küçük bir alıntı yapalım; “Büyük bir oranla, toplumsallık 
içindeki karar ve normlarımızı, başkalarına bakarak ve 
otorite zannettiğimiz ve çoğunluk olarak bize çeşitli 
baskılar kuran veya kurabilen kişilere göre veriyoruz.”

Muzafer Sherif gibi -bu kez kıymetini bileceğimiz- bi-
limcilerimiz arttıkça hayal ettiğimiz gibi bir ülke de ger-
çek olur. Nasıl olacak bilmiyorum ama Cemil Meriç’in 
sözlerini de anmadan edemiyorum: “Tabular tabular.. 
Her adımda şuura dur emrini veren bir jandarma ne-
feri. Her kapının arkasında, elinde bıçak, bekleyen bir 
harem ağası. Düşünme! Düşüneni iftiranın ve sefaletin 
lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayip, 'efendim 
bizde filozof yetişmiyor' diye ah-u vahlar… Her aydın-
lığı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanlarım: 
Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız 
ediyor sizi! Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı 
bu ülkede, düşünce adamı nasıl çıkar?”

Kaynaklar:
Mehmet Yakın’ın, “Türkiye'nin Muzaffer'i ABD’nin 
Sherif 'i” başlıklı köşe yazısı, Sertan Batur, Ersin 
Aslıtürk’ün derlediği “Muzaffer Şerif ’e Armağan” kitabı.

yrımcılık ve ötekileştirme, sosyal psikolojinin ele 
aldığı önemli konular arasındadır. Sosyal psiko-
lojinin kurucuları arasında sayılan ve bizim kıy-

metini bilemediğimiz, dünya bilim tarihine mal olan 
önemli bilimci Muzaffer Şerif Başoğlu da bu konuda, 
1961 yılında, efsane olmuş bir deney gerçekleştirdi. 
(Tabii Muzaffer Şerif Başoğlu diyorum ya, önce komü-
nistlikle suçlanıp hapse atılması, sonra ABD’den ülkesi-
ne dönmek istediğinde memuriyet haklarının elinden 
alındığını öğrenmesi ile yaşadığı hayal kırıklığı netice-
sinde soyadını Sherif olarak değiştirdiği için, dünyada 
bilinen adı ile Muzafer Sherif demeliyim aslında. Gerçi 
artık doğum yeri olan Ödemiş’te adına sempozyumlar 
düzenleniyor ama…)

Toplum bilimci, psikolog Muzaffer Şerif ve Amerikalı 
meslektaşları, ayrımcılık ve ötekileştirme sorunlarının 
bir toplumda ne kadar kolayca tetiklenebileceğini, 
farklı gruplar arasında düşmanlığın nasıl büyük bir hız-
la büyütülüp savaşa dönüştürülebileceğini araştırmak 
üzere yola çıkmış. 11 yaşında 24 çocuğu, 12 kişilik iki 
gruba ayırmış ve Robbers Cave Ulusal Parkı içinde bir 
izci kampına “tatile” götürmüş. En azından çocuklar 
böyle biliyormuş. Birinci hafta, gruplar birbirini gör-
memişler, kampın tadını çıkarmışlar ve kendi grupla-
rının hiyerarşik yapısını oluşturmuşlar. İkinci hafta iki 
grup bir araya getirilmiş ve kendi gruplarına bir isim 
vermeleri istenmiş. Böylelikle kendilerine “kartallar” ve 
“gevezeler” diyen, buna uygun flamalar üreten iki grup, 
aralarında çatışmanın çıkması için Sherif ve arkadaşları 
tarafından manipülasyona hazır halde, “bize karşı onlar” 
duygusunu öne çıkaracak bir rekabeti ateşlendiren ya-
rışmaya dahil edilmişler. Bu yarışma esnasında küfürler, 
aşağılayıcı atışmalarla öylesi bir çatışma içine girmişler 
ki, Sherif ve arkadaşları grup içerisinde kötü niyetin or-
taya çıkması için çok da fazla bir şey yapmalarına ge-
rek kalmadığını görüp deneyi sonlandırmak istemişler. 
Ama bu deneyin, çözümü de bünyesinde barındırması 
istendiğinden “uzlaştırıcı” çalışmalara başlamışlar. Var 
olan düşmanlığı nasıl yok ederiz diye düşünmüşler ve 
sinema, piknik gibi birlikte yapılabilecek sosyal aktivite-
leri artırmayı denemişler. Fakat sonuç çok daha felaket 
olmuş. Tüm bu aktiviteler, itiş, kakış ve hakaretler ile 
sonuçlanmış. Sherif ve arkadaşları tarafından, kontrol 
edilemeyen bir canavar yaratılmış. Bu noktada, Sherif; 
uyumsuzluğun formülünü basit olarak belirlemiş: “İn-
sanları ikiye ayırın ve kendi yağlarında kavrulmalarına 
izin verin. Arada bir de, rekabeti biraz daha artırıcı akti-
viteler hazırlayın ve gruplar arası artan nefreti seyredin.” 
Meşhur deneyimizin sonu, çözümü ortaya koymuş. Her 

A

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Ayrımcılık nasıl başla(tılı)r, nasıl sonlan(dırıl)ır? 
Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr
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Haberler

Türkiye, LEED Yeşil Bina Sertifikası Alan İlk 10 Ülke İçinde 8. Sırada

U SGBC (Amerikan Yeşil Binalar Kon-
seyi), Türkiye’nin dünyada en yaygın 

ve tanınan yeşil bina sertifika sistemi olan 
LEED sertifikası alan ilk 10 ülke arasında 8. 
olduğunu açıkladı. 
İlk 10 ülke listesi Amerika dışında dünyada 
sürdürülebilir bina tasarım, yapım ve işlet-
mesi alanında önemli gelişmeler elde eden 
ve LEED sertifikalı yeşil binalara olan uluslara-
rası talebin artmaya devam ettiği ülkeleri öne 
çıkartıyor. USGBC Başkan ve Üst-yöneticisi 
(CEO) Mahesh Ramanujam, konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Uluslararası liderlik konu-
munda olan Türkiye gibi ülkeler, sürdürüle-
bilirlik hareketinin binalardan, yerleşimlere 
ve şehirlere doğru yayılmasında ve pazarın 
dönüşümünde öncülük ediyor. Türkiye, 
LEED ve yeşil binalar konusuna bütünsel 
bir bakışla odaklanıp çevre ve insan sağlığı 
konularına öncelik vererek bizlerin bu kuşak 
döneminde herkese yeşil bina hedefine bir 
adım daha yaklaşmamıza yardımcı oluyor.” 
Bu yıl Türkiye brüt 4.78 milyon metrekare 
LEED sertifikalı bina alanıyla dokuzuncu sıra-
dan sekizinciliğe yükseldi. Türkiye’de LEED 
sertifikalı toplamda brüt 22.38 milyon met-
rekare alana sahip olan 772 proje var. Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)’in 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ÇEDBİK, 
üyesi olduğu Dünya Yeşil Binalar Konseyi’nin 
(WGBC) COP21 Paris toplantıları sırasında 
düzenlediği Dünya Bina Günü için verdiği 

bir dizi sözden, Türkiye’de önümüzdeki beş 
yılda 15 milyon metrekare yeni yeşil bina 
hedefine doğru emin adımlarla ilerlenmekte 
olmasından memnuniyet duyuyor. ÇEDBİK 
yeşil bina bilgilerinin yaygınlaşması için 
sürekli eğitimlerle sektördeki profesyonel-
leri ve yarının profesyonelleri öğrencilerimizi 
eğitmeye devam ediyor. USGBC tarafından 
da katkı verilen pazar araştırmalarına göre 
Türkiye’nin de içinde olduğu pazar gelişi-
mine göre, küresel yeşil bina talepleri büyü-
yerek her üç yılda bir ikiye katlanıyor. 70 
ülkede yapılan bu araştırmaya göre Türkiye 
gibi ekonomiler ise, bugünkü seviyelerinden 
iki ile altı kat arasında büyüyerek yeşil dönü-

şümün liderliğini yapacak. Artan yeşil bina 
talebi, pazarı trilyon dolarlık bir endüstriye 
dönüştürmüştür ve bu gelişime koşut ola-
rak yeşil bina yapı malzemeleri pazarının da 
2019 yılında 234 milyar dolar seviyelerine 
ulaşması bekleniyor. LEED sertifikalı yapılar 
daha az enerji ve su kaynakları kullanarak 
işletmede para tasarrufu sağlıyor; karbon 
salımlarını düşürüyor ve yaşayanlar, çalı-
şanlar, işyerleri ve toplum için daha sağlıklı 
yaşam alanları oluşturuyor” denildi. Kulla-
nılan analiz metodu Aralık 2016 sonuna 
kadar ülkeleri brüt LEED Sertifikası alınan 
ticari alanlar üzerinden sıralıyor. Dünyada 
ilk 10 sırayı alan ülkelerin tam listesi şöyle:

Sıralama Ülke Adı Sertifikalı Brüt Alan m2       Sertifikalı Toplam Proje 
Sayısı

1 Çin     34.62                              931
2 Kanada                           34.39 2,586
3 Hindistan                         15.90                              644
4 Brezilya                            7.43                               380
5 Güney K ore                      5.95                                97
6 Taiwan                             5.66                                99
7 Almanya                          5.03                                215
8 Türkiye                            4.78                                191
9 İsveç                               3.88                                210

10 BAE                                3.64                                180
USA                                   336.84          27,699

*Brüt milyon metrekare. Aralık 2016 verilerine göre.
**USA LEED konusunda dünyanın en büyük pazarıdır ancak LEED programının 
geliştirildiği ana ülke olarak bu listeye dahil edilmemiştir.

Hilge, GEA Tarafından Satın Alındı

D ünyanın önde gelen hijyenik ve 
aseptik pompa üreticilerinden 

Hilge, Alman makine ve ekipman devi 
GEA tarafından satın alındı. 2004 yılından 
beri Grundfos bünyesinde bulunan Hilge; 
özellikle gıda, içecek, ilaç, süt ürünleri, bio-
yakıt, kimya ve kozmetik endüstrileri için 
aranan ve tercih edilen bir pompa mar-
kası. Grundfos Grubu'nun stratejik planla-
ması ve GEA’nın talebinin örtüşmesiyle el 
değiştiren pompa markasının pazar payı-
nın daha da artması öngörülüyor. Konuyla 
ilgili GEA Türkiye Satış Müdürü Bahattin 
Küçükkaraca,“Hilge’nin satın alınmasıyla 

GEA’nın mevcut pompa grubundaki 
eksikleri tamamlanarak, firmamız hijyenik 
pompa sektörünün en güçlü adaylarından 
biri olmuştur” açıklamasını yaptı. Firma yet-
kilileri tarafından ayrıca, GEA’nın gelecek 
stratejik planlaması içinde önemli bir yere 
sahip olacak Hilge Pompa’nın, GEA’nın 
gıda ve içecek alanındaki odaklılığını artı-
rarak, bu alanda daha geniş bir yelpazede 
hizmet vermesini sağlayacağı belirtildi. Bu 
birleşmeyle, GEA’nın ana stratejilerinden 
biri olan bayi, sistem kurucular ve OEM 
firmalarla yakın ilişkiler kurarak daha güçlü 
ve daha yaygın bir alanda çalıştığı, böylelikle 

müteahhit firmaların da yıllardır süre gelen 
güvenilir ve zengin ürün portföyü arayışının 
son bulduğu ifade edildi. GEA’nın hijyenik 
pazardaki etkinliği, pastörizatör, evaporatör 
ve kurutucular gibi mevcut sistemlerinin 
hâlihazırda kullanılmasının Hilge için çok 
önemli bir ar-ge alanı olacağı ve hijyenik 
pompa grubunun geliştirilmesi için zaman 
kaybedilmeden düğmeye basıldığı belirtildi. 
Ayrıca Hilge Pompa bünyesindeki yılların 
getirmiş olduğu tecrübe ve sistemin korun-
duğu, GEA’nın hijyenik pazardaki etkisiyle 
de bu yeni oluşumun ivme kazanmasının 
kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
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Haberler

ISKAV Genel Kurul Toplantısı Düzenlendi

TTMD Yeni Yıla "Merhaba" Dedi

I

T

sıtma Soğutma Klima Araştırma ve 
Eğitim Vakfı Genel Kurul Toplantısı, 

28 Kasım 2016 tarihinde YTÜ Rektörlük 
Binası Hünkar Salonu’nda düzenlendi. 
Toplantıda 2016 yılı faaliyetleri, 2017 yılı 
çalışma programı ve bütçesinin onaylan-
ması ve öneriler konuşuldu. ISKAV Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican tara-
fından açılan genel kurul toplantısı, saygı 
duruşunun ardından Divan Kurulu seçimiyle 
devam etti. Divan Başkan Yardımcılığına 
Mustafa Arslancan, Sekreterliğe Asrin Bakır 
Gerçek seçildi. 
ISKAV Başkanı Vural Eroğlu, hem 2016 yılı 
faaliyetlerini hem de “Eğitim ve Laboratuvar 
Komisyonu” faaliyetlerini aktardı. Eğitim 
ve Laboratuvar Komisyonu Faaliyetlerinde; 
mesleki eğitime katkı, üniversiteler, meslek 
yüksekokulları ve meslek liseleri ile ortak 
çalışmalar anlatıldı. Sertifikalı Satış Pazar-
lama Programı eğitiminin iki kez yapıldığı, 
üçüncüsünün ise Şubat ayı içinde başla-

ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
2017 yılına İstanbul, İzmir ve 

Ankara temsilciliklerinin düzenlediği kok-
teyllerle "merhaba" dedi. 19 Aralık’ta İzmir 
Hilton Garden Inn’de, 22 Aralık’ta İstanbul 
Kozyatağı Hilton Otel’de ve 26 Aralık’ta 
Ankara Latanya Hotel’de gerçekleşen gele-
neksel TTMD Yılbaşı Kokteyllerinde TTMD 
Yönetim Kurulu Üyeleri, tesisat sektörün-
den temsilciler, TTMD üyeleri ve duayenler 
bir araya geldi. TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu, üç ilde yapılan 
kokteyllerde birer konuşma yaparak 2015 
yılı Mart ayından bu yana TTMD Yönetim 
Kurulu olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar 

tılmasının öngörüldüğü belirtildi. “Eğitim 
ve Laboratuvar Komisyonu”nda ayrıca Test 
Ayar ve Dengeleme (TAD) Sertifika Prog-
ramı konusunda bilgiler aktarıldı. Top-
lantıda verilen bilgilere göre; haftada iki 
günden yaklaşık beş hafta süren eğitim 
programı sonunda iki aşamalı sınav prog-
ramı uygulanıyor. Eğitim alanlar ve sınav 
programından başarıyla geçenler, ISKAV 
TAD Sertifikası'nı almaya hak kazanıyor ve 
sektörde ISKAV TAD sertifikalı mühendis 
olarak çalışmalarına devam ediyor. Genel 
Kurul toplantısında Milliyet ISKAV gaze-
tesinden de bahsedildi. ISKAV’ın YTÜ ile 
işbirliğinin devam ettiği belirtildi. Kültür 
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Akdeniz 
Üniversitesi ile yapılan görüşmeler ve çalış-
malar aktarıldı. “Etik Değerler Komisyonu” 
faaliyetlerini ise Komisyon Başkanı Ozan 
Atasoy aktardı. Komisyonun vizyonu tekrar 
ele alındı. Verilen bilgilere göre; etik değer-
lere uygun davranış biçimi ile Türkiye iklim-
lendirme sektörü ve şirketlerinin değerinin 
artırılması hedefleniyor. Üzerinde duru-
lan konularda; mühendislik etiği, iş etiği, 
sunumlar, basın ile yayınlar yaparak algının 
güçlenmesini sağlamak, etik algısı için anket 
çalışmaları, Etik İtibar Derneği ile ilişkilerin 
geliştirilmesi gibi planlar belirtildi. Taner 
Yönet’in sunduğu “Fonksiyon Test Ayar 
Kontrol Komisyonu” faaliyetlerinde; ISKAV 

hakkında bilgi verdi. Çilingiroğlu konuş-
masında dönem olarak yönetime geldik-
lerinde, belirledikleri hedef programları 
olduğunu ve bu programı 10 konu başlığı 
altında topladıklarını belirterek konu baş-
lıklarında gelinen noktaları özetledi.

TAD Uygulamalı Eğitim ve Sınav Merkezi 
laboratuvarından bahsedildi, laboratuvarın 
sınav ve uygulama merkezi olarak faaliyet 
gösterdiğini ifade etti. Taahhüt firmalarının 
şantiyelerinde en az bir mühendisin TAD 
eğitiminden geçmesinin faydalı olacağını ve 
müteahhit firmalarla görüşülmesi gerektiği 
konuşuldu. Yüksel Köksal ise fikrini “Asıl 
hedef kitle tasarımcılar ve yatırımcılardır” 
diyerek belirtti. 
“Yayın Komisyonu” faaliyetlerini Çiğdem 
Akbulut Can aktardı. Yayımlanan kitap-
lardan, kitapların ISKAV’ın web sitesinden 
elektronik ortamda yayımlanmasına yönelik 
teknik ve idari sistemin oluşturulması için 
yapılan çalışmalardan bahseden Can, “Ana 
hedefimiz, tüm sektör paydaşlarına sektörü-
müzdeki genel bilgileri iletmek” dedi. “Yeni 
Projeler Komisyonu” faaliyetlerini ise İsmet 
Mura aktardı. Mura, iklimlendirme sektörü 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak alt 
çalışma gruplarının oluşturulduğu, iç hava 
kalitesini ölçme ve farkındalık oluşturma 
hedeflendiğini belirtti. Mura, Havaryum 
projesi için finansman araştırmalarının ve 
Rekabetçilik Çalıştayı hazırlıklarının devam 
ettiğini ifade etti. Komisyon faaliyetlerinin 
anlatılmasının ardından öneriler ve sorular 
ile devam eden ISKAV Genel Kurul Toplan-
tısı, bütçe gelir gider tablolarının sunumu ve 
2017 bütçesinin onaylanması ile sona erdi.
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Haberler

“Sağlık Yapılarında İklimlendirme Kılavuzu” Çalışmalarında 
Sona Yaklaşıldı

İ klimlendirme Soğutma Klima İmalat-
çıları Derneği (İSKİD)’nin bünyesinde 

oluşturulan Sağlık Yapılarında İklimlendirme 
Komisyonu (SAYİK), sağlık yapılarında iklim-
lendirme konusunda kaynak oluşturabilecek 
dokümantasyonun sektöre kazandırılması 
ve bu yapılarda güvenli iklimlendirme 
sistemlerinin kurulumunun sağlanması 
amacıyla kuruldu. Komisyon, Türkiye’de 
sağlık yapılarının iklimlendirme sistemleri 

konusunda; tasarım, üretim, otomasyon, 
uygulama, TAD-validasyon-sertifikasyon, 
işletme ve bakım kriterlerinin oluşturularak 
sürdürülebilirliğini temin etmek, kriterlerin 
güncelliğinin denetlenebilir bir yapı kurul-
masını teşvik etmek misyonu ile hareket 
ediyor. Bu misyonun bir ürünü olan “Sağ-
lık Yapılarında İklimlendirme Kılavuzu”nu 
hayata geçirmeye hazırlanan komisyon, 
iskid.org.tr adresinde başlatmış olduğu 
anket ile kamuoyunun bu alanda merak 
ettiği tüm sorulara cevap vermeyi hedefliyor.

Cem Savcı: “Kullanıcılardan 
ve sektörden gelecek soruları 
bekliyoruz”

“Sağlık Yapılarında İklimlendirme Kılavuzu” 
çalışmalarında sona gelindiğini belirten 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Komisyo-

numuz, Sağlık Yapılarında İklimlendirme 
Kılavuzu’nu hayata geçirmek için çok yoğun 
çalışıyor. Sektör paydaşlarından, internet 
sitemizde yer alan formu doldurarak sek-
törde yaşanan sorunlar ve sorularını komis-
yonumuza ileterek kılavuz çalışmasının veri-
mine katkı sağlamalarını bekliyoruz. Böylece 
kılavuz, kullanıcıların ve sektörün bu alanda 
merak ettiği tüm sorulara verilmiş kapsamlı 
cevapları da içerecektir.” Tüm sektörü kap-
sayacak ve doğru bilgilerle donatılmış, 
vazgeçilmez bir el kitabı olarak hazırlanan 
“Sağlık Yapılarında İklimlendirme Kılavuzu” 
kesin ve sade anlatımıyla standartlar ara-
sında boğulmuş sektör çalışanlarının işini 
kolaylaştırmayı hedefliyor. İSKİD, tüm sektör 
çalışanlarını, sadece sorular değil yorum-
larla da bu çalışmaya katkı sağlamaya davet 
ediyor. Sorularınızı, www.iskid.org.tr adre-
sinde duyurular altındaki formu doldurarak 
gönderebilirsiniz.

ELCO, Ariston Thermo Group Bünyesinde Türkiye Pazarında Yerini Aldı

T icari ve kentsel uygulamalarda 
garantili ısıtma çözümleri ile 

Avrupa’nın öncü ısıtma markalarından 
olan ELCO, Ariston Thermo Group bün-
yesinde Türkiye pazarında yerini aldı. ELCO 
ürünleri 23 Kasım 2016 tarihinde Sakıp 
Sabancı Müzesi’nde yapılan lansmanla 
ısıtma sektörünün en önemli proje dizayn 
firmalarına, resmi kurumlara, mekanik 
tesisat firmalarına, üniversitelerdeki teknik 
ekiplere tanıtıldı. Lansmana 100’e yakın 
davetli katıldı. Sakıp Sabancı Müzesi Hat 
Koleksiyonu özel ziyareti ile başlayan gece, 
Ariston Thermo Group Merkez Asya & 
Romanya Genel Müdürü Turgay Dağ, 
Ariston Thermo Group Merkez Asya & 
Romanya Pazarlama Müdürü Işıl Aksoy, 
Ticari Ürünler Müdürü Fatih Tuna ve Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü M. Serdar 
Öksüz’ün konuşmalarıyla devam etti. Top-
lantının açılış konuşmasını yapan Ariston 
Thermo Group Merkez Asya & Romanya 
Genel Müdürü Turgay Dağ, “Misyonu-
muz, ürün ve çözümlerimiz ile tüketicilere 

birinci sınıf servis sunarak premium çözüm 
ortağı olmak” diyerek çatısından zeminine 
kadar mükemmel uyum ile çalışan ürünler 
ile müşterilerine yüksek konfor sağlamaya 
devam edeceklerini belirtti. Dağ’ın ardın-
dan söz alan Ariston Thermo Group Mer-
kez Asya & Romanya Pazarlama Müdürü 
Işıl Aksoy, “İnşaat sektörü ve sistem ürün-

leri pazarı büyümeye devam ediyor. ELCO 
akılcı ısıtma çözümleri ve sektördeki 80 
yıllık global tecrübesiyle sistem ürünleri 
pazarına girmeye hazır” dedi. ELCO lans-
manı, ürünlere yoğun ilgi gösteren konuk-
ların, The Seed Restaurant’ta canlı müzik 
eşliğinde düzenlenen akşam yemeği ile 
son buldu.

SİZCE
HANGİ
SEKTÖRDE
YOKUZ?

Yüksek performanslı, üstün kaliteli ve çevreci ürünler sunmak... Standart Pompa, 1957 yılından beri bu anlayışla yoluna
devam ediyor. Gıdadan petrole, demir-çelikten enerjiye, denizcilikten madenciliğe, bina sistemlerinden yangın
söndürmeye, kısacası pompa ya da hidrofora ihtiyaç duyulan her alanda bu anlayışla hizmet veriyor. Üstelik ürünleri
sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.
 

60 yılı geride bırakan ve sektöründe lider bir şirkete yakışan da bu değil midir?

www.standartpompa.com 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP_MAKFED_LAN_19,5x27_C.pdf   1   15/12/16   17:24

10 TERMODİNAMİK • OCAK  2017



SİZCE
HANGİ
SEKTÖRDE
YOKUZ?

Yüksek performanslı, üstün kaliteli ve çevreci ürünler sunmak... Standart Pompa, 1957 yılından beri bu anlayışla yoluna
devam ediyor. Gıdadan petrole, demir-çelikten enerjiye, denizcilikten madenciliğe, bina sistemlerinden yangın
söndürmeye, kısacası pompa ya da hidrofora ihtiyaç duyulan her alanda bu anlayışla hizmet veriyor. Üstelik ürünleri
sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor.
 

60 yılı geride bırakan ve sektöründe lider bir şirkete yakışan da bu değil midir?

www.standartpompa.com 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP_MAKFED_LAN_19,5x27_C.pdf   1   15/12/16   17:24



Haberler

İklimlendirme Meclisi İstanbul’da Toplandı

T ürkiye İklimlendirme Meclisi Toplan-
tısı, Meclis Başkanı Zeki Poyraz baş-

kanlığında, kamu, özel sektör ve sivil top-
lum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin 
katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binasında 
gerçekleştirildi. 
Toplantıda, meclis üyeleri, bölgesel ısı 
değerlerine ilişkin farklı kaynaklarca yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve böl-
gesel ısı değerlerindeki değişiklik ile birlikte 
sektörde tasarıma esas olan TSE 2164 ve 
TSE 3419 sayılı standartların revize edilmesi 
gerektiğini ifade etti. Konunun Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile birlikte sektörün tüm 
paydaşlarının katılımı ile yürütülmesinin ve 
sonrasında da standartların revize edilme-
sinin büyük önem arz ettiği üzerinde görüş 
birliğine varıldı. TOBB İklimlendirme Meclisi 
önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TTMD, MTMD, MMO ve Gazi Üniversitesi 
ve sektör duayenlerinin katılımı ile bir yıldan 
bu yana çalışmaları sürdürülen şartnamenin 
önemli bir kısmı hazırlandı. Son aşamaya 

gelen çalışmanın 2017’nin ilk çeyreğinde 
tamamlanarak ilgili kuruma iletilmesi plan-
lanıyor. 2011 yılında Meclis tarafından 
hazırlanan “İklimlendirme Sektörü Strateji 
Belgesi”nin yenilenmesi kararı alan Meclis, 
bünyesinde yer alan derneklerin çalışmala-
rına ilişkin bilgi aldı. Bu kapsamda ulusal 
mesleki ve teknik eğitimin her boyutuyla 
incelenmesi amacıyla İSEDA tarafından 
yapılacak çalıştay sonuçlarını Milli Eğitim 

Bakanlığı’na iletilmesinin faydalı olacağı 
yönünde görüş birliğine varıldı. Diğer 
yandan ISKAV tarafından yürütülen Test 
Ayar Dengeleme (TAD) Sertifika Programı, 
MTMD’nin Türkiye Müteahhitler Birliği ile 
görüşmesi ve Çin’de 11 farklı ülkeden 45 
üniversite ve 22 takım ile Solar Decatlon’da 
yarışacak “Teamİstanbul” adlı proje hak-
kında bilgi alan Meclis üyeleri bir sonraki 
toplantıyı Mart ayında yapma kararı aldı.

SetFil, Eurovent Sertifikası Aldı

S etFil, havalandırma filtreleri imalat-
çıları içerisinde çok az sayıda filtre 

üreticisinin sahip olduğu Eurovent ser-
tifikası ile ilgili çalışmalarını kısa bir süre 
içerisinde tamamladı ve Eylül 2016'da 
Eurovent sertifikasının sahibi oldu. EN 
779:2012 standartlarında tanımlanan 
M5, M6, F7, F8 ve F9 filtre sınıflarını kap-
sayan ürünlerin performans göstergele-
rinin doğruluğunu ispatlayan sertifika ve 
sertifikasyon süreci ile ilgili SetFil Genel 
Müdürü Osman Gazi Kılıç şunları söyledi: 
“2010 yılından beri havalandırma ve iklim-
lendirme cihazlarında gerek duyulan hava-
landırma filtrelerini üreten firmamız, son 
yıllarda giderek artan sertifikasyon gerek-
liliğin bir neticesi olarak Eylül 2016 tarihi 
itibarıyla Eurovent sertifikasına sahip oldu. 
2013 yılında yaptığı yatırımlarla sektö-
rün ihtiyaç duyduğu tüm ürün gruplarını 
yüksek teknoloji ve yüksek kaliteli ham-
maddelerle üreten firmamız sürekli bir 

gelişim içerisindedir. Bu doğrultuda ürün-
lerimizle ilgili açıkladığımız performans 
derecelendirmesi ve kapasite değerlerinin 
doğruluğunu Avrupa merkezli test labo-
ratuvarlarında yapılan testler neticesinde 
sertifikalandırmış olduk. Bilindiği üzere 
Eurovent sertifikasının temel amacı reka-
bete dayalı pazar sahasını tüm imalatçılar 
için aynı seviyeye getirmek, performans 
derecelendirmelerinin bütünlüğünü ve 

doğruluğunu artırmak ve sonucunda 
müşteri güveni oluşturmaktır. Bu sertifika 
sayesinde müşterilerimizin firmamıza olan 
güveninin daha da artacağını düşünü-
yoruz. Bunda sonraki hedefimiz yurtiçi 
pazarda olduğu gibi yurtdışı pazarlarda 
da tercih edilen marka olmak, mevcut 
yurtdışı pazar payımızı artırarak ülke eko-
nomisine ve ülkemizin geleceğine daha 
fazla katkıda bulunmaktır.”
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Haberler

Danfoss Türkiye Soğutma Segmenti İş Ortakları ile Buluştu

D anfoss Türkiye Soğutma Segmenti, 
6-9 Aralık 2016 tarihlerinde Crowne 

Plaza Asia’da Türkiye soğutma sektörünün 
önde gelen firmalarının katılımı ile “eco-
Design Your Future” temalı bir seminer 
düzenledi. Seminerde Danfoss’un son tek-
nolojileri, sistemleri ve gelişmeleri anlatıldı. 
Organizasyonun 6-7 Aralık’taki ilk bölü-
müne, sektörden yaklaşık 150 kişi, 8-9 Ara-
lık’taki ikinci bölümüne ise 60 kişi katılım 
gösterdi. Seminerin açılış konuşmasını Dan-
foss Türkiye Soğutma Sistemleri Bölge Satış 
Direktörü Toni Timirci gerçekleştirdi. Timirci 
konuşmasında, F-Gaz ve ecoDesign yönet-
meliklerinden bahsederek, “Seminerimizin 
mottosu ‘Ecodesign your future’. Yani Dan-
foss ile yarının çözümleri bugünden hazır. 
Danfoss olarak, 2030’a kadar sera gazı 
salımını yüzde 40 düşürmeyi, yenilenebilir 
enerji kullanımını yüzde 27’ye çıkartmayı ve 
enerji verimliliğini minimum yüzde 27 artır-
mayı hedefleyen Eko-dizayn Direktifi için 
çözümlerimiz hazır. Geniş ürün portföyü, 
uygulama tecrübesi ve dünya çapındaki 
dağıtım ağı ile Danfoss birçok üründe pazar 
lideri” dedi. 
Danfoss Türkiye Soğutma Sistemlerinden de 
bahseden Timirci, “Danfoss Soğutma Sis-
temleri üç yıldır Türkiye’de. Danfoss olarak 
globalde 50 milyonuncu valfi ürettik ve 50. 
yılımızı kutladık. Tükiye soğutma ekibimizi 
büyüttük ve bugün 12 kişiye ulaştık. Decom 
adlı online sipariş sistemi oluşturduk ve bu 
sistemde çok ciddi gelişmeler kaydettik. 
2016’da HPP yüksek basınç pompaları ala-
nında bir arkadaşımızı ekibimize kattık ve 
2017 yılında bu ürün grubumuzu tanıtaca-
ğız. Türkiye’de üç yıl içinde iş ortaklarımızla 
birlikte ticari soğutma ve kontrol ürünle-

rinde yüzde 175, kompresörlerde yüzde 
300, endüstriyel soğutmada yüzde 150, 
elektronik kontrol grubu ürünlerinde ise 
yüzde 50 büyüme gerçekleştirdik. 2017’de 
de pazar payımızı daha da artırarak büyü-
meyi hedefliyoruz. Gelin, geleceği birlikte 
dizayn edelim” diye konuştu. 

“Herkesin bir şekilde Danfoss ile 
yolu kesişiyor”

Konuşmasının ardından sektörel basın 
temsilcileriyle bir araya gelen Timirci şu 
açıklamalarda bulundu: “Danfoss, çok 
sayıda farklı parça üretimi yapan bir firma. 
Herkesin bir şekilde Danfoss ile yolu kesişi-
yor çünkü Danfoss yıllardır sektöre liderlik 
ediyor. Yüksek kalitede ürün üretiyoruz ve 
kaliteden asla ödün vermiyoruz. Ürünle-
rimizin sonuna kadar arkasındayız. Tek-
noloji alanında sürekli yenilikler yapıyor 
ve farkı ürünler tedarik ediyoruz. Böylece 
müşterilerimizin Danfoss’a olan bağlılığı 
artıyor. 2013 yılında Danfoss’a katıldığımda 

Danfoss Türkiye olarak 38 kişiydik. Şu an 
Danfoss Türkiye 75 kişi ile sektöre hizmet 
veriyor, DAF Enerji’yi satın almamızla birlikte 
bu sayı 135’e çıktı. Danfoss ayrıca bir vakıf 
kuruluşu ve kazandığı parayı satın almalar 
yaparak yine sektöre yatırıyor. Danfoss Tür-
kiye olarak sadece soğutma değil, ısıtma ve 
motor kontrollerinde de çok ciddi gelişimler 
gösterdik. Son 3 yılda bu üç segmentte de 
çift haneli büyüme yakaladık.” 
ecoDesign konusunda Türkiye’nin durumu 
hakkında da bilgi veren Timirci, “Danfoss 
Türkiye Soğutma Sistemleri olarak geleceği 
ecoDesign ile tasarlamaya hazırız. Türkiye’de 
hâlâ enerji konusu insanların bilincine yer-
leşmiş değil. Ürün alırken örneğin çamaşır 
makinesinin A+, B+ olduğuna bakmıyor 
hangisi ucuzsa onu alayım mantığıyla yak-
laşıyor, bu yüzden tüketiciler yıl sonunda 
çok yüksek bir faturayla karşılaşabiliyor. 
Danfoss olarak amacımız, enerji verimliliği 
konusunda farkındalık yaratarak hem tüke-
ticimizin hem üretici firmalarımızın bu doğ-
rultuda hareket etmesini teşvik etmektir. 
Çevremizi ve geleceğimizi kurtarmak adına 
hepimize bu konuda sorumluluklar düşü-
yor. İnsanlarımızın enerji tasarrufu sağlayan 
verimli ürünler kullanmasını sağlayarak fark 
yaratmak istiyoruz, bir nebze olsun insan-
ları bilinçlendirebiliyorsak ne mutlu bize” 
diye konuştu. Yerli ve yabancı eğitmenlerin, 
sunumları ile yer aldığı, tüm gün devam 
eden eğitimler, davetlilerin katıldığı gala 
yemeği ve hediye çekilişi ile sona erdi.

14 TERMODİNAMİK • OCAK  2017





Haberler

Aldağ A.Ş.’nin Yeni Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü 
Ezgi Temoçin Oldu

klimlendirme sektörünün öncü 
firmalarından Aldağ A.Ş. Kurum-

sal İletişim ve Pazarlama Departmanı 
Müdürlüğü'ne Ezgi Temoçin getirildi. 
Temoçin, Marmara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi mezunu. Profesyonel iş hayatına 
2006 yılında Systemair HSK firmasının 
pazarlama departmanında başladı, Tem-
muz 2016 tarihine kadar firmada Pazar-
lama ve Halkla İlişkiler Şefi olarak çalıştı. 
Ocak 2015-Haziran 2016 tarihleri ara-
sında İSKİD’de (İklimlendirme Soğutma 
Klima İmalatçıları Derneği) Basın Yayın 
Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten 
Ezgi Temoçin, 1 Aralık 2016 tarihinden 

itibaren Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Müdürü olarak Aldağ A.Ş.’de göreve baş-

ladı. Temoçin konuyla ilgili “2017 yılında 
sektörde 50. yılını kutlamaya hazırlanan 
ve sektörün öncü firmalarından olan 
Aldağ’da çalışmaya başlamak gurur verici. 
Aldağ firmasını yakından tanıyınca buz-
dağına benzettim. Sektörde, kaliteli ve 
müşteri odaklı olarak bilinen, oldukça 
mütevazı bir firma olan Aldağ’ın çok fazla 
bilinmeyen ama bilinmesi gereken, buz 
dağının suyun altında kalan kısmı misali 
oldukça güçlü yanları var. İşte bundan 
sonra Aldağ A.Ş.’nin bu güçlü yanlarını da 
iklimlendirme sektörünün tüm bileşenleri 
ile paylaşmayı hedefliyoruz” açıklamasını 
yaptı.

İ

Arçelik A.Ş.’den 512 Başarılı Mühendisine Ödül

A rçelik A.Ş., 18. Buluş Günü’nü  
Çayırova Kampüsü’nde gerçekleş-

tirdi. Törende, Ar-Ge ve inovasyon alanında 
başarılı çalışmalar gerçekleştiren, yenilikçi 
ürün ve teknolojiler geliştirme konusunda 
fark yaratan 512 buluşçu mühendise ödül 
verildi. 
Arçelik A.Ş., Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün 
(WIPO) yayımladığı ve en çok uluslararası 
patent başvurusu yapan şirketlerin sıralan-
dığı listede bu yıl 78. sırada yer alarak bu 
zamana kadar Türkiye’nin ulaştığı en iyi 
dereceye sahip oldu. 
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Baş-

kanı Fatih Ebiçlioğlu, “Yenilikçiliğin öne-
mine kuvvetle inanan bir şirket olarak dört 
ülkede, 11 Ar-Ge merkezi ve 1000’in üze-
rinde Ar-Ge çalışanına sahip bir ekosistemi 
yönetiyoruz. Bu alanda ülkemizin en çok 
yatırım yapan öncü kuruluşları arasında-
yız. ‘Türkiye’nin en başarılı Ar-Ge Merkezi’ 
ödülünü bu yıl da büyük bir gururla aldık. 
Bu yıl buluşçu sayısındaki artışı, özellikle de 
kadın buluşçu sayısındaki artışı şirketimiz 
ve ülkemizin geleceği açısından oldukça 
önemsiyoruz. Mühendislerimizin geliş-
tirdiği çözümler ve buluşlar patente ve 
ticari ürüne dönüşerek uluslararası alanda 

bizi gururlandırmaya devam ediyor” dedi. 
Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bul-
gurlu ise, Arçelik mühendislerinin imza-
sını taşıyan ürünlerin dünyanın dört bir 
yanında tüketicilerle buluştuğunu, şirke-
tin Berlin’den Miami’ye, Melbourne’den 
Karaçi’ye kadar uzanan geniş bir faaliyet 
alanı olduğunu söyledi. Bulgurlu, “Tüketici 
tercihlerinin hızla değiştiği bir dünyada 
yeni fikirler çok büyük önem taşıyor. Dünya 
pazarlarına ‘en’ler ve ilk’leri sunuyor, reka-
betçi yönlerimizi daha da güçlendiriyoruz. 
Arçelik’i geleceğe taşıyacak güçlü altyapı-
mızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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Haberler

Baymak, UGETAM’dan Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazandı

B aymak, ürün ve hizmetlerini geliştirir-
ken çalışanlarının eğitim ve gelişimine 

yaptığı yatırımlar ile sektöre öncülük ediyor. 
2015 yılında mesleki yeterliliğin zorunlu 
hâle gelmesiyle bu konudaki çalışmalarına 
hız kazandıran Baymak, bu yıl ikinci kez 
ulusal ve uluslararası standartlarda belge-
lendirme yapma yetkisi olan UGETAM tara-
fından mesleki yeterlilik belgesini almaya 
hak kazandı. Sertifikaların verildiği UGE-
TAM merkezinde düzenlenen törene Bay-
mak çalışanları geniş bir katılım gösterdi. 
Baymak Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Betül Başkır, Satış Sonrası Hizmetler Müdür 
Yardımcısı Mustafa Bozkurt ve Baymak’ın 
satış sonrası destek takımı “Dr. Teknik” 
personelleri Baymak adına törene katıldı. 
Mesleki yeterlilik değerlendirme sürecinde, 
çalışanların mesleğini başarıyla yerine getir-
mesi için sahip olmaları gereken bilgi ve 

beceri yetkinlik kriterleri dikkate alınıyor. 
Belirlenen beceri ve yetkinlikleriyle ölçme 
ve değerlendirme sürecinden geçen firma 
çalışanları, mesleki yeterlilik sertifikası ile 
ödüllendiriliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu 

yıl da değerlendirme sürecinde gösterdikleri 
performans ile mesleki yeterlilik sertifikala-
rını alan Baymak ekibi, müşterilerine her 
aşamada yüksek kalitede hizmet verdiğini 
bir kez daha göstermiş oldu. 

Başaran Isı, Aynı Gün İçinde 6 Yeni Showroom Açtı

D aikin ile Ekim ayında imzala-
dığı distribütörlük anlaşmasının 

ardından yeni açılışlar gerçekleştiren 
Başaran Isı, bir günde 6 yeni show-
room faaliyete geçirdi. Firma, Ocak ayı 
sonuna kadar showroom sayısını 50’ye 
tamamlamayı hedefliyor. 25 Aralık’ta 
genel merkez showroom’u ile birlikte 
Ankara’da beş, Adıyaman’da ise bir 
showroom’un açılışını yapan Başaran 
Isı, Daikin ile gittiği işbirliğinin ardından 
büyümesine hız vereceği mesajını verdi. 
Başaran Isı Yönetim Kurulu Başkanı 
Zekeriya Başaran, tüm zorluklara karşın 
yeni showroom’larla hizmet noktalarını 
artırmaya devam ettiklerini vurgulaya-
rak, şu açıklamayı yaptı: “Sektörün iki 
güçlü markası olarak Daikin ile gücü-
müzü birleştirmemiz, her şeyden önce 
bizim için büyük bir moral ve motivas-
yon oldu. 92 yıllık köklü bir markanın 
Türkiye’deki partnerlerinden biri olmak 
bizim için oldukça gurur verici. Biz de bu 
motivasyonumuzu ülkemizin geleceğine 
katkıda bulunacak girişimlere kanalize 
ettik. İçinde bulunduğumuz zor şartlara 
karşın büyümemize hız verdik. Yeniden 
yapılanma çalışmalarımızı başlattık ve 

yeni showroom açılışlarımızla ülkemize 
ve potansiyeline olan inancımızı gös-
terdik. Girişim ülkemizin geleceğidir, 
biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı 
devam ettireceğiz. Biri Adıyaman’da 
beşi Ankara’da olmak üzere bir günde 
6 açılış birden yaptık. Yeni yılda da açı-
lışlarımız sürecek. Ocak ayı sonuna kadar 
showroom sayımızı 50’ye tamamlayarak, 
geleceğimize yatırım yapmaya devam 
edeceğiz.” Merkez Bina Showroom 
açılışına katılan Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan Önder, Ekim ayında Başaran 
Isı ile yaptıkları işbirliğinin meyvelerini 
daha yıl bitmeden almaya başladıkla-

rını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Öncelikle distribütörümüz Başaran Isı’yı 
kutlamak istiyorum. Yeni bir yıla girerken 
bir günde 6 showroom birden açarak 
hem bizi gururlandırdı hem de sektörü-
müz ve ülkemiz adına önemli yatırımlar 
yaptı. Hedeflerimizin bire bir örtüştüğü 
Başaran Isı ile önümüzdeki günlerde de 
yeni açılışlar yapmaya ve ülkemizin her 
yerine hizmet götürmeye devam ede-
ceğiz. İklimlendirme sektörünün köklü 
ve etkin bir markası olarak 2017 yılında 
Türkiye’deki büyümemizi sürdürürken, 
geniş ürün gamımız ile ısıtmada da ne 
kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz.”
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Haberler

Mas Pompa’dan İsdemir Tesisleri'nde Santrifüj 
Pompa Teknolojileri Semineri

M as Pompa, 23 Aralık 2016 tarihinde 
İsdemir Eğitim Müdürlüğü Orkide 

Salonunda 28 mühendis ve teknik elema-
nın katıldığı “Pompa Teknolojileri” eği-
timi düzenledi. Mas Pompa İş Geliştirme 
Yöneticisi Ahmet Yılmaz tarafından yapılan 
sunumda; hidrolik biliminin temel formülü 
olan Bernoulli denkleminden başlayarak 
santrifüj pompaların çalışma ilkeleri, türleri, 
verimli çalışma koşulları ve başlıca karşıla-
şılan sorunlar anlatıldı. Ardından pompa-
larda en çok karşılaşılan ve en zor anlaşı-
labilen NPSH (ENPY: Emişteki Net Pozitif 
Yükseklik) konusu sadeleştirilmiş şekliyle 
anlatıldı. Daha sonra santrifüj pompa-
larla basılabilen akışkanlar, bunlara uygun 
pompa malzemesi seçimi, tesisatlarda kar-
şılaşılan sorunlar, salmastra, kaplin ayarı, su 

koçu, titreşim gibi konular açıklandı. Enerji 
verimliliğinin nasıl sağlanacağı pompa eğri-
leri üzerinde örneklerle gösterildi. Su tesis-
leri ekibinin tufalli su konusunda sorduğu 
sorular, Mas Pompa yetkilileri tarafından 
detaylı olarak cevaplandı, ayrıca pompa 
malzemesi seçiminin ne kadar önem taşı-
dığı paylaşıldı.

Schneider Electric, Ortadoğu Bölgesi Sistem 
Entegratörleri İstanbul’da Buluştu

S chneider Electric Ortadoğu Sis-
tem Entegratörleri Buluşması, 1 

Aralık 2016 tarihinde Kalyon Hotel’de 
gerçekleştirildi. Toplantıda; Schneider 
Electric Proses Otomasyon ailesinin yeni 
nesil ürünleri, Alliance Partner Programı, 
Schneider Electric Proses Otomasyon 
Birimi 2016 yılı başarıları ve 2017 yılında 
planlanan yenilikler ile teknolojik trend-
ler hakkında bilgiler paylaşıldı. Schneider 
Electric Ortadoğu Bölgesi sistem enteg-
ratörlerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
etkinlik tüm gün sürdü. Etkinlikte, 2016 
yılı Alliance Partner Programı kapsamında 
en hızlı ve yüksek büyüme kaydeden 
partner firmalara plaket verildi. Etkinliğe 
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan, Katar, Pakistan, Bahreyn ve 
İran olmak üzere 7 ülkeden 30 sistem 
entegratör firması katılım gösterdi. Etkinlik 
boyunca katılımcılara Schneider Electric’in 
Alliance Partner Programının içeriği ve 
avantajları, yeni nesil M580 PLC ailesi, 
Schneider Electric’in 2016 yılında pazara 
sunduğu yenilikçi ürünler, Telemetry ve 
PES çözümleri kapsamında yapılan çalış-
malar ile ilgili bilgiler aktarıldı. Ortadoğu 
Sistem Entegratörleri Kanalı Direktörü 

Esin Gül de bir sunum gerçekleştirdi. Gül 
sunumunda, “Schneider Electric olarak 
Türkiye bizim için öncelikli bölgelerden 
biri, bugün burada tüm Ortadoğu sis-
tem entegratörlerimizi birlikte görmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Schneider Electric 
Alliance Partner Programı hem kullanıcı-
lara hem de entegratörlerimize projele-
rinde birçok fayda sağlamaktadır. Bu kap-
samda, Modicon M580 gibi dünyada ilk 
kez Schneider Electric tarafından pazara 
sunulan ürünlerimiz ile partnerlerimize ve 
son kullanıcılara çözüm ortağı oluyoruz. 
İnternet tabanlı, kullanıcıya yüksek güven-
lik desteği sağlayan kontrol otomasyon 
sistemi M580, üretim performansını 
artırırken, kârlılığı ve sürdürülebilirliği de 
destekliyor” dedi.





Haberler

Vaillant ve Doğa Derneği İşbirliği 
ile Küçük Akbabalar Koruma Altına 
Alındı

V aillant ve Doğa 
Derneği işbirliği ile, 

korunması için acil önlem 
alınması gereken canlılar 
listesinde üst sıralarda yer 
alan küçük akbabalar için 
başlatılan çalışmalarda 
sonuç alınmaya başlandı. 
Avrupa’nın en büyük, 
“küçük akbaba” üreme 
alanı olan ve nüfusun tüm Balkan nüfusundan daha fazla olduğu 
Beypazarı ve Kirmir Vadisi’nde; Doğa Derneği, Vaillant’ın desteğiyle 
akbabaların üreme başarısını izlemeye aldı. Nisan ayından, yavruların 
palazlanıp uçmaya başladıkları ağustos ayına kadar yapılan düzenli 
kontrollerde, takip edilen 44 yuvanın yanı sıra 4 yeni yuva tespit 
edildi. Böylece bölgede bilinen yuva sayısı toplam 96’ya yükseldi.  

“Doğanın korunmasını destekliyoruz”
Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, sürdü-
rülebilirlik vizyonları doğrultusunda 2012 yılından bu yana Doğa 
Derneği ile işbirliği yaptıklarını belirtti. Bu projenin, Türkiye’de, 
küçük akbabalar için yapılan ilk koruma projesi olması nedeniyle 
hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük önem taşıdığını da 
söyleyen Kayaoğlu, “Fransa, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerle, 
türün korunması için ortak bir eylem planı yürütülüyor. Akbabalar 
herhangi bir nedenle ölen hayvanların leşlerini yediği için doğada 
sağlıklı bir yaşamın sürmesine neden oluyor” dedi. Kayaoğlu bu 
çalışma ile hedeflerinin aynı zamanda, tiftik üretiminin canlanması 
için kültürel farkındalık yaratmak ve bölge ekonomisine katkı 
sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi. Doğa Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç ise şu bilgileri verdi: “Akbabaların 
hem beslenmek hem de yuva malzemesi bulmak için geleneksel 
hayvancılığa ve meralara ihtiyacı var. Akbabalar, Anadolu’da yüzlerce 
yıldır süren geleneksel hayvancılıkla uyumlu bir yaşam biçimine sahip. 
Günümüzde, açık meralarda hayvanların özgürce otladığı hayvancılık 
kültürünün yerini, kapalı sistem besi çiftlikleri aldı. Bu da akbabala-
rın beslenme kaynaklarını azaltarak, türün yaşamını tehdit etmeye 
başladı. Bölgedeki tiftik 
keçilerinden elde edilen 
tiftiğin tekstil sektöründe 
yer bularak değerinin artırıl-
ması ve böylece çobanlarla 
yapılan geleneksel hayvan-
cılığın devam etmesi için de 
çalışmalar yürütüyoruz. Bu 
konuda epeyce yol da kat 
ettik.”

TURBOMAT CH50 / CH100CENTRIMAT

SPEEDRIVE/WDRIVE

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

Konut Hidroforlarında

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

Paket Hidrofor • 50-100 lt

KIT
Tanksız Otomatik HidroforEnerji Tasarruflu Tam Otomatik Hidroforlar

Monofaze Paket Hidroforlar • 24 lt Monofaze Paket Hidroforlar • 50 lt

İ LERİ TEKNOLOJİLER



TURBOMAT CH50 / CH100CENTRIMAT

SPEEDRIVE/WDRIVE

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

Konut Hidroforlarında

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

Paket Hidrofor • 50-100 lt

KIT
Tanksız Otomatik HidroforEnerji Tasarruflu Tam Otomatik Hidroforlar

Monofaze Paket Hidroforlar • 24 lt Monofaze Paket Hidroforlar • 50 lt

İ LERİ TEKNOLOJİLER



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TermoDN_Makro_ilan.pdf   1   29/09/16   4:46 PM

Haberler

Duru Klima, Müşterileri ve Çözüm Ortaklarıyla 
Buluştu

D uru Klima 10 yıldır devam eden 
yılsonu yemeği etkinliğinin sonun-

cusunu, 29 Kasım 2016 tarihinde 
Nişantaşı’nda bulunan merkez binasında 
düzenledi. Misafirlerine yapılan ikramları 
bizzat Duru Klima personelinin hazırladığı 
yemeğe yaklaşık 50 kişi katılım gösterdi. 
Duru Klima yetkilileri, düzenlenen yemek ile 
hem müşterileri hem çözüm ortakları hem 
de personeli ile yılın yorgunluğunu atarak 
keyifli bir gece geçirdiklerinden memnun 
kaldıklarını dile getirdi. Duru Klima Genel 
Müdürü Safiye Sargut, “10 yıldır devam 
eden yılsonu partimizi bu sene itibarıyla 
sona erdirdik. Bu son partimizde bizi yalnız 

bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür 
ederiz. Önümüzdeki tüm yılların herkese 
öncelikle sağlık, sonra mutluluk ve başarı 
getirmesini dileriz” dedi.

SFA Sanihydro Tesisat Ustalarıyla İstanbul'da 
Bir Araya Geldi

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

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 
Sanihydro bu kez 7 Aralık 2016 tarihinde 
Merter The Green Park Hotel’de, tesisat 
ustalarıyla bir araya geldi. 35 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen seminer, Türkiye 
Sorumlusu Ali Koç ve Satış Sonrası Hiz-
metler Sorumlusu Erman Tümçelik önce-
likle SFA Grubu’nun 55 yıllık tecrübesini 
ve WC öğütücü pompaların sağladığı 
çözümleri anlattı. Toplantıda WC öğü-
tücü 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 pompala-
rın çatı, bodrum katından 
ya da kanalizasyon boru-
sundan 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 anlama-
nın doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri ve 
pompaları hakkında çalışma prensibin-
den montajına kadar detaylı teknik bilgi 
aktarıldı. Soru-cevap bölümünün ardın-
dan SFA Sanihydro düzenlediği akşam 
yemeğinde ustalarla yakından tanışma 
fırsatı buldu, müşteri memnuniyetini en iyi 
şekilde sağlamak ve üst seviyede tutmak 
için eğitim etkinliklerine önem verildiği 
ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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Makina Mühendisleri, Oda Kuruluşunun 62. Yılında Bir Aradaydı

M akina Mühendisleri Odası (MMO) 
Ankara Şubesi, MMO’nun kurulu-

şunun 62. yıldönümünde, mesleğinde 
25, 40, 50, 60 yılını dolduran mühen-
disleri plaketlerle onurlandırdı. ODTÜ 
Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri’nde 
düzenlenen geleneksel geceye; TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
MMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Ö. Varlık Özerciyes, MMO Yöne-
tim, Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, 
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu üye-
leri, MMO üyesi mühendisler ve şube 
çalışanları katıldı. Gecenin açılış konuş-
masını yapan MMO Ankara Şube Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes 
sözlerine, son günlerde yaşanan terör 
saldırılarını ve Rusya’nın Türkiye Büyü-
kelçisi Andrey Karlov’a yönelik gerçek-
leşen saldırıyı kınayarak başladı. Terör 
saldırılarında yaşamını yitiren vatandaş-
larımızın ailelerine ve Rus halkına baş 
sağlığı dileyen Özerciyes konuşmasında, 
“Yaşadığımız derin üzüntüden dolayı 
gecemizi, geçmiş dönem gecelerinden 
farklı olarak müziksiz yapıyoruz. Sözün 
bittiği noktadayız. Korkunun, şiddetin 
geleceğimizi daha da belirsiz kıldığı bir 
atmosferde nefes almaya çalışıyoruz. 
Terör eylemleriyle hayatlarımızı karartan-

ları, Türkiye’yi katliamlar ülkesine dönüş-
türenleri lanetliyoruz. Her gün yeni bir 
acıyla uyanmak istemiyoruz. Yaşamak 
istiyoruz. Çocuklarımızın neşeyle oyun 
oynadıkları bahar kokulu bir ülke, aydın-
lık bir gelecek istiyoruz. Bizler her daim 
barıştan, demokrasiden, özgürlükler-
den, bilimden, çevreden, sanattan yana 
tutum aldık. Mücadelemizden inatla 
vazgeçmedik, yine vazgeçmeyeceğiz. 
Ülkemizde yaratılmak istenen kaos 
ortamına, savaş çığırtkanlıklarına, katli-
amlara, şiddete, baskılara karşı inadına 
yaşam demeye devam edeceğiz” dedi. 
Özerciyes’in konuşmasının ardından söz 
alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ise plaket alacak üyeleri 
kutladı ve “Bizler bilimsel bilgiyi insanlık 
yararına sunanlarız. Bu nedenle bizim 
odağımızda insan vardır, insan yaşamını 
kolaylaştırmak vardır. İnsanı, yaşamı, 
barışı severiz. Bu nedenle bize ilkokul 
çağından bu yana verilen bilgileri top-
lum yararı için kullanırız. Ama ne yazık ki 
dünya bizim istediğimiz gibi dönmüyor. 
Son bir yılda yaşadığımız şeyleri havsala-
mız almıyor. Her şeye rağmen bir arada 
olmaya, dik durmaya, üretmeye devam 
edeceğiz” dedi. Koramaz’ın konuşma-
sının ardından, meslekte 25, 40, 50, 
60 yılını dolduran MMO Ankara Şubesi 
üyelerinin plaketleri sahiplerine takdim 
edildi. 

TLC Klima Ege ve Akdeniz Servisleri Bölgesel Eğitimlerde Buluştu

T LC Klima San. ve Tic. A.Ş. 2017 
yılına yönelik Bölgesel Servis Eğitim-

lerinin ilk ikisini 19-24 Aralık 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirdi. İzmir Ramada Otel 
ve Antalya Wind Of Lara Otel’de gerçek-
leşen eğitimlere, Ege ve Akdeniz Bölge 
Servisleri katıldı. Eğitimlerde TLC Klima 
Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet 
Gökalp ve Ürün Müdürü Ufuk Bor Gree 
Electric App.’ın klima sistemlerine yönelik 
teknik bilgileri paylaştı. Mehmet Gökalp 
satış sonrası müşteri memnuniyeti konu-

sunda çok hassas olduklarını belirterek 
mesleki bilgi kadar müşteriyi anlamanın ve 
iklimlendirme ihtiyacını doğru çözüm ile 
sonuçlandırmanın çok önemli olduğunu 
belirtti. Eğitimlerde; TLC Klima’nın bireysel 
ve ticari tip klimaların yanı sıra 2017’de 
VRF klima sistemleri, ısı pompası ve asan-
sör kliması ve sistem odası kliması gibi 
farklı ürünler ile ürün gamını genişleteceği 
vurgulandı. Gree split, multi, ticari tip ve 
VRF sistem klimaların detaylı şekilde ele 
alındığı eğitimlerin Marmara, İç Anadolu, 

Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde devam edeceği belirtildi.
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DAF Enerji, Isı İstasyonu ve Mekanik Tesisat Sektörü Üzerine Kıbrıs’ta 
Eğitim Düzenledi

AF Enerji, 25-27 Kasım tarihleri 
arasında Kıbrıs Artemis Resort 

Hotel’de “Dünden Bugüne Isı İstasyon-
ları, Isıtma Sisteminde Yenilikçi Uygula-
malar, Binalarda Yeni Sistem Çözümleri 
ve REVIT Uygulamaları” konulu bir eği-
tim düzenledi. Eğitimde özellikle Ankara 
mekanik tesisat sektörünün önde gelen 
mekanik tesisat firmaları ve projecileri, 
İstanbul’un en gözde kentsel dönüşüm 
alanlarının başında gelen Kadıköy ilçe-
sinde çalışan mekanik tesisat firmaları 
ve projecileri bir araya geldi. Eğitim 
boyunca, ellinin üzerinde mekanik tesi-
sat sektörü çalışanı, güncel gelişmeleri 
ve sektördeki yenilikleri değerlendirme 
fırsatı yakaladı. Katılımcıların büyük 
çoğunluğunun inşaat ve proje firmala-
rının çalışanları olması, özellikle ısı istas-
yonu uygulamalarında ortaya çıkacak 
avantajların daha iyi anlaşılmasına büyük 
katkı sağladı. Eğitimin ikinci gününde 
gerçekleştirilen “Dünden Bugüne Isı 
İstasyonları, Isıtma Sisteminde Yeni-
likçi Uygulamalar, Binalarda Yeni Sis-
tem Çözümleri ve REVIT Uygulamaları” 
konulu seminerde konuşmacı olarak yer 
alan DAF Enerji Genel Müdürü Tayfun 
Başaran, DAF Enerji İş Geliştirme Müdürü 
Oğuz Aydoğan, Tanrıöver Mühendislik 
CEO’su Cevat Tanrıöver, DEKO Mühen-
dislik CEO’su Evren Demirci, DAF Enerji 
Ar-Ge Müdürü Cenk Şen, çalışanlara sek-
törel gelişmeleri anlattı. DAF Enerji Genel 
Müdürü Tayfun Başaran konuşmasında 
DAF Enerji’nin kurulduğu günden itiba-
ren ortaya koyduğu çalışma stratejilerin-
den, yaptığı inovasyon çalışmalarından 
ve bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan 
ürün ve patentli projelerden bahsetti.

DAF SonicHeat+ ultrasonik 
kalorimetre tanıtıldı

Eğitimde DAF Enerji ve Danfoss birlik-
teliğinin sonucunda ortak yürütülen 
proje ile DAF Enerji’nin yeni ultrasonik 
kalorimetresi DAF SonicHeat+ tanıtıldı. 
Katılımcılar tarafından büyük ilgi ile kar-

mikroplate tasarımlı eşanjörlerden ve 
bu eşanjörlerin sağladığı verimlilik ve 
düşük kazan sıcaklıklarından bahsetti. 
Sonrasında özellikle yüksek katlı konut 
projelerinde sağladığı avantajlarla ön 
plana çıkan çift eşanjörlü ısı istasyon-
larına değindi. Sistemlerde basınç kırıcı 
görevi de üstlenen aynı zamanda ısıtma 
tarafını bireyselleştirmeyi gerçekleştiren 
çift eşanjörlü ısı istasyonlarına davet-
lilerin ilgisi yoğundu. Konuşmasının 
sonunda eşanjör seçiminin, ısı istas-
yonu seçimine etkisi ve ısı istasyonu 
seçimi yapılırken dikkat edilmesi gere-
ken hususlardan bahseden Cenk Şen, 
düşük kazan sıcaklıklarında ve yüksek 
verimle çalışan sistemler için ısı istasyonu 
seçiminin verimliliğe ve maliyetlere direkt 
olumlu etkisi üzerinde durdu. Eğitimin 
son konuşmasını gerçekleştiren Tanrıöver 
Mühendislik CEO’su Cevat Tanrıöver’in 
40 yılı aşkın süregelen sektör tecrübesini 
paylaştığı “Mekanik Tesisat Tasarımının 
ve Tasarımcısının Dünü, Bugünü ve 
Yarını” adlı konuşması büyük ilgi ile takip 
edildi. Sektöre girdiği ilk yıllardaki koşul-
lardan, yaptıkları projelerden bahseden 
Tanrıöver bugün gelinen noktalarda tesi-
sat tasarımının geçirdiği evrim ve gelişen 
teknolojilerin üzerinde durdu. Eğitimin 
kapanış konuşmasını gerçekleştiren DAF 
Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sibel Taş-
demiroğlu, DAF Enerji’nin bugüne geliş 
hikâyesi ve değerli sektör çalışanlarının 
geribildirimlerinin sektörün çok daha 
hızlı gelişmesine olan katkılarından bah-
sederek katılımcılara teşekkürlerini iletti. 
Eğitime katılan firma çalışanları, ortaya 
konan paylaşımlardan ve sunumlardan 
oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

şılanan DAF Enerji’nin yeni ultrasonik 
kalorimetresi DAF SonicHeat+’ın kali-
teli üretimi ve ortaya koyacağı rekabet 
koşulları ile sektörün çok kısa zaman 
içinde en gözde ısı sayaçlarının başında 
geleceği öngörülüyor. DAF Enerji İş 
Geliştirme Müdürü Oğuz Aydoğan 

“Dünden Bugüne Isı İstasyonu” konulu 
konuşması ile inşaat sektörünün güncel 
durumu hakkında bilgiler verirken, ısı 
istasyonunun yaygınlaşmasına en büyük 
etken olan yatırım, işletme ve bakım 
maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji 
verimliliği anlamında ısı istasyonlarının 
avantajlarını anlattı. Eğitimde verdiği 
konut ve proje bilgileri ile istasyonun 
satışlarının her yıl katlanarak artış gös-
terdiğinin üzerinde duran Aydoğan, 
gerçekleştirdikleri eğitimlerin ve sun-
dukları dokümanların pazarın gelişme-
sine büyük katkı sağladığından bah-
setti. Eğitimin diğer başlıklarından biri 
olan “BIM Uygulamaları ve REVIT MEP 
Çözümleri”, DEKO Mühendislik CEO’su 
Evren Demirci tarafından anlatıldı. BIM 
ve REVIT uygulamalarının kullanımı ile 
proje çalışmalarının ne kadar kolay, hızlı 
ve verimli hale geldiğini detaylıca akta-
ran Demirci, Türkiye’de yapımı devam 
eden projeler üzerinden dinleyicilere 
örnek çalışmalar aktardı. Katılımcıların 
büyük ilgisini çeken REVIT uygulamaları 
konusunda çok yakın gelecekte birçok 
firmanın uygulamaları kullanması ve 
projelerde REVIT uygulamalarının ön 
plana çıkması bekleniyor. Eğitimin ikinci 
bölümünde DAF Enerji Ar-Ge Müdürü 
Cenk Şen “Isı İstasyonlarında Yenilikçi 
Uygulamalar” konulu konuşmasını ger-
çekleştirdi. Şen konuşmasında yeni nesil 

D
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Mikropor, ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemleri 
Sertifikası Aldı

F iltre sektörünün öncü firmaların-
dan Mikropor A.Ş., bünyesine ISO 

27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistem-
leri Sertifikasını ekleyerek sektörel güveni-
lirliğini daha da üst seviyelere taşıdı. ISO 
27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistem 
entegrasyonunun Mikropor A.Ş. bünye-
sine katılması ile birlikte çalışmalarını bir 
üst seviyeye taşıyan Mikropor A.Ş. Bilgi 
İşlem Müdürü Özer Gökçe; gelişen tekno-
lojilere kayıtsız kalmanın mümkün olma-
dığını, kaynakların ve varlıkların güvenli 
bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak 
firmaların güvenlik stratejilerinin yalnızca 
bünyelerinde barındırmalarının artık bir 
çözüm olmayacağını belirtti. Gökçe, “Üre-
tim yapan firmalarda bilgi ve tecrübenin 
en büyük varlık olduğuna inanıyoruz. Bu 

varlıkların ise en üst düzeyde kullanılabil-
mesi ve güvenli bir şekilde paylaşılabilmesi 
için iletişimde bulunulan gerek müşteri 
gerekse tedarik zincirinin en son nokta-

Cosa, Doğalgaz Faturalarında Yüzde 31’lik Tasarrufun Kapılarını Açıyor

H erkesin kolayca alıp evindeki kom-
biye takabileceği ve cep telefo-

nundan yönetilen kablosuz akıllı oda 
termostat olan Cosa, bu kış evleri akıllıca 
ısıtarak ceplerin yanmamasını hedefliyor. 
Doğalgaz tüketiminin yüzde 22,9’undan 
sorumlu olan konut sektörüne bakıldığı 
zaman bireysel ısıtma için kombi kulla-
nılan yaklaşık 10 milyon konutun yüzde 
72’sinde, kombilerin doğru şekilde kul-
lanılmamasından kaynaklanan gereksiz 
enerji tüketimi mevcut. Bu yanlış kulla-
nım ile artan doğalgaz faturasını, yeni 
nesil akıllı oda termostatları önemli bir 
oranda azaltabiliyor. Termostatların gün-
lük rutinlerimize göre programlanması 
ile söz konusu tasarruf oranının daha da 
artırılmasının mümkün olduğunu söyleyen 
Akıllı Oda Termostatı Cosa’nın Kurucu 
Ortağı Dr. Emre Erkin, “Türkiye’de kombi 
kullanımında sıkça uygulanan yanlışlar 
var. Evden çıkarken kombiyi kapatmak, 
gelince son sıcaklığa ayarlamak gibi doğru 
bilinen uygulamaların çoğu aslında işe 

yaramıyor. Tam tersi daha fazla enerji 
harcamamıza sebep olabiliyor. Teknoloji 
hızla gelişiyor ve internete bağlı, uzaktan 
kontrol edilebilen cihaz sayıları hızla artı-
yor. Akıllı termostatlar da internete bağlı 
ve mobil uygulamalar ile uzaktan kontrol 
edilebilen cihazlar olarak, biz evdeyken 
veya uzaktayken, ev sıcaklığını ve nemini 
ölçümleyerek, evlerimizin gerektiği zaman 
ve gerektiği kadar en verimli şekilde ısın-
masını sağlıyor” dedi.

410 TL’ye kadar kazanç ve daha 
temiz hava mümkün

Türkiye’de, kombi kullanılan konutlarda 
doğalgaz tüketiminin 2015 yılı verilerine 
göre ortalama 1129 m3 olduğu düşü-
nüldüğünde, yüzde 31 oranında tasarruf 
ile konut başına yıllık ortalama 350 m3, 
parasal karşılığı olarak yaklaşık 410 TL 
değerinde bir kazanç sağlandığı görüldü. 
Bu sayede 10 milyon hanenin toplam 
tasarrufu yaklaşık 4.5 milyar liraya ulaşa-

rak devlet hazinesine de önemli katkılarda 
bulunabiliyor. Söz konusu tasarruf mik-
tarı çevre açısından ele alındığında, konut 
başına yıllık ortalama 350 m3 doğalgaz 
tasarrufu ile yılda 630 kg CO2 emisyonu-
nun önlenmesi sağlanmış oldu. Bir ağa-
cın yılda ortalama 20 kg CO2’yi absorbe 
ettiği düşünüldüğünde, yapılan tasarruf 
ile konut başına 32 ağaca eşdeğer bir 
etki sağlandı.

sındaki firmalara kadar bilgi sistemlerin-
deki güvenlik politikalarının uygulanması 
gerektiğini biliyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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55 YILLIK TECRÜBE

SANIBEST ProBEST Pro®®

FOSEPTİK CUKURLARINA SON
İSTEDİĞİNİZ YERE WC KURUN

7m 110m Dikey ve yatay
pompalama

"Once Sonra

Bodrum katları için kuruluma 
hazır çözüm:

Koku yapmaz

Kolay montaj ve bakım

32 mm deşarj boru çapı

Yoğun kullanım için uygun

Parçalayıcı
bıçak

www.sanihydro.com.trTÜM ÇÖZÜMLERİMİZ VE DETAY BİLGİ İÇİN:
Mecidiye Cad. No:36-B Sevencan Apartmanı Giriş Kat Mecidiyeköy - İSTANBUL Tel: 0212 275 30 88

19,5 x 27 cm

Isıdem Yalıtım, EPDM Esaslı Elastomerik 
Kauçuk Köpüğü Üretti

I sıdem Yalıtım, Coolflex HT mar-
kasıyla EPDM esaslı elastomerik 

kauçuk köpüğünü üretti. Kapalı göze-
nekli hücreli yapısı sayesinde ısıya karşı  
oldukça dayanıklı olan Coolflex HT, 
genellikle ısıtma hatlarında kullanılıyor. 
150 °C’ye kadar yüksek akışkan sıcaklık-
larının bulunduğu tesisatlarda kullanılan 
ve düşük ısı iletkenlik katsayısı ile enerji 
kaybını minimuma indiren Coolflex HT, 
kapalı gözenekli ve güçlendirilmiş hücre 
yapısı sayesinde su buharına karşı yük-
sek direnç gösteriyor. Coolflex HT, esnek 
yapısı sayesinde kolaylıkla uygulanabiliyor. 
Bunun yanı sıra toz ve elyaf gibi zararlı 
maddeleri barındırmadığından, sağlıklı bir 
şekilde uygulama imkânı sağlıyor.

“2016 yılında ailemize iki yeni 
ürün katıldı”

2016 yılında ürün gamına kattıkları iki 
yeni ürün ile sektörde yenilikçi bir anla-
yış ile ilerlediklerini dile getiren Isıdem 
Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu, 
“Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler art-
tıkça geniş uygulanabilirliğe sahip, çevre 
dostu ve fonksiyonel malzeme arayışı da 
artıyor. Coolflex HT tüm bu ihtiyaçlara 
cevap verebilecek stratejik öneme sahip 
bir ürün olma özelliği taşıyor. EPDM esaslı 
Coolflex HT’nin en önemli özelliği yüksek 
sıcaklığa dayanıklı oluşudur. Bu özelliği ile 
ısıtma ve sıcak su geçiş hatlarında enerji 
kaybını önlemek amacıyla rahatlıkla kul-
lanılabilir” dedi. Erenoğlu, standart dışı 
ürün üretiminin ve ithal ürünün önüne 
geçmek istediklerini belirterek, “Tekno-
lojik  üretim prosesleri, nitelikli iş gücü, 
güçlü   ar-ge  altyapısı ve başarılı ihracat 
performansıyla Türkiye ekonomisine ve 
sanayisine verdiğimiz katkıyı her geçen 
gün artırıyoruz. Ar-ge ve  know-how  
konusunda sektörümüzde öncü olmak 
en önemli hedeflerimizin başında geliyor. 
2016 yılı içinde Türkiye’de daha önce hiç 
üretilmemiş Halojen içermeyen ve EPDM 
esaslı elastomerik kauçuk köpüklerini üre-

terek, ar-ge konusunda ne kadar güçlü 
olduğumuzu kanıtladık. Bizi hedefe ulaş-
tıracak en büyük atılım, katma değeri yük-
sek ürün üretmektir” dedi. Ayrıca 2016 
yılında 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçek-
leştirdiklerini dile getiren Erenoğlu, 2015 
yılına oranla ihracatta 2 kat, yurt içinde 
ise 3 kat büyüme hacmi yakaladıklarını 
belirtti.

“İki yılda sektörde birçok ilke 
imza attık”

Erenoğlu, kuruldukları günden bu yana 
sektöre birçok ilke imza attıklarını belirte-
rek bunlardan bazılarını şu şekilde sıraladı: 
“Eskişehir’de yer alan üretim tesisimiz, 
Eskişehir’in ve yalıtım sektörünün ilk LEED 
sertifikalı üretim tesisi olma özelliği taşı-
yor. Coolflex HF markasıyla Türkiye’nin ilk 
yüzde 100 yerli halojen içermeyen elasto-
merik kauçuk köpüğünü ürettik. Coolf-
lex HT markasıyla Türkiye’nin ilk yüzde 
100 yerli EPDM esaslı, yüksek sıcaklıklara 
dayanıklı elastomerik kauçuk köpüğünü 
ürettik. Coolflex ürünü yüksek su buharı 
difüzyon direnci katsayısı ile korozyon 
riskini minimuma indirmek adına µ ≥ 10 
bin değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana 
kadar TSE tarafından tescillenmiş ürünler 
arasında sektörün en yüksek su buharı 
difüzyon direnç katsayısı. Coolflex elasto-
merik kauçuk köpüğü ürünlerimiz TS EN 
14304 standardının 2016 revizyonuna 
göre sektöründe denetlenen ve belge-
lendirilen ilk elastomerik kauçuk köpüğü 
ürünü oldu.”
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TÜYAK’tan “Gazlı Söndürme Sistemleri” 
Semineri

Y angın korunum sektörünün ve ilgili 
meslektaşların gelişimine katkı sağ-

lama ve bilgi paylaşımını çoğaltma hede-
fiyle planlanan TÜYAK 2016/17 dönemi 
eğitim seminer serisinin üçüncüsü “Gazlı 
Söndürme Sistemleri” semineri, 17 Aralık 
2016’da Kozyatağı Hilton otelde düzen-
lendi. Katılımın yüksek olduğu seminer, 
TÜYAK Vakıf Başkanı Hikmet Akın’ın 
açılış konuşması ile başladı. Gökhan 
Aktaş’ın oturum başkanlığında ilerle-
yen seminer, Simantov Pozanti’nin (3M) 
“NOVEC Gazlı Söndürme Sistemleri” ve 
İsmail Turanlı’nın (Norm Teknik) “Kim-
yasal ve Inert Gazlı Söndürme Sistemle-

rinin Karşılaştırılması” sunumunu taki-
ben, soru-cevap bölümüyle son buldu. 
Kış dönemi boyunca devam edecek olan 
TÜYAK eğitim seminerlerinin dördüncüsü 
“Su Sisi Söndürme Sistemleri” semineri, 21 
Ocak 2017 Cumartesi günü düzenlenecek.

İnsan Hareketlerinden Elektrik Üretilecek

A BD Michigan Üniversitesi’nde görevli 
araştırmacılar, nano-teknoloji saye-

sinde insan hareketlerinden enerji elde 
etmenin uygulanabilir yolunu geliştirdi. 
Araştırmacılar, silikon levha üzerine örü-
len ince nano katmanlarla oluşturdukları 
film şeklindeki malzeme sayesinde LCD 
dokunmatik bir ekranı, 20 led lambadan 
oluşan bir seti ve bir plastik klavyeyi, pil 
veya herhangi ilave enerjiye ihtiyaç duyma-
dan çalıştırmayı başardı. “Nano-jeneratör” 
adı verilen katlanabilir malzemenin, içteki 
silikon devreyi kaplayan gümüş, polimid 
ve polipropilen ferroelektrik katmanlardan 
oluştuğu ve iyon yüklenen katmanların 
insan hareketleriyle sürtünmesi sonucu 
elektrik enerjisi elde edilebildiği belirtildi. 
“İnsan hareketiyle çalışan giyilebilir cihazla-
rın yolu artık açıldı” ifadesini kullanan pro-
jenin baş araştırmacısı Michigan Üniversi-

tesi Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümünde görevli Doç. Dr. Nelson Sepul-
veda, “Çok yakında cep telefonumuzu bir 
hafta şarj etmeden dolaşabileceğiz. Çünkü 
alet bizim gündelik hareketlerimizle ken-
dini şarj edebilecek” dedi. Tam adı “Biyo-
Uyumlu Ferroelektrik Nano-Jeneratör” olan 
malzemenin, kâğıt kadar ince olduğu için 
çok sayıda uygulamaya imkân vereceğini 
ifade eden araştırmacılar, led lambaları 
yakmakta kullandıkları malzemenin avuç 
içi kadar bir yüzey kapladığını, dokunma-
tik ekranı çalıştıran yüzeyin de parmak 
kadar olduğunu belirtti. Sonuçları Nano 
Energy dergisinde yayımlanan çalışmanın, 
enerji üretimine getirdiği hafiflik, esneklik, 
boyutlandırılabilirlik ve biyolojik uyumluluk 
özellikleriyle “giyilebilir elektronik”te çığır 
açacağı ifade edildi.
Kaynak: www.enerjicihaber.com
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Küresel İklim Değişikliği 
Temalı Sergi, İstanbul 
Fotoğraf Galerisi’nde

A larko Carrier’ın, iklim değişikliğinin 
doğal hayatta neden olduğu yıkıma 

dikkat çekmek amacıyla 3 yıldır düzenle-
diği fotoğraf yarışmasında dereceye giren 
toplam 39 fotoğraf, 11-25 Ocak 2017 
tarihleri arasında, Beyoğlu’ndaki İstanbul 
Fotoğraf Galerisi’nde sergilenecek. İstan-
bul Fotoğraf Galerisi’ndeki sergi, salıdan 
cumartesiye her gün 11:30-19:00 saat-
leri arasında ücretsiz gezilebiliyor. Adres: 
Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi, Tel Sokak 
No:8/2 Beyoğlu-İstanbul

A

A

Alarko Carrier, Adana’da Bayileriyle Buluştu

Alarko Carrier, Turkish Time’ın “Ar-Ge 250” Listesinde Yer Aldı

larko Carrier, bayileriyle buluş-
maya Aralık ayında Adana’da 

düzenlediği eğitimlerle devam etti. Bu 
kapsamda ilk olarak; Adana’ya bağlı 
bölge dalgıç pompa ihtisas bayilerine 
yönelik, 2016 yılsonu değerlendirme 
toplantısı düzenlendi. 
Alarko Carrier Adana Bölge Uzmanı 
Emre Kaburcuk tarafından organize 
edilen toplantıda; zorlu şartlara rağmen 
başarıyla geçilen yıla dair değerlendir-
meler yapılırken, 2017 itibarıyla uygula-
nacak yeni politikalar üzerinde duruldu. 

larko Carrier, 2016 yılında araş-
tırma, geliştirme ve inovasyon 

faaliyetlerine ayırdığı yaklaşık 8,5 mil-
yon TL tutarındaki kaynakla; Turkish 
Time dergisi tarafından belirlenen, 
Türkiye’nin Ar-Ge’ye en fazla yatırım 
yapan firmalarının yer aldığı Ar-Ge 250 
listesine 69. sıradan girdi. Konuyla ilgili 
bilgi veren Alarko Carrier’ın Fabrikalar-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Çopur, Ar-Ge’yi teknolojinin, 
rekabetin, üretimin ve nitelikli işgücü 
istihdamının anahtarı olarak gördükle-

Adanalı bayilere yönelik ikinci toplantı, 
“Toshiba Estia Powerful ve Carrier Yüksek 
Sıcaklık Isı Pompası” konulu eğitim oldu. 
Açılış konuşmasını Alarko Carrier Ankara 
Büro Satış Müdürü Ali İsmet Koçak’ın, 
sunumu ise İzmir Büro Satış Müdür 
Yardımcısı Mustafa Gürsoy’un yaptığı 
toplantıya, Adana ve çevre illerden 38 
kişi katıldı. 
Toplantıda; cihaz tanıtımının yanı sıra, 
kapasite seçim kriterleri, seçim progra-
mının kullanılması ve uygulamada dikkat 
edilecek detaylar anlatıldı.

rini belirtti. Çopur, “Gelişim ve inovasyona 
odaklanarak Ar-Ge çalışmaları için ciddi 
miktarlarda kaynak ayırıyoruz, bu alanda 
yaptığımız yatırımlar her yıl giderek artı-
yor. 1986 yılında kurulan Ar-Ge merkezi-
mizde bulunan klima, pompa, ısı, ölçüm 
ve malzeme laboratuvarları, kapasite 
ve özellik bakımından Türkiye’nin önde 
gelen tesisleri arasında yer alıyor. Alarko 
Carrier Ar-Ge departmanı tarafından 
dizayn edilen veya Carrier ile ortak plat-
formda geliştirdiğimiz ürünlerin tamamını 
belli oranlarda yurtdışına ihraç ediyoruz. 

Herkesin ithalat yaptığı Çin dahil olmak 
üzere, dünya genelinde 53 ülkeye ihra-
catımız bulunuyor” dedi.
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Zettler Profile Flexible Serisi Yeni Nesil Yangın 
Algılama Panellerinin Dünyadaki İlk Tanıtımı 
İstanbul’da Yapıldı

T yco Fire Protection Products Tür-
kiye, Zettler yangın algılama panel-

lerinin en yeni serisi Profile Flexible için 
dünya lansmanını İstanbul’da düzenledi. 
12 Aralık 2016 tarihinde Radisson Blu 
Asia Otel’de düzenlenen lansmana, Tür-
kiye’deki önemli danışman firmalar, proje 
firmaları, sistem entegratörleri, taahhüt fir-
maları ile kurumların yoğun katılımı oldu. 
Lansmanda Zettler Profile Flexible panelle-
rin son teknolojiye sahip özellikleriyle, bir 
yangın durumunda sistemin işlevselliğini 
ve etkinliğini gösterme amacıyla canlı gös-
terimler yapıldı. Katılımcılar lansmanda 
Johnson Controls ve Tyco birleşmesi ile 
ilgili bilgilerle beraber yangın algılama 
ekipmanları ile ilgili sunumları ve ürünleri 
canlı görme şansı bulurken, Tyco ürün 
yöneticileri ve çalışanları ile de tanışma 
olanağına sahip oldu. Tyco Türkiye Genel 

Müdürü Ozan Demirel lansmanda yap-
tığı konuşmada şu bilgileri verdi: “Zettler 
Profile Flexible Serisi; endüstriyel, ticari, 
konut ve kampüs ortamları gibi birçok 
farklı uygulama için esnek çözümler sunu-
yor ve yanlış alarm riskini azaltan, Tyco’nun 
kanıtlanmış MZX teknolojisini kullanıyor. 
Geliştirilmiş kurulum, konfigürasyon ve 
servis imkânları düşünüldüğünde zaman 
ve maliyet tasarrufu sağlayan Zettler Fle-
xible; geleneksel erişim yöntemleri yerine 
bir RFID kart aracılığıyla panele giriş gibi 
yenilikler sunuyor. Biz Tyco Türkiye olarak 
sistem tasarımcılarından, proje mühen-
dislerine, taahhüt firmalarından son kul-
lanıcılara kadar tüm müşterilerimizin ihti-
yaçlarını anlıyor ve tüm bilgi birikimimiz 
ile ihtiyaçlarına çözüm sağlıyoruz. Sürekli 
gelişen ürün yelpazemizle, projelere en 
ideal çözümlerimizi sunmak amacındayız.”
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DemirDöküm Panel Radyatör İhracatında Yüzde 
7 Büyüdü

B ozüyük’teki panel 
radyatör fabrika-

sında yıllık 2 milyon 500 
bin metre tül panel rad-
yatör üretim kapasitesine 
sahip olan DemirDöküm, 
27 ülkede on binlerce 
ailenin evini ısıtıyor. 
Geçen yıla oranla panel 
radyatör ihracatında 
DemirDöküm’ün yüzde 7 
büyüme yakaladığını belir-
ten DemirDöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, ihracat çalış-
maları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Panel radyatörde 3 bin 700 farklı 
ürüne sahip

DemirDöküm’ün 267 bin m2 açık, 65 
bin m2 kapalı alana yayılan Bozüyük 
Tesisleri’nde ileri teknolojiyi kullanarak 
katma değer odaklı, çevre dostu yalın üre-
tim teknikleri ile müşterilerine en kaliteli 
ürün ve hizmeti, en rekabetçi maliyetler 
ile sunduklarını söyleyen Erdem Ertuna, 
“Şirket olarak önceliğimiz geleceğimize 
yatırım yapmak. Son 5 yıldır ar-ge ala-
nında 55 milyon TL’lik yatırım gerçek-
leştirdik. Bugün 50’nin üzerinde ar-ge 
ekibimiz sadece yüksek teknolojili yenilikçi 
ürünler geliştirmek için çalışıyor. Panel 
radyatör satışında bu yıl hem Türkiye’de 
hem de yurtdışında önemli satış başarısı 
yakaladık” dedi.

En çok panel radyatör satışı 
Çin’e

DemirDöküm’ün güçlü ar-ge yetenekle-
riyle sadece yüksek kalitede kombi, şof-
ben, termosifon ya da panel radyatör 
ürettiğini hatırlatan Ertuna, şunları ifade 
etti: “Tüm ürünlerimizle beraber teknoloji 
üretip, bu teknolojiyi hem yurtiçinde hem 

de ihracat pazarlarına sunuyoruz. Demir-
Döküm olarak daralan pazara rağmen ileri 
teknoloji ile geliştirdiğimiz panel radya-
törlerimiz ile rekabetin yoğun yaşandığı 
Çin’de ikinci sırada yerimizi sağlamlaştır-
dık. Bu yıl sadece panel radyatörde en çok 
ihracatı Çin, Şili, İngiltere, Bulgaristan ve 
Hırvatistan’a gerçekleştirdik. Şili’de panel 
radyatörde yüzde 70’lik pazar payı ile 
liderliğimizi sürdürüyoruz.”

Hedef Güney Amerika

Bu yıl gümrük kapılarının belirli bir süre 
kapanmasına rağmen Rusya’daki satış-
ların rekor seviyede olmasa da küçük bir 
büyüme ile devam ettiğine de değinen 
Ertuna, bölgedeki büyümeyi artırmak 
için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 
Önümüzdeki 3 yıllık ihracat hedeflerine 
de değinen Erdem Ertuna; “DemirDö-
küm olarak güçlü olduğumuz ülkelerin 
haricinde Güney Amerika'da yayılma pla-
nımız var. Arjantin her ne kadar zor olsa 
da ciddi bir potansiyele sahip. Brezilya 
bizim için önemli bir ekonomi. Meksika 
ve Uruguay pazarları küçük gözükse de 
potansiyellerimiz arasında yer alıyor. Bir 
önceki yıla kıyasla toplam ciroda yüzde 
15 büyüme yakaladığımız 2016 yılındaki 
başarımızı, 2017 yılında da sürdürmeyi 
ve yine çift haneli büyüme ile yılı tamam-
lamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
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MaxVal, “Otellerde Buhar Kullanımı ve Verimliliğin Artırılması” Konulu 
Eğitim Düzenledi

axVal, 3 Kasım 2016 tarihinde 
Limak Atlantis Hotel-Belek’te 

“Otellerde Buhar Kullanımı ve Verim-
liliğin Artırılması” konulu bir eğitim 
düzenledi. 68 kişinin katıldığı eğitimde 
MaxVal, otellerin çamaşırhanelerinde 
ve sıcak su üretimlerinde kullanılan 
buharın üretimi, dağıtımı ve doğru 
tasarım yapılması için gerekli cihaz 
ve sistemlerin doğru seçiminin enerji 
verimliliği açısından önemine dikkat 
çekti. Eğitimde; Otellerde Buhar Kulla-
nımı, Enerji Verimliliği ve Yeşil Yıldızlı 
Oteller, Kazan Dairesi, Buhar Dağıtımı, 
Kondens Tahliyesi ve Uygulama Örnek-
leri, Basınç Düşürme ve Sıcaklık Kon-

axVal, 9 Kasım 2016 tarihinde 
Sheraton Hotel-Adana’ da “Buhar 

Sistemlerinde Verimliliğin Artırılması” 
konulu bir eğitim düzenledi. MaxVal 
eğitimde, buhar cihazları ve tesisat sis-
temleri konularında Maksimum Hizmet, 
Maksimum Kalite ve Maksimum Verim 
anlayışı ile yola çıkarak, sanayi kuruluşla-
rına çözüm önerileri sundu. Eğitime; ilaç, 
petro-kimya, demir-çelik, tekstil, gıda-
içecek, makine, çimento ve enerji sektö-
rünün önde gelen firmalarından fabrika 
müdürleri, üretim müdürleri, mekanik 
bakım şefleri, makina enerji müdürleri 
ve makina mühendislerinden oluşan 
64 kişilik bir grup katıldı. Eğitimde; 
Endüstride Buhar Kullanımı, Kazan Dai-
resi, Basınç Düşürme ve Sıcaklık Kon-
trolü, Eşanjörlerde Yaşanan Sorunların 
Ortadan Kaldırılması ve Isıl Verimliliğin 
Artırılması, Buhar Sayaçları Seçimi ve 
Ekonomik Çözümler, Proseslere Göre 
Özel Sistemler, Buhar Üretimi ve Buhar 
Kullanım Sistemlerinde Enerji Verimliliği 
konularına değinildi. 
MaxVal ayrıca, 15 Kasım 2016 tarihinde 
Ramada Plaza Hotel-Gebze’de de aynı 
konulu eğitim gerçekleştirdi. Buhar kul-

MaxVal’den “Buhar Sistemlerinde Verimliliğin Artırılması” 
Konulu Eğitimler

lanan işletmelerdeki verim kayıplarının 
nedenleri ve çözüm önerilerinin detaylı 
olarak anlatıldığı eğitimde katılımcıların 
tüm soruları cevaplandırıldı. Eğitime; 
demir-çelik, gıda-içecek, ilaç-kimya, 
kağıt-ambalaj sektörünün önde gelen 
firmalarından; teknik hizmetler müdür-

leri, mekanik bakım mühendisleri, bakım 
sorumluları ve makina mühendisleri katı-
lım gösterdi.
Eğitimler sonunda katılımcılara “Buhar 
Sistemleri-Tasarım, Uygulama, İşletme” 
kitabı, “Buhar Sistemleri Proses Tesisat 
Şeması ve Katılım Sertifikası” dağıtıldı.

Üretimi ve Buhar Kullanım Sistemlerinde 
Enerji Verimliliği gibi konular üzerinde 
duruldu. Eğitim sonunda katılımcılara 

“Buhar Sistemleri-Tasarım, Uygulama, 
İşletme” kitabı ve Eğitime Katılım Serti-
fikası dağıtıldı.

trolü, Eşanjörlerde Yaşanan Sorunların 
Ortadan Kaldırılması ve Isıl Verimliliğin 
Artırılması, Buhar Sayaçları Seçimi ve 
Ekonomik Çözümler, Otellerde Buhar-
dan Sıcak Su Üretme Sistemi: HeatMax, 
Çamaşırhane Cihaz ve sistemleri, Buhar 
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R

T

Form’a UGETAM’dan Doğalgaz Yetkinlik Sertifikası

Form, 50 Yılı Geride Bırakan Firmalara Verilen Onur Ödülünün 
Sahibi Oldu

esmî Gazete’de 25 Mayıs 2015 
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 

giren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu kapsamında, Form’un mer-
kezi klima sistemleri süpervizör ve yetkili 
servis çalışanlarından 51 kişinin almaya 
hak kazandığı gaz yakıcı brülör cihazlarda 
doğalgaz kullanım yetkinliğini artırmaya 
yönelik Mesleki Yeterlilik Sertifikaları, 18 
Kasım’da Crown Otel Kurtköy’de yapılan 
bir törenle verildi. UGETAM-Form işbirliği 
ile Form Akademi’de gerçekleşen eği-
tim ve sınavlarla ilgili bir değerlendirme 

ürkiye Makine İhracatçıları Birliği’nin 
düzenlediği “Türkiye’nin Makineci-

leri Onur Ödülleri” gecesinde, Form Şir-
ketler Grubu adına Bedi Korun ve Tunç 
Korun’a plaket takdim edildi. Kuruluşun-
dan günümüze sektöründe 50 yılını geride 
bırakan firmalara verilen “Türkiye’nin 
Makinecileri Onur Ödülleri”, Türkiye’nin 
köklü imalat firmalarını bir araya getirdi. 
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan 
Dalgakıran’ın da konuşma yaptığı gecede, 
Form Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Bedi Korun, Türkiye’nin 50 yılını 
aşan köklü  firmalarından birinin kurucusu 
olarak plaketi almaktan onur duyduğunu 
ifade etti. 1930’da İzmir’de doğan Bedi 
Korun, 1953’te Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümünden mezun 
olduktan sonra, 1965 yılında Ankara’da 
ağabeyi Yaşar Korun ile birlikte Form Kol-
lektif şirketini kurdu. Projecilik ve imalat ile 
başlayan çalışmalar bugün imalat, temsil-

yapan Form Endüstri Ürünleri Satış Son-
rası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı 
Mükremin İlhan, “Doğalgaz ısıtma ve 
gaz yakıcı cihaz servis personeli konu-
sunda Türkiye’nin ilk ve en büyük eğitim 
ve belgelendirme kuruluşu olan UGETAM 

cilik ve satış dallarında devam ediyor. Mer-
kez ofisi İstanbul Maslak olan Form Şir-
ketler Grubu’nun, Ankara, Antalya, İzmir, 
Adana ve Bursa’da da bölge müdürlükleri 
bulunuyor. Yerli imalat olarak İzmir Pan-
car Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika-
sında Günışığı aydınlatma ürünleri, yangın 

tahliye ve doğal havalandırma üniteleri, 
evaporatif soğutucular imal ediyor. Form 
Şirketler Grubu, 180 çalışanı ile 51 yıldır 
imalatları dışında, paket klimalar, ısı pom-
paları ve VRF klima satışı konusunda da 
sektörünün lider firmalarından biri olarak 
faaliyet gösteriyor.

ile yaptığımız işbirliği oldukça önemli 
ve eğitime verdiğimiz önemin en somut 
ifadesi. Bu tarz mesleki sertifikasyonla 
servislerimizin personel kalifikasyonunu 
ve hizmet kalitesini her geçen gün artır-
mayı hedefliyoruz” dedi.
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Haberler

Bosch Termoteknik, Başarılı Servis 
Teknisyenlerini Ödüllendiriyor

osch Termoteknik Müşteri İletişim 
Merkezi, 76 ildeki 270 yetkili ser-

visinde hizmet veren bin 200’den fazla 
kıdemli teknisyenini değerlendirmek için 
her ay Müşteri Memnuniyeti Anketleri 
düzenliyor. 
İlgili servisten hizmet alan son kullanıcı-
larla yapılan anketler neticesinde müşte-
rilerin yaptığı değerlendirmelere göre her 
ay bölgesel olarak teknisyenlere hediyeler 
veriliyor. Ödül kataloğunda Bosch Elekt-

B
rikli El Aletleri ile Küçük Ev Aletlerinin yanı 
sıra çeşitli markalardan hediye çekleri, 
spor ve hobi malzemeleri ve elektronik 
ürünler yer alıyor. Başarılı teknisyenler 
100’den fazla ürünün bulunduğu kata-
logdan istedikleri ürünü seçebiliyor. 
2016 yılında, onlarca teknisyenine hedi-
yeler gönderen Bosch Termoteknik, 2017 
yılında da aynı uygulama ile teknisyenle-
rinin başarısını ödüllendirmeye devam 
edeceğini belirtiyor.

Panasonic, Güneş 
Enerjisinde Hedefini 
Gaziantep Olarak 
Belirledi

P anasonic, Gaziantep’te güneş 
panelleri ve güneş enerjisi santral-

leri hakkında bir seminer verdi. 
Santral kurulumunda ve güncel yönetme-
liklere ilişkin ürün seçiminde dikkat edil-
mesi gerekenler konusunda bilgi verilen 
seminere, yatırımcı ve sanayiciler büyük ilgi 
gösterdi. Panasonic Ürünleri Grubu Satış 
Müdürü Koray Yıldız’ın katıldığı semi-
nerde, Güneş Sistemleri Satış Sorumlusu 
Özgün Kan da en verimli güneş paneli ola-
rak bilinen Panasonic HIT Solar Modüller 
ile ilgili bir sunum yaptı. Yeni yönetmelikler 
ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra katı-
lımcılara Panasonic’in sunduğu avantaj 
ve fırsatlar da aktarıldı. Seminerde verilen 
bilgilere göre; uzmanlar, ülkemizin güneş 
enerjisini kullanmak için son derece elve-
rişli olduğunu ifade ediyor. Konum olarak 
Türkiye, Avrupa’nın en güneyinde bulun-
makla beraber güneş potansiyeli açısından 
günde ortalama 7.2 saat, yılda ise 2.650 
saat güneşlenme saatine sahip durumda. 
Yani Türkiye’nin en kuzey noktasında 
bulunan bir şehrimiz bile Avrupa’nın 
herhangi bir yerinde kurulan santralden 
daha fazla güneşlenme süresi, ışınım ve 
elektrik üretebilirliğine sahip bulunuyor. 
Bununla beraber ülkemizde yatırımların 
İzmir’den Van’a doğru olan hattın altında 
kalan kısımlarda yoğunlaştığı görülüyor. 
Özellikle MEDAŞ, KCETAŞ ve TOROLAR 
EDAŞ bölgeleri en popüler olan alanları 
temsil ediyor. 
Türkiye genelinde ortalama olarak iyi ekip-
manlarla kurulmuş sağlıklı projeler, 6-8 
sene içinde geri dönüşünü tamamlayarak 
tesisin kâra geçmesini sağlıyor.

B osch, 5-7 Ocak 2017 tarihleri ara-
sında düzenlenen dünyanın en 

büyük tüketici elektroniği fuarlarından 
biri olan CES 2017 öncesinde geleneksel 
olarak gerçekleştirilen İnovasyon Ödülleri 
kapsamında, geliştirdiği üç akıllı ürünle 
dört ödüle değer bulundu. Ev cihazları 
kategorisinde, yeni nesil Bosch su ısıtıcıları 
ödül almaya hak kazandı. Bir uygulama 
aracılığıyla kullanıcılar, yenilikçi su ısıtıcıla-
rını uzaktan açıp kapatabiliyor ve hatta su 
sıcaklığını ayarlayabiliyor veya kombilerin 
durumunu kontrol edebiliyor. İnterneti 
etkinleştirilmiş Greentherm 9000İSE, ev 
sahiplerinin ve konutta ikamet edenlerin 

Bosch, CES İnovasyon Ödülleri’nde Dört Ayrı 
Dalda Ödül Aldı

cihazı, akıllı bir telefon veya tablet aracılı-
ğıyla rahatça çalıştırmalarına olanak sağ-
lıyor. Bosch ayrıca geliştirdiği motosiklet 
sistemleriyle de toplamda üç ödül aldı.
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Haberler

Tezcan, Galvalume Üretim Tesisini Faaliyete Aldı

Y üzde 100 Türk sermayeli yassı 
mamul üreticisi Tezcan, yeni ürünü 

Galvalume’un üretimi için 135 milyon USD 
yatırımla kurduğu 75 bin m² alana yayılan 
tesisini faaliyete aldı. 
Galvalume’un yanı sıra galvaniz ve birçok 
nihai üründe kullanılan asitli sac, soğuk 
sac, galvanizli sac ve boyalı sac malze-
melerinin de üretildiği bu yeni yatırım ile 
Tezcan, 700 bin ton olan kapasitesini 1.3 
milyon tona çıkardı. 110 bin m2’si kapalı 
olmak üzere toplam 210 bin m2’lik alana 
yayılan fabrikasında ek dördüncü tesis 
daha kuran Tezcan’ın bu yeni yatırımı, 
yaklaşık 145 kişilik yeni istihdam sağladı. 
Tezcan bu yeni yatırımın ardından çalışan 
sayısını 465’ten 610’a çıkarttı. Galvanize 
göre korozyon dayanımı üç kat daha üstün 
bir malzeme olan Tezcan’ın yeni ürünü 
Galvalume, sürekli sıcak daldırma metodu 
ile üretiliyor. Kaplamanın içeriğinde birbi-
rine yakın oranlarda bulunan alüminyum 
ve çinko sayesinde daha yüksek korozyon 
dayanımına sahip olan Galvalume eko-
nomik olmasının da getirdiği avantaj ile 
de şimdiden büyük ilgi görüyor. Patenti 
ABD menşeli bir uluslararası firmaya ait 
olan Galvalume ürününün Türkiye’deki 
ilk üreticisi olmaktan mutluluk duyduk-
larını anlatan Tezcan Direktörü Asiye Ay 
Çelik, “2016, kurumumuz için yeni yatı-
rımların ve girişimlerin yılı oldu. Türkiye’de 
ilk olarak Galvalume lisansını almak bizi 
çok mutlu ediyor. Üretimine başladığı-
mız Galvalume yurtdışında yapısal uygu-
lamalarda, havalandırma sistemlerinde, 
beyaz eşya sektöründe ve daha pek çok 
sektörde tercih ediliyor. Kaplamasında 
içerdiği yüzde 55 alüminyum ile yüksek 
korozyon direncine sahip ve daha ekono-

mik olan Galvalume’yi ülkemizde de kulla-
nımı yüksek bir malzeme haline getirmek 
hedefindeyiz” dedi. Uzun yıllar kendini 
korozyona karşı koruyan Galvalume üre-
timine geçerek hem sektöre hem de ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlayacaklarını 
düşündüklerini dile getiren Çelik, “Daima 
yenilikleri takip eden bir kurumuz. Koroz-
yon dayanımı, aşınma direnci ve görsel-
liği yüksek; ekonomik ve uzun ömürlü bir 
ürünü yerli ekonomiye kazandırarak birçok 
farklı sektöre de hitap etmiş olacağız. Her-
hangi bir ithalat vergisine tabi tutulmayan 
Galvalume malzemesine, yerli üretimin 
desteklenmesi ve korunması amacıyla ilgili 
kurum ve kuruluşların gerekli desteği gös-
tereceklerine inanıyoruz” dedi. 

“Yurtdışında da Galvalume ile 
büyüyeceğiz”

Halihazırda 70’ten fazla ülkeye ihracat 
yaptıklarına değinen Çelik, “Ürünlerimiz 
hem yurtdışında hem de yurtiçinde yüksek 
talep görüyor. Yeni ülke ve coğrafyalara 
açılarak daha da büyümeyi hedefliyoruz. 
Bu amaçla ürün gamımızı, üretim teknolo-
jilerimizi ve çalışan kalitemizi sürekli gelişti-
riyoruz. Yenilik sürekli olmadığı müddetçe 
rekabet etme şansı da azalıyor. Dinamik 
bir yapıya sahip olan firmamız bu alanda 

gerekli olan çalışmalarını bir süreklilik içe-
risinde yürütüyor. Yeni yatırımımız katma 
değeri yüksek ürün üretimine verdiğimiz 
önemin bir göstergesidir. Galvalume’un 
yurtdışı pazarlarda talep edilen bir ürün 
olması nedeni ile daha çok ülkeyle ticari 
ilişki kuracağımızı düşünüyoruz” dedi. 
Yeni ürünleri Galvalume’un kaplamalı 
sac üretim kapasitelerinin yüzde 30’unu 
dolduracağını belirten Çelik, “Yeni ürünü-
müz Galvalume ürün kapasitemizin yüzde 
20’sini oluşturacak. Bu ürün ile elbette 
yurtdışında da iddiamızı ortaya koyacağız. 
Galvalume üretim kapasitemizin yüzde 20 
gibi bir oranını Rusya, ABD ve Mena Böl-
gesi ülkelerine satmayı hedefliyoruz” dedi. 

“2017’de istihdam yapmaya 
devam edeceğiz”

Yeni tesis yatırımları ile çalışan sayılarının 
610’e ulaştığını hatırlatan Çelik, “Büyüme 
planlarımıza paralel olarak işe alımlarımızı 
sürdürüyoruz. Yeni yatırımlarımız ile dev-
reye alınan hatlara sıfırdan mavi yaka kad-
rosunu oluşturduk. İşe alımlarımız halen 
devam ediyor. Yılın kalan döneminde ise 
üretim hatlarına mühendis desteği ve 
büyüyen organizasyonel yapıya destek 
için yönetici pozisyonlarında alım yapa-
cağız” dedi.
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Haberler

Viessmann, Yenilenebilir Enerjiler için Geliştirdiği Ürünlerini Tanıttı

ğitim ve lansman toplantıla-
rına devam eden Viessmann, 6 

Ekim’de Ankara Holiday Inn Oteli’nde, 
12 Ekim’de ise İzmir Hilton Garden 
Inn Oteli’nde birer toplantı düzenledi. 
Ankara’daki toplantıya Viessmann’ın 
değerlerini, stratejilerini ve yapılan-
masını içeren bir film gösterimi ile 
başlayan Ankara, Konya, Samsun ve 
Kayseri bölgeleri Satış Müdürü Meriç 
Yaşar, Viessmann’ın tarihçesi ile ilgili 
genel bilgiler verdi. Özellikle önümüz-
deki senenin, 100. kuruluş yılını kutla-
yacak olması nedeniyle Viessmann için 
ayrı bir anlamı olduğuna vurgu yaptı. 
Dünya genelinde 11 bin 500 çalışana 
sahip olan Viessmann’ın geçen sene 
gerçekleştirdiği 2,2 milyar euro’luk grup 
cirosu ile ısıtma soğutma ve enerji sek-
törünün öncü firması olarak çalışma-
larını sürdürdüğünü belirtti. Eksiksiz 
ürün programı stratejisi doğrultusunda 
ısıtma, soğutma ve endüstriyel sistemler 
alanında faaliyet gösterdiklerini belir-
ten Yaşar, Viessmann’ın partnerlerini 
ve yetkili servislerini sürekli geliştirerek 
nitelikli hizmet anlayışına farklı bir bakış 
açısı getirmeyi amaçladığını vurguladı. 

E

İzmir’de gerçekleştirilen toplantıda ise, 
açılış konuşması İzmir, Bursa ve Antalya 
Satış Müdürü Murat Sözbir tarafından 
yapıldı. Viessmann organizasyon yapısı 
ve sıfır atık gaz emisyonuna sahip Viess-
mann Manisa fabrikası hakkında genel 
bilgiler veren Sözbir, “1917 yılında 
Almanya’da kurulan ve 1994 yılından 
beri Türkiye’de faaliyet gösteren Viess-
mann olarak, 10 bölge müdürlüğü ve 
50’nin üzerinde satış mühendisimiz ile 
sahada mühendislik hizmeti veriyoruz. 
Bu şekilde her alanda eksiksiz ürün 
gamımız ile birlikte sahada satış öncesi 
ve sonrasında sürekli olarak partnerleri-
mize destek veriyoruz” dedi. Her iki top-
lantıda da güneş enerjisi alanında yeni 
çıkan ürünlerle ilgili teknik olarak detaylı 
bilgiler veren Ürün Müdürü Burak Bulut, 
yeni güneş kolektörü Vitosol 100-FM 
hakkında detaylı bilgiler aktardı. Bulut, 
Viessmann patentli Thermprotect absor-
ber yüzeyi sayesinde herhangi ek bir 
komponent kullanılmasına gerek kal-
madan güneş enerjisi devresindeki ısı 
taşıyıcı akışkanın buhara kalkmasının 
önlendiğini, böylelikle sistemde sadece 
kolektörlerin değil geri kalan tüm mal-
zemelerin kullanım ömrünün uzadı-
ğını, yatırım ve işletme masraflarının 
düştüğünü belirtti. Bu zamana kadar 
buhara kalkmayı önlemek için Drain-
back ve durgunluk durumu soğutucusu 
gibi sistem maliyetini ve montaj süresini 
artıran ek komponentlerin kullanıldı-
ğına değinen Bulut, Vitosol 100-FM ile 
aynı zamanda sistemin boyutlandırıl-
masında herhangi bir sınır olmaksızın 

kış aylarında da mahal ısıtma desteğin-
den maksimum bir şekilde faydalana-
bileceğini sözlerine ekledi. Daha sonra 
Viessmann fotovoltaik ürünleriyle bera-
ber sektördeki son güncel gelişmeleri 
ele alan Bulut, Viessmann’ın sadece 
fotovoltaik panel değil sistemin doğru 
akım tarafında gerekli olan inverter 
dahil tüm komponentleri sağladığına 
değindi. Viessmann’ın Türkiye’de yakla-
şık 2 seneden beri satış ağı ve deneyimli 
satış grubu ile fotovoltaik pazarında 
gerçekleştirdiği projeler ile faaliyet gös-
terdiğini anlatan Bulut, son olarak yeni 
çıkan boyler ve akümülasyon tankları ile 
ilgili bilgiler de vererek, “Viessmann’ın 
dik tip, yatık tip, tek serpantinli, çift 
serpantinli, emaye kaplamalı, paslanmaz 
çelik, boyler ve akümülasyon tanklarıyla 
50 litreden 2.000 litreye kadar çok geniş 
bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Bu 
ürünlerle en küçük bir müstakil binadan 
endüstriyel sistemlere kadar tüm proje-
lere siz değerli partnerlerimizle çözüm 
ortağı olmaktayız” sözleriyle sunumunu 
tamamladı. Yenilenebilir enerji ürünleri 
arasında popülaritesi gittikçe artan ısı 
pompaları hakkında ise Ürün Müdürü 
Mevlana Balçık bilgi verdi. Viessmann’ın 
1978 yılından bu yana ısı pompası üret-
tiğini hatırlatan Balçık, Viessmann’ın ısı 
pompası konusunda birçok patente sahip 
olduğunu da belirtti. Yeni çıkan Vito-
cal 100-S ve Vitocal 060-A ısı pompası 
modellerinin yapılan tanıtımında, yeni-
likçi ve kullanımı kolay yeni Vitocal 100-S 
split ısı pompalarının iç ünite dizaynı katı-
lımcılar arasında oldukça ilgi çekti. 

V

Viessmann’dan Isı Pompası Gezisi
iessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş., 
Eylül ayının sonunda Almanya 

Allendorf’taki genel üretim merkezine 
teknik gezi düzenledi. Geziye, Viessmann 
bayileri, projeciler, mekanik taahhüt ve 
inşaat firmaları yetkilileri katıldı. Katı-
lımcılar, Gerhard Schäfer ile Mevlana 
Balçık’ın verdikleri ısı pompası semi-

nerine katıldıktan sonra, Viessmann’ın 
Vitocal 100-S ısı pompasını uygulamalı 
olarak inceleme fırsatı buldu. Gezide enerji 
merkezi de ziyaret edilerek, kapsamlı ısı 
pompası uygulamaları ile ilgili bilgiler pay-
laşıldı. Gezi esnasında katılımcılar sıradışı 
ısı pompası uygulamaları ve planlamalar 
hakkında da bilgilendirildi.
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İyi bir imza nasıl atılır?

Sektör denen “kağıt” kötü demeyeceksiniz, iyileştirmek için çalışacaksınız.
Fikrinizin kalem, ürünlerinizin mürekkep olduğunu unutmayacaksınız.

Ve ülkenizin adını dünyaya taşıyacak yatırımların imzasını atarken 
eliniz hiç titremeyecek; cesur olacaksınız...

Biz sektöre bu felsefeyle tam 68 yıldır imzamızı atıyoruz.
Bu yolculukta bize eşlik eden herkese

çok teşekkür ediyoruz.

İyi bir kağıda, iyi bir kalemle ve titremeyen bir elle... Nasıl mı?

ENSİA’da Yeni Yönetim İş Başında

T emmuz ayı sonunda kuruluş çalış-
malarını tamamlayan Enerji Sana-

yicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) 
ilk Genel Kurulunu Tepekule Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirdi. Genel Kurula 
tek liste ile giren Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Vatansever, üyelerin 
tamamının oylarıyla yeniden bu göreve 
seçildi. Yönetim Kurulu ile özellikle “yenile-
nebilir enerjide yerli üretimin önünü açmak 
için var güçleriyle çalışacaklarını” vurgu-
layan Hüseyin Vatansever, bu konuda 
çözüm merkezi olarak görev yapma iddi-
asında olduklarını belirtti. ENSİA’nın; Türk 
sanayisinin yenilenebilir enerji alanında 
gelişmesi, sanayici bakış açısı ile küme-
lenme çalışmalarının yürütülmesi, proje 
bazlı yönetim anlayışı ve “Enerji Sanayi-
sinde Üretim” misyonu ile 27 Temmuz 
2016 tarihinde kurulduğunu anımsatan 
Vatansever, “Vizyonumuzu ‘Uluslararası 
ölçekte öncü enerji kümesi olmak’ cümle-
siyle özetledik ve 18 kurucu üyemiz ile bir-
likte yola çıktık. ENSİA; bölgemizde yapılan 
ve planlanan enerji yatırımlarında ihtiyaç 
duyulan yerli enerji ekipmanları, cihazlar, 
komponent ve hammaddelerinin üreti-
minde ‘Türkiye’nin enerji cihazları üretim 
ve dağıtım üssü olması’ misyonuna katkı 
koymayı hedeflemektedir” dedi.
ENSİA’nın, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma 

Grubu ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile 
başlatılan “Yenilenebilir Enerji Kümelenme 
Çalışmaları”nı da yürütmeyi amaçladığını 
ifade eden Vatansever şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Yenilenebilir enerjiye artan ilginin 
beraberinde getirdiği sorunlara kurumsal 
yapısı ile katkı koymak amacıyla kurulan 
ENSİA’nın Yönetim Kurulu’nda, yenilene-
bilir enerjinin her bir alt sektörün temsil 
edilmesine imkân yaratılmış ve yenilenebi-
lir enerji sektörüne bütünsel bir bakış açısı 
kazandırılmıştır. Bizler ENSİA Yönetimi ola-
rak; yan sanayici ve tedarikçi üyelerimizin 
bu kurumsal çatı altında toplanmaları, 
tanışmaları, firma bazında yaptıkları işlerde 
karşılıklı sinerji yaratarak işbirliklerini artır-
maları ve ortak projeler üretmeleri için 
çalışacağız.” Yeni yönetimle daha güçlü 
olarak, enerji sektöründe yaşanan sıkıntı-
lara çözüm bulmak amacıyla uygulanabilir 
projeler ortaya koyacaklarını vurgulayan 
Vatansever; “Yenilenebilir Enerji Yan 
Sanayi Günleri”nin her yıl düzenlenmesi, 

sektörün Ar-Ge altyapısını oluşturmak için 
“Enerji Ar-Ge Merkezi” kurulması, ihtiyaç 
duyulan nitelikli ara elemanın yetiştiril-
mesi amacıyla “Enerji Teknik Okulu” ile 
“Enerji Akademisi”nin hayata geçirilme-
sini bir misyon olarak benimsediklerini 
ve planlanma çalışmalarına başladıklarını 
dile getirdi. İzmir başta olmak üzere Ege 
Bölgesi’nin, üretim ve sanayi odaklı poli-
tikaları üretmek ve onları hayata geçirmek 
için doğru vizyona ve yeterli cesarete sahip 
olduğunu da vurgulayan Başkan Vatanse-
ver, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilenebilir 
enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm 
kişi ve kuruluşlarımızı derneğimize güç 
vermeye, ortak projelerin birer paydaşı 
olarak ülkemizin gelecek inşasına katkı 
koymaya, çocuklarımıza daha yaşanabi-
lir Türkiye bırakmak için var gücümüzle 
çalışmaya davet ediyoruz. Organize sanayi 
bölgelerimiz hazır, mesleki yeterliliğe sahip 
işgücümüz hazır, iş dünyası ve sivil toplum 
kuruluşları olarak bizler taş üzerine taş 
koyan tüm yatırımcıları başımızın üzerinde 
taşımaya hazırız.”  
ENSİA Yönetim Kurulu Hüseyin Vatanse-
ver başkanlığında A. Cem Yalçın, Alper 
Kalaycı, Çetin Karahan, Murat Çekirdek, 
Erdem Özsoy, Kerem Paksoy, Murat Güler 
ve Salih Ertan’dan oluştu.

Kaynak: www.ensiatr.com

Hilti 2017’de 4 Mağaza Açacak

T ürkiye’deki mağazalarına yenilerini 
ekleyen Hilti, 15 Aralık tarihinde 

Samsun ve Bursa’daki ilk mağazalarını 
açtı. Teknolojik yeniliklerle donatılan ve 
kapasitesi üç kat artırılan İstanbul Malte-
pe’deki yeni mağazasının açılışını da aynı 
tarihte gerçekleştiren Hilti, Türkiye’deki 
mağaza sayısını 11’e çıkarmış oldu. Açı-
lış gününe özel belirli ürünlerde yüzde 
55’e varan indirimin yanı sıra tüm uç ve 
bıçaklarda 4 al 3 öde kampanyası ile tüm 
demo ürünlerinde yüzde 35 indirim fır-
satı sunulan üç yeni Hilti mağazası ziya-
retçilerden yoğun ilgi gördü. 2017’de 
dört yeni mağaza açmayı planladıkla-

rını açıklayan Hilti Türkiye ve Orta Asya 
Pazarlama Direktörü Banu Çetinkol, yeni 
yılda yeni mağazalarla birlikte 35 bin 
ziyaretçi hedeflediklerini belirtti. 2016 
yılında açılan yeni Hilti mağazaları ile 
birlikte 21 kişiye istihdam sağladıklarını 
ve 2017’de yeni açılacaklarla toplam 27 
mağaza personeline ulaşacaklarını ifade 
eden Çetinkol sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hilti Türkiye olarak İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Antalya, Malatya, Konya, 
Bursa ve Samsun’da yer alan mağazala-
rımızda inşaat profesyonellerine hizmet 
veriyoruz. Doğrudan satış modeli ile çalı-
şan çözüm odaklı bir marka olan Hilti 

için mağazalar büyük önem arz ediyor. 
Müşterilerimiz mağazalarımızda ürünle-
rimizi deneyimliyor, bilgileniyor, görüş ve 
önerilerini ekibimiz ile paylaşıyor. Onlar-
dan aldığımız geri bildirimler, ürünleri-
mizin Ar-Ge sürecine büyük katma değer 
sağlıyor.”
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Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

HONEYWELL 

H

TANAP Boru Hattı
oneywell Proses Çö-
zümleri (HPS), TANAP 

(Trans-Anadolu Doğal Gaz 
Boru Hattı) projesi için entegre 
bir kontrol ve emniyet sistemi 
sağlayacağını duyurdu. Ho-
neywell sistemi TANAP boru 
hattı boyunca uzanan komp-
resör istasyonlarının güvenilir 
ve emniyetli bir şekilde işletil-
mesini sağlayacak. Konuyla il-
gili Honeywell Türkiye ve Orta 
Asya Başkanı Orhan Genis, “Honeywell olarak Türkiye’nin 
büyük enerji projelerinde uzun yıllara dayanan bir geçmi-
şimiz ve tecrübemiz var. Bu önemli proje sadece ülkemize 
değil Avrupa kıtasına da gerekli miktarda doğalgazın sağ-
lanmasında kritik bir rol oynayacaktır” dedi. HPS Projeler ve 
Otomasyon Çözümleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Pieter Krynauw ise, “Honeywell’in entegre çözümleri ortaya 
çıkabilecek sorunları önceden belirleyerek, bu önemli pro-
jenin güvenilirliğini ve verimliliğini daha da yükseltecektir. 
Honeywell toplam uzunlukları 160 bin kilometreyi bulan ve 
pek çoğu dünyanın en uzun sistemleri olan doğalgaz ve 
petrol boru hatlarına otomasyon sistemleri ve güvenlik çö-
zümleri sağlamaktadır” açıklamasını yaptı. Honeywell proje 
kapsamındaki istasyonlara tam entegre kontrol ve emni-
yet çözümleri, teknoloji, muhendislik ve destek hizmetleri 
sağlayacak. Sistemler, DCS (dağıtılmış kontrol sistemleri) 
modülleri, acil emniyetli duruş sistemleri (ESD) ve güvenlik 
sistemleri, yangın alarm panelleri ve proses içi ve proses 
alanı dışı pek çok detektör ve ekipmanı içeren kapsamlı bir 
yangın ve gaz emniyet çözümünü kapsıyor. TANAP istasyon-
larında kullanılan Honeywell sistemi, tüm proses kontrol ve 
emniyet sistemleri ile otomasyon yazılımını tek bir mima-
ri altında birleştiriyor. Sistem insanlara, çevreye veya boru 
hattına zarar verebilecek durumları tespit etmek, müdahale 
etmek ve önlemek için operatör farkındalığını yükseltiyor. 
Sistem ayrıca boru hattı boyunca kesintisiz olarak sevkiyat 
yapılmasına katkıda bulunuyor.

K atar Sahil Güvenlik Komutanlığı için Türkiye’de üre-
tilen sahil güvenlik botlarında Ayvaz seviye kontrol 

ürünleri kullanıldı. Antalya Serbest Bölge’de hizmet veren 
Ares Tersanesi tarafından 2014 yılında imzalanan sözleş-
me kapsamında üretimi tamamlanan sahil güvenlik botla-
rının yağ yakıt ve tatlı su tanklarında Ayvaz MG-33+EG-11 
Oransal Seviye Göstergeleri kullanıldı. Katar Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’nın ihtiyacı doğrultusunda, Antalya merkez-
li ARES Tersanesi tarafından üretimi tamamlanan Ares 75 
Hercules ve Ares 110 Hercules botlarının ilk partisi, Katar’ın 
Hamad Limanı’nda teslim edildi. 24 metre boyunda ve 59 
ton ağırlığındaki Ares 75, ilk seyir testinde 38.5 knot (saatte 
70 km)’un üzerinde hıza ulaştı. Ares Tersanesi, Katar Sahil 
Güvenlik Komutanlığı için tasarlanan 3 tip 17 adet Hercules 
serisi botların üretimine de devam ediyor. Bu yıl sonuna ka-
dar toplam 4 botun Katar’a teslim edilmesi planlanıyor. Öte 
yandan botlar, Aselsan ürünü 30 mm Muhafız ve 12,7 mm 
Stamp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri ile dona-
tılacak. Ayvaz markalı ürünlerin tercih edilmesinin arkasında; 
firmanın Türk Loydu, Bureau Veritas, DNV ve Germanischer 
Lloyd sertifikalarına sahip olmasının da etkili olduğunu söy-
leyen Ayvaz yetkilileri, marin sektöründe hem askeri hem 
de ticari projelerde yüksek tecrübeye sahip olduklarını dile 
getirdi.

AYVAZ

Katar Sahil Güvenlik Botları 
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İMCO

Ö

Özdilek Park Bursa
zdilek Park Bursa’da 
3 bin metrekare 

Özdilek, 3 bin metrekare 
Özdilek Hipermarket ve 10 
salonluk bir sinemanın yanı 
sıra çocuk oyun alanları, 10 
farklı restoran, kafeteryalar 
ve tek parçadan oluşan bin 
800 metrekarelik bir teras yer alacak. Özgün bir mimari-
ye sahip olan ve tamamlanmasıyla bulunduğu bölgeye 
önemli bir değer katacak olan projenin 2017 Mart ayı için-
de açılması bekleniyor. Özdilek Park Bursa’da Wildeboer 
yangın&duman damperleri kullanılıyor. Projede İMCO tara-
fından tedarik edilen Wildeboer markalı duman damperleri 
‘EI 120 (Vew, i↔o) S 1500 C10000 AA multi’’ sınıflandırma 
kriterlerine sahip. Ayrıca damperler EN-15650 CE (ürün), EN 
12101-8 (duman ve sıcaklık kontrol sistemleri), EN 1366-10 
(sıcaklık dayanım testleri), EN 13501-4 (sınıflandırma) stan-
dartlarına göre imal ediliyor. Duman damperlerinin yanında 
projede kullanılan yangın damperleri de EI 120 (ve, ho, i 
↔ o) S sınıflandırma kriterlerine sahip. Ürünler; VDI 6022-
1, VDI 2167-1, VDI 3803, DIN EN 13779 standardlarına 
uygun hijyen sertifikasıyla; AVM, konut, fabrika gibi pro-
jelerin haricinde hastane vb. hijyenik alan uygulamalarında 
da tercih sebebi oluyor.

DAIKIN

İ

Aypark Residence
zmir Karşıyaka’da 
Katal İnşaat tara-

fından gerçekleştirilen ve 
mekanik uygulaması Gazi 
Isı tarafından yapılan Ay-
park Residence 19 ve 17 
katlı olmak üzere 2 blok-
tan oluşuyor. 217 daire-
nin yer aldığı projede her dairede bireysel olarak 217 adet 
Daikin Altherma ısı pompası kullanıldı. Bu sayede Aypark 
Residence sakinlerinin, birbirinden bağımsız olarak ısıtma ve 
soğutma ihtiyaçlarını karşılayabilmesi sağlandı. Altherma’nın 
yanı sıra projede 217 adet sıcak su boyleri ve 1.328 adet 
gizli tavan tipi fancoil kullanıldı. Böylece Altherma ısı pom-
pası ile ısıtmalı yaşam alanlarına sahip olan Aypark Resi-
dence sakinleri, fancoil sistem ile soğutma, boyler sistemi 
ile de sıcak su ihtiyacını karşılayabilecek. Akıllı ev sistemiyle 
donatılan projeye tam entegre olarak çalışan Altherma ısı 
pompalarını, kullanıcılar evlerinden uzakta olduklarında da 
dışarıdan yönetebilecek. Ayrıca 2017’den itibaren Altherma 
ısı pompası online kontrol özelliğiyle akıllı ev sistemlerinden 
bağımsız olarak da kullanılabilecek. Böylece akıllı ev sistemi 
olmayan binalarda da Altherma ısı pompası sistemi uzaktan 
kontrol edilebilecek.

ALARKO CARRIER

A

Ankara Cepa Ofis
larko Carrier, Toshiba ısıt-
ma ve soğutma sistemleriyle 

Ankara’nın gözde ofislerinden Cepa 
Ofis’in iklimlendirmesini sağlıyor. 
Toshiba SMMS-e serisi VRF sistemle-
rinin kullanıldığı 20 katlı ofiste; sessiz 
iç üniteler, -25 ˚C’ye kadar ısıtabilen 
ve kesintisiz ısıtma özelliği sunan, 
aynı zamanda sezonsal verimliliği 
7 binin üzerindeki çift kompresör 
teknolojisine sahip dış üniteler kul-
lanıldı. Alarko Carrier güvencesiyle pazara sunulan Toshiba 
SMMS-e serisi cihazların kullanıldığı projede; 75’i dış, 380’i iç 
ünite olmak üzere 2100 kW kapasiteye sahip cihazlar tercih 
edildi.

SYSTEMAIR HSK

C
İstanbul Yeni Havalimanı

umhuriyet tarihinin en büyük altyapı projelerinden 
biri olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda çalışmalar 

tüm hızıyla sürerken, Systemair ürünleri de şantiyede yerini 
almaya başladı. Systemair HSK satış ve iş geliştirme ekip-
lerinin 3 yıldan fazla süren özverili çalışmaları sonucunda 
toplamda 531 adet FL NG serisi klima santrali ve 5 bin 630 
adet fan-coil ünitesinin satışı gerçekleşti. Projede yer alan 
ürünler Türkiye Fabrikası’nda üretilen yeni nesil FL NG klima 
santrallerinden ve Fransa Fabrikası’nda üretilen Eurovent 
sertifikalı KOG ve VH serisi fan-coil ünitelerinden oluşuyor. 
Klima santrali ve fan-coil ürünlerinde Systemair markasının 
seçilmesindeki en büyük etkenler; yüksek mekanik ve termal 
verim, uluslararası standartlara uygun üretim ve sertifikas-
yon, estetik dizayn ve Systemair HSK’ya duyulan güven ola-
rak sıralanıyor. Dünyanın farklı noktalarındaki 350’den fazla 
destinasyona uçuşların gerçekleştirileceği dev havalimanı 
şantiyesinde geçen günlerde 3 bin 750 metre uzunluğunda, 
60 metre genişliğindeki ilk pistin yapımına başlandı. Çalış-
maların aralıksız devam ettiği şantiyede ana terminal binası 
da hızla yükselmeye devam ediyor. Dört fazdan oluşacak 
havalimanın ilk fazının 2018 yılında açılması planlanıyor.
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WILO

T

The Land Of Legends 
Theme Park 

ürk turizmi açısından büyük öneme sahip olan ve 
2016 yılında faaliyete geçen The Land of Legends 

Theme Park projesinde, Wilo’nun son teknolojiye sahip 
pompa sistemleri ile enerji verimliliği sağlanıyor. Projede 
Stratos Giga, Helix V, Helix Excel, Yonos Maxo ve Rexa Lift 
gibi Wilo’nun son teknoloji ürünleri yer aldı. Wilo’nun sek-
töre sunduğu son ürünler arasında bulunan Helix Excel ve 
Stratos Giga, en üst düzeyde enerji verimliliği sağlıyor. Helix 
Excel, enerji verimliliği konusunda 2017’de yürürlüğe gir-
mesi beklenen yasal gereklilikleri karşılamanın da ötesine 
geçmiş durumda. Wilo’nun frekans konvertörlü sirkülasyon 
pompası Yonos-MAXO, birçok özelliği bir arada sunmasıyla 
sektörün gözde ürünleri arasında yer alıyor. Wilo Yonos-
MAXO, kolay kullanımı ve ekonomik fiyatının yanı sıra enerji 
tasarrufu yapması ile de dikkat çekiyor. Emaar Gayrimenkul 
PJSC ile stratejik ortaklığın bulunduğu projede; çılgın nehir, 
dalga havuzu ve kızaklı su kaydırağı gibi olanaklar sunulu-
yor. The Land of Legends Theme Park, etkileyici mimarisi ve 
Franco Dragone’nin yaratıcılığıyla yepyeni bir eğlence kon-
septinin öncülüğünü yapıyor.

MAS POMPA 

D
DAP Yapı Adam Kule

AP Yapı’nın İstanbul 
Dragos’ta hayat geçirdi-

ği Adam Kule projesinde Mas 
Pompa Sistemleri kullanıldı. 
Projede enerji optimasyonu 
göz önünde tutularak frekans 
kontrollü kuru rotorlu inline tip 
sirkülasyon pompaları, frekans 
kontrollü uçtan emişli norm 
santrifüj pompalar, frekans 
kontrollü kullanım suyu hidro-
foru, dalgıç tip pompalar, ka-
palı genleşme tankları ve NFPA 
20’ye uygun çift emişli yangın 
pompa sistemi kullanıldı. Proje 
3 bin m² arsa alanı üzerinde 27 
katlı tek kulede 88 adet home office, 254 adet rezidans da-
ireden oluşuyor.  Teslimlerin 2017 yılının sonunda yapılması 
planlanan Adam Kule projesi Tem bağlantı yolu, sahil yolu, 
E-5 karayolu, Yüksek İstinaf Mahkemesi, Kartal Adliyesi, Mal-
tepe Sahil Dolgu Alanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakın 
mesafede konumlanıyor.

M isha Denizcilik, 141 metre Genel Kargo Gemisi 
projesinde, geminin tüm elektrik enerjisi ihtiyacını 

Danfoss Grid Konvertör çözümü ile karşılıyor. Geleneksel 
yöntemlerde elektrik enerjisi fosil yakıtlı ve yüksek karbon 
salınımlı jenaratörler ile gideriliyordu. Danfoss Grid Conver-
ter çözümünde ise, gemi ana makinalarına bağlı iki adet 
şaft jenaratörü üzerinden gemi şebekesinin elektrik enerji 
ihtiyacı karşılanıyor. Geminin ve ana makinaların değişken 
hızına rağmen, elektrik enerjisinin sürekliliği ve kalitesinden 
taviz verilmiyor. Böylece ilave jeneratörler çalıştırmaya ge-
rek kalmadığından, toplam 
sistem verimliliği artarken 
yakıttan önemli ölçüde 
tasarruf ediliyor ve karbon 
emisyon seviyesi de azal-
tılıyor. Danfoss Grid Kon-
vertör hem çevreci hem de 
daha verimli gemi taşıma-
cılığına olanak sağlıyor.

DANFOSS

Misha Denizcilik 

FORM

T

Nidakule Ataşehir
OKİ ve Em-
lak Konut 

GYO ile hasılat 
paylaşımı modeliy-
le LEED kriterlerine 
göre gerçekleşti-
rilen ve üç adet 
A Plus ofis proje-
si olan Nidakule 
Ataşehir, Nidakule 
Ataşehir Kuzey ve 
Nidakule Ataşehir 
Güney’in iklimlendirilmesi toplam soğutma kapasitesi 10,300 
kW olan 12 adet CLIVET hava soğutmalı soğutma grubu, 32 
adet FORM marka ısı geri kazanımlı (tanbur) klima santrali ve 
269 adet CLIVET fan-coil cihazı kullanılarak sağlanıyor. Pro-
jede kullanılan CLIVET’in hava soğutmalı grupları aynı anda 
ısıtma ve soğutmanın (dört borulu sistemin) ihtiyaç duyuldu-
ğu otel-iş merkezi uygulamaları ve endüstriyel uygulamalarda 
optimum çözüm sağlıyor. CLIVET SCREWLine³  hava soğut-
malı su soğutma grupları 420-1430 kW soğutma kapasitesi 
aralığına sahiptir. Cihazlarda çevreci akışkan R134A kullanı-
lıyor ve -10C dış hava şartına kadar standart olarak soğutma 
yapabiliyor. Enerji verimliliği yüksek olan FORM marka ısı geri 
kazanımlı (tanbur) klima santrali, tanbur sayesinde yüzde 70 
ısı geri kazanımı sağlıyor.
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P

NİBA

endik Kurtköy’de, 
S a b i h a  G ö k ç e n 

Hava l imanı ’na komşu 
yükselen inovasyon mer-
kezi Teknopark İstanbul; 
Türkiye’nin en büyük, 
Avrupa’nın ilk üç teknopar-
kından biri olma hedefiyle yola çıkmış ve 2013 sonunda 
devreye alınmıştır. Teknopark İstanbul’da bulunan KordSA 
Global Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nde 
kompozit malzemeden mamul Niba soğutma kuleleri kul-
lanıldı. KordSA Global Mükemmeliyet Merkezi, merkezi 
iklimlendirme için Niba su soğutma kulelerinin camelyaf 
takviyeli polyester kompozit malzemeden imal edilmiş, 
toplamda 6 hücreli soğutma kulelerini devreye aldı. Yan-
gın hassasiyetinin yüksek olduğu bu projede, alev gecik-
tiricili özel polyester malzemeden üretilen 2HMP (8x12) 
model kuleler, potansiyel bir yangında alev ilerletmeyerek 
yanmazlık konusunda güvence sağlıyor. Su buharı, toz vb. 
şartlarda çalışmak üzere tasarlanan IP56 marin motorla-
rın kullanıldığı soğutma kulelerinde; tahrik direkt akuple 
yapılmış ve yıllar içinde ortaya çıkabilecek kayış gevşeme, 
vuruntulu çalışma gibi problemlerin önüne geçilmiştir. 
Otomasyon çözümüyle beraber sunulan kulelerde, su çıkış 
sıcaklığı sensörlerle takip ediliyor ve buna göre fan motoru 
dönüş hızı, frekans invertörüyle ayarlanarak ekonomik bir 
operasyon sağlanıyor.

KordSA Global Kompozit 
Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi

D AF Enerji, İstanbul’un en gözde kentsel dönüşüm alanlarının başında 
gelen Kadıköy’ün Fikirtepe bölgesinde sistemlere verimlilik katma-

ya devam ediyor. Bölgenin en prestijli projelerinden olan Erkan İnşaat’ın 
Pırlanta Göztepe Projesinde DAF Enerji’nin yüksek verimli Hydrotherm 
serisi ısı istasyonları ve yeni nesil SonicHeat+ kalorimetreleri kullanıldı. 
Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli eşanjörleri kullanan DAF Enerji ısı istasyonları yazın düşük kazan sıcaklıklarında çalışma 
imkânı sağlamakla kalmayıp kışları da verimli ve konforlu bir kullanım sıcak suyu üretiyor. Diğer verimlilik unsuru olarak Oransal 
Kontrol Özelliği ile kullanım sıcak su ihtiyacı bittiğinde regülatör, eşanjöre yönlendirmeyi durduruyor, enerji kaybı engelleniyor 
ve daha düşük fatura değerleri ortaya çıkıyor. DAF Enerji’nin Hydrotherm serisinin diğer bir öne çıkan özelliği, hidrolik denge 
performansı. Hidrolik kontrollü ısı istasyonlarında kazan dönüş hattında kullanılan DN25 fark basınç vanası sayesinde her daire 
bazında kaliteli bir balanslama yapılmış olur ve bina katlarında ekstra bir balans vanasına gerek kalmaz. DAF Enerji’nin Pırlanta 
Göztepe projesinde kullanılan diğer ürünü olan SonicHeat+ ultrasonik kalorimetre de yenilikçi özellikleri ile dikkat çekiyor. Ka-
lorimetre pazarında tamamen yeni bir bakış açısı oluşturacak olan DAF SonicHeat+ yeni nesil Cortex işlemcisi sayesinde yüksek 
performans ve düşük pil tüketimine sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine de sahip olan yeni kalorimetrenin bir diğer önemli 
özelliği, EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralığına sahip olması. Patentli gövde tasarımı ile de ön plana 
çıkan DAF SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük basınç kaybı değerlerine de sahip olurken özellikle ısı istasyonları ile 
kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pastan ve korozyondan etkilenmeyen bu tasarım sayesinde uzun kullanım ömrüne sahip 
olan SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da büyük memnuniyet yaratıyor.

DAF ENERJİ

Pırlanta Göztepe

Ö

ALDAĞ

zdilek A.Ş. projeleri arasında yer alan Manisa, Uşak 
ve Bursa’da inşa edilen Turgutlu AVM, Uşak AVM, 

Düzce AVM ve Bursa Alaaddin Bey AVM projelerinin ha-
valandırmasında Aldağ markalı klima santralleri kullanıl-
dı. Özdilek AVM’ler dünyanın önde gelen markalarının 
mağazaları ve dünya mutfaklarının yer aldığı restoranla-
rıyla ziyaretçilerine yeni bir yaşam alanı sunuyor. Özdilek 
Turgutlu Alışveriş Merkezi; 25 bin m² arazi üzerine 9 bin 
m² kapalı alana, Özdilek Uşak Alışveriş Merkezi; 39 bin 
m² arazi üzerine 11 bin m² kapalı alana, Özdilek Düzce 
Alışveriş Merkezi; 20 bin m² arazi üzerine 7 bin m² kapalı 
alana sahip. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 60 bin m² alana 
kurulan Bursa Özdilek AVM ise, 30 bin m² garaj ve 30 bin 
m² kapalı alandan oluşacak şekilde inşa ediliyor. Özdilek 
AVM projelerinde; kapasiteleri 4 bin m³/h ile 42 bin 500 
m³/h arasında değişen 41 adet rotorlu tip ısı geri kazanım-
lı klima santrali, 82 adet hücreli aspiratör ve 1000 m³/h 
ile 3000 m³/h kapasite aralığında 11 adet ısı geri kazanım 
cihazı kullanıldı.

Özdilek AVM
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“Üretim yapan tesislerde binanın 
nasıl bir görüntüye sahip olduğundan 
ziyade fonksiyonel özellikleri 
önemlidir”

Hep klasik iklimlendirme sistemi tasarımından bahsedecek değiliz ya, Termodinamik dergisi olarak biraz 

da geleceğin ilaç ve biyoteknoloji fabrikalarında mühendislik dizayn yaklaşımına değinelim istedik. Farklı 

türlerde, elektrik ve mekanik taahhüt projelerini üstlenen Anel Grup Mekanik Tasarım Koordinatörü 

Nejat Babür’e; klasik iklimlendirme sistemi tasarımı ile ilaç fabrikalarının iklimlendirme sistemi tasarımı arasındaki 

farkları, modüler sistemin klasik kurulumlara göre avantajlarını, ilaç ve biyoteknoloji fabrikalarının tasarımında BIM 

kullanımının faydalarını ve inşaat, mimari, elektrik ve mekanik tasarımı ile ilgili yönetmelikleri sorduk.  

Babür anlattı, biz aktardık…

Anel Grup Mekanik Tasarım Koordinatörü 
Nejat Babür, PE, LEED AP
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dan teklif alınır ve son olarak inşa işlemi 
gerçekleştirilirdi. Ardından gelen trend 
ise "hyper-track" veya "fast-track" denen 
kavramlar ile çok kısa bir süre içinde ürün 
ile markete ulaşmanın mümkün olduğu 
bir dönem oldu. Bu durumu şöyle açıkla-
yabiliriz. Diyelim ki belirli bir malı yakın 
bir tarihte piyasaya çıkartmak gerekiyor. 
Normal koşullarda kısıtlı süre sebebiyle 
yetişmeyecek bir süreç. Bu nedenle bir 
yandan tasarım yapılırken, diğer yan-
dan inşaat sürecine geçiliyor. Fast-track 
modasının ardından ise dizayn yaparken 
imalata başlanan bir düzen geldi ve buna 
da “modüler tasarım” dendi. Bu trend ile 
birlikte markete ulaşma süreci çok daha 
kısaldı.

İlaç ve biyoteknoloji 
fabrikalarında havalandırma 
kontrolü için hangi filtreler 
kullanılmalıdır?

İlaç ve biyoteknoloji fabrikalarında 
havalandırma kontrolü için HEPA 
(High Efficiency Particulate Arrastance) 
adındaki filtreleri kullanıyoruz. HEPA, 
yukarıda da bahsettiğim gibi normal 
filtreleme sistemlerine göre daha küçük 
parçaları tutabiliyor. Normalde HVAC’de 
kullanılan havalandırma filtreleri maksi-
mum yüzde 95 oranda çözüm sunarken 
HEPA yüzde 99,9’dan daha fazla parça-
cığı tutabiliyor. Yani 0,3 mikron büyük-
lüğündeki 100 tane partikülden yüzde 
99,9’u filtrede kalıyor, yüzde 0,1’i geçiyor. 
Bu da bize temiz odalarda insanlardan, 

İlaç ve biyoteknoloji 
fabrikalarında mekanik 
tasarım nasıl olmalıdır? Klasik 
iklimlendirme sistemi tasarımı ile 
ilaç fabrikalarının iklimlendirme 
sistemi tasarımı arasında ne gibi 
farklar vardır?

Öncelikle belirtmeliyim ki, binanın nasıl 
bir görüntüye sahip olduğundan ziyade 
fonksiyonel özellikleri önemlidir. Bu 
nedenle üretim esnasında ‘Inside-out’ 
dediğimiz içeriden başlayarak dışarıya 
doğru gelişen bir işlem süreci ele alınır. 
Bu tür binalarda, "üretilen" önemlidir. 
Proses bütün tasarımı etkiler. Bina ikin-
cil bir önem taşır. İkinci soruya gele-
cek olursak; normal binalarda, örneğin 
AVM’lerde veya ofislerde, iklimlendirme 
genellikle sıcaklık kontrolü üzerine belir-
lenir. Ancak temiz kalması gereken oda-
larda ve/veya ilaçların imal edildiği ve 
korunduğu alanlarda, ortamdaki havayı, 
içindeki partikülleri, tozları ve kimya-
sal maddeleri nasıl filtreleyeceğiniz çok 
önemlidir ve ön çalışma gerektirir.
Aslına bakarsanız bir ofis ortamı için 
saatte iki ve/veya üç kez hava değişimi 
yeterli olurken, bir ilaç koruma odasında 
hava değişiminin çok daha fazla gerçek-
leşmesi gerekmektedir. Bu, temiz oda-
larda saatte 720 hava değişimine kadar 
çıkabilir ve hava filtreleme sisteminde 
daha güçlü olan HEPA filtreleri kulla-
nılmalıdır. Bu filtreler; temizlik sınıfına 
göre odanın tavanına ya da ünite içerisine 
konur. Ortamdan emilerek gelen hava 

akışı odanın temizlik sınıfını sağlaya-
cak şekilde düzenlenir. Aynı şekilde bir 
ofiste sıcaklık kontrolü +/- 2 ˚C iken, bu 
miktar bir ilaç imalat odasında +/- 0.5 ̊ C 
arasında tutulur. Öte yandan ortamlarda 
nem ve ortam basınç dengesi oldukça 
önemli bir konudur.

Modüler sistem nedir? Hangi 
bileşenlerden oluşur?

Modüler, ufak parçalardan oluşan bir 
bütündür. Bu parçaların her birinin bir 
fonksiyonu vardır ve bu parçalar bir araya 
getirilerek ‘büyük bütün’ü ortaya çıkartır. 
Bu, aynı işlemleri gören fonksiyonların ya 
da parçaların tekrarlanması da olabilir, 
büyük bir parçanın küçük parçalara bölü-
nerek birleştirilmesinden de doğabilir. 
Birleşenler ise binanın kendisi, duvarları 
veya makine parçalarının birleştirilme-
siyle oluşur. Bileşenler, elinizdeki prob-
lemi nasıl çözeceğinize bağlıdır. Örneğin; 
gemilerdeki ufak konteyner boyutlarında 
bina parçacıkları yapılabilir ve üst üste 
konularak bina oluşturulur. Aynı şekilde 
bir binanın içinde bina yapılabilir. İnşa 
edilmiş binalardan farklı olarak bunlara 
“imal edilmiş binalar” deniyor.

Modüler sistemlerin, klasik 
kurulumlara göre avantajları veya 
hangi durumlarda tercih edilmesi 
gerektiği hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bir projede önce dizayn yapılır, ardın-
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zaman ödeyeceğinizi bilmiş oluyorsunuz. 
Öte yandan BIM, uygulanabilir proje-
ler için disiplinler arası koordinasyonu 
sağlamanın yanı sıra keşif, revizyon gibi 
bölümlerde rahatlıkla kontrol altında tutu-
labiliyor. Tabii BIM süreçlerine projenin 
en başında başlamak gerekiyor. BIM, tasa-
rımın başından sonuna kadar devam eden 
bir süreçtir. İnşaat süreçlerinde proje kadar 
planlama ve iletişimin de önemini gün 
yüzüne çıkartan BIM’in, öngörüler yerine 
kesin sonuçlar elde edilmesi için önemi 
yadsınamaz büyüklüktedir. BIM sürecine 
dahil olduğumuz projelerde daha doğru 
ve kaliteli sonuçlar alıyoruz. Yukarıda da 
bahsettiğim gibi disiplinler arası koordi-
nasyonu sağladığımız gibi keşif, revizyon 
gibi bölümleri de kontrol altında tuta-
biliyoruz. Eğer bunu proje zorunluluğu 
gibi düşünürseniz ve firmanızı bu konuda 
geliştirmezseniz büyük hayal kırıklıklarıyla 
karşılaşabilir, doğru sonuçlar alamayabilir-
siniz. Bu da BIM sürecinin başarısızlığını 
karşımıza çıkarır. Bu nedenle biz Anel 
Grup olarak, BIM sürecini benimseyen ve 
destekleyen bir firmayız. Bunu, yaptığımız 
projelerin başarılarıyla kanıtlamaya devam 
ediyoruz.

dış havadan gelen ya da üretim sırasında 
salınan parçacıkları tutarak temiz orta-
mın korunmasını sağlıyor. 

İlaç ve biyoteknoloji 
fabrikalarının inşaat, mimari, 
elektrik ve mekanik tasarımı ile 
ilgili yönetmelikler hakkında bilgi 
verir misiniz?

Bu tür fabrikalar, normal bina yönetme-
liğine uygun olmak zorunda. Buna ilave-
ten, hijyenik olarak, Amerika’nın Sağlık 
Bakanlığı’nın ve AB standartlarında test 
edilerek çalışırlığının Sağlık Bakanlığınca 
onaylanması gerekli. Normalde konut ya 
da ofis inşa süreçleri için belediyeden 
alacağınız onay yeterli olurken, ilaç ve 
biyoteknoloji fabrikaları gibi detayların 
ve insan sağlığının çok önemli olduğu 
inşa süreçleri için belediyeden alacağınız 
onayın üstüne Sağlık Bakanlığı’ndan da 
onay almanız gerekiyor. 

İlaç ve biyoteknoloji 
fabrikalarının tasarımı ve 
uygulamalarında yapılması 
zorunlu kontroller, testler ve 
ayarlar nelerdir?

Aslına bakarsanız böyle detaylı inşa süreç-
lerinin dizaynını yaparken kontroller 
başlıyor. Kullanılacak ekipmanların satın 
alınması ve test edilmesi, işin başındaki 
en kritik iş süreçleri. Çünkü bu süreçler 
şartnamenize uygunsa, dizayn çalışmanıza 
devam edebiliyorsunuz. Proses ve kontrol 
diyagramları ile başlıyoruz ve projelen-

dirme sürecinde bunları güncellememiz 
gerekiyor. Bu da işin doğru olarak yapıl-
masını, herhangi bir sürprizle karşılaşma-
dan bitirilmesini sağlıyor. Mesela Avrupa 
standartlarında temiz odanın temizlik 
testlerinin odanın hem çalışır hem de 
çalışmaz durumdayken yapılması gereki-
yor. Onun dışında sıcaklığı, bağıl nemi de 
belirli bir değerde limitleri içinde tutmak 
gerekiyor. İlk baştaki sorunuza gelirsek, 
ilaç fabrikalarında prosesin valide edilmesi 
bunun yanında HVAC’nin tasarlandığı 
gibi çalıştığının ispat edilmesi gerekiyor. 
Son olarak sıcaklık, bağıl nem, oda basınç 
kontrolünü ve toz oranlarını test etmek 
gerekiyor. Bunlar direkt olarak ürünün 
kalitesini etkileyen faktörler. 

İlaç ve biyoteknoloji 
fabrikalarının tasarımında BIM 
kullanımının avantajları nelerdir?

BIM’ı ilk olarak yarı-iletken fabrika tasa-
rımı yaparken kullandım. Çünkü yarı-
iletken fabrikalarda, üretimin belirli bir 
zaman penceresi içinde başlamış olması 
gerekliliği vardır. Ekipmanları sahaya 
getirdiğinizde hemen imalat sürecine 
başlanması gerekiyor. BIM kullanımının 
artmasıyla, 3 boyutlu çizimin tüm koordi-
nasyonu göz önünde bulundurularak daha 
sahaya çıkmadan sorunlara çözüm bulu-
nup sahada hızlıca uygulanması sağlanıyor. 
Bu da işlerin daha koordineli bir şekilde 
hızlı ilerlemesine imkân veriyor. BIM’i 
kullanarak koordinasyonun yanında hangi 
malzemeyi ne zaman kullanacağınızı, ne 
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sistemleri ile standartlarının karşılaştırıl-
ması yapılmıştır.

Giriş

Bina kaynaklı çevresel etkiler, gelecek-
teki büyüme dikkate alındığında, küresel 
karbon ayak izinin yaklaşık yüzde 30’lar 
mertebesinde artacağı öngörülmekte-
dir[1]. Avrupa Komisyonu, 2002 yılından 
bu yana sürdürülebilir binalara (Avrupa 

Yapı belgelendirme sistemleri; enerjinin 
iyileştirilmesi, CO2 yayılımının azaltıl-
ması gibi çevresel yararların yanı sıra 
enerji ve çevre ile ilgili toplumsal far-
kındalığın artırılması ve düşük işletme 
maliyeti gibi yararları da sağlar.
Bu çalışmada Yaşam Döngüsü Ana-
lizi (LCA) ve Karbon Ayak İzi Analizi 
(CFA) yöntemi detaylı bir şekilde açık-
lanmış ve bu sistemlerin girdileri, bakım 
süreçleri; diğer değerlendirme araçları ve 

ÖZET

Çevresel değerlendirme araçları; 
ISO standartları ve çevre yönet-
meliklerine göre bir binanın tüm 

yaşam döngüsünün sürdürülebilir gelişi-
mini, dizayn, yapı ve pazarlamasını hedef-
leyen yapı ve malzemelerin çevresel per-
formansının değerlendirilmesi için uygun 
göstergeleri sunan etkin bir yöntemler 
bütünüdür.

Yapı Malzemelerinde Karbon 
Ayak İzi Analizi ile Yaşam 
Döngüsü Analizinin 
Karşılaştırılması
Yazan: Muammer Akgün, BACADER (Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği) 
muammerakgun@bacader.org
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güsü Analizinin metodolojisinin tamam-
lanması için bir referans sistemi gerek-
lidir. Referans sistemindeki aşamaların 
eklenmesine göre, yaşam döngüsü analizi 
“beşikten kapıya” ya da “beşikten mezara” 
yaklaşımı ile değerlendirilir. Son berta-
raf etme süreci analize dahil edilmişse 
“beşikten mezara” yaklaşımı söz konusu 
iken, eğer süreç üretim sürecinden sonra 
bitiyorsa “beşikten kapıya” yaklaşımı söz 
konusudur. “Beşikten kapıya” yaklaşımı-
nın seçim nedeni envanter analizinde kul-
lanılan ilk verilen kalite ve güvenilirlikle 
ilgili olmasıdır [5,6].
Malzemelerin değerlendirilmesi için kul-
lanılan ikinci çevresel araç ise karbon aya-
kizi analizidir. Analiz, sürdürülebilirlik ve 
ekonomik kazancı esas alır; ürün ve süreç 
boyunca sera gazı emisyonlarının ayrıntılı 
bir şekilde dökümünün çıkarılmasında 
kullanılır. “Karbon Ayak İzi” bir ürün ya 
da sürecin faaliyet/faaliyetlerinin, sera 
gazı emisyonlarının ne kadar bağlantılı 
etkilendiğinin ölçülmesidir [7].

Karbon Ayak İzinin ölçümü, metodo-
lojik olarak iki farklı şekilde yapılabilir: 
Aşağıdan yukarı, Süreç Analizi (PA) ile 
ya da yukarıdan aşağı Çevresel Girdi/
Çıktı Analizi (EIO) ile. Süreç Analizi 
de Çevresel Girdi/Çıktı analizi de yuka-
rıda belirtilen sorunlarla ilgilenir ve tüm 
yaşam döngüsü boyunca olan etkilerini 
belirlemeye çalışır [8].
Süreç Analizi (PA) aşağıdan yukarıya 
bir yöntem olup, her ürünün beşikten 
mezara olan çevresel etkilerini anlamak 
için geliştirilmiştir. Aşağıdan yukarı 
uygulanan Süreç Analizli Yaşam Dön-
güsü Analizlerinde, sistemin sınır prob-
lemlerinden kaynaklanan sıkıntılar yaşan-
maktadır. Süreç Analizli Yaşam Döngüsü 
Analizlerinde yalnızca iş yerinde genelde 
birinci dereceden, bazen de ikinci derece-
den etkiler göz önünde bulundurulur. Bu 
yüzden eğer karbon ayak izi hesaplarında 
Süreç Analizli Yaşam Döngüsü Analizi 
kullanılacak olursa, oluşacak yuvarlama 
hatalarını en aza indirmek için olası sis-
tem sınırlarını tanımlarken, bu konuya 
güçlü bir vurgu yapmak gerekir.

Komisyonu) ve düşük çevresel etki mal-
zemeler için enerji verimliliği ve sera gazı 
(GHG) azaltımı konusunda yönetmelik-
ler ve politikalarla, teşviğe dayalı ortak bir 
politika oluşturmaya çalışmaktadır. Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) inşaat 
malzemelerinin performansları (2014 
Avrupa Komisyonu) hakkında güvenilir 
bilgi sağlamaktadır. İnşaat malzemeleri 
performansına ilişkin güvenilir bilgi 
sağlamak amacıyla çeşitli standartlar ve 
politikalar oluşturulmuştur. Bu dokü-
manlarda sunulan “ortak teknik bir dil” 
sayesinde değerlendirme yöntemleri ile 
inşaat malzemelerinin performansı belir-
lenmektedir. Sera gazı emisyonları için 
hazırlanan yasal çerçeve, Sera Gazı Pro-
tokolü Girişimi (Sera Gazı Protokolü) ve 
ISO 14064-65 serisi (International Orga-
nization for Standardization) uluslararası 
bir dizi standartla ve Hükümetlerarası 
İklim Değişikliği Paneli desteklenmek-
tedir [2,3].

Enerji ve çevre belgelendirme süreçle-
rinde, binaların sürdürülebilir yönetimi 
için yasal çerçeve doğrultusunda yaşam 
döngüleri ile ilgili çevresel değerlendirme 
yönleri değerlendirilir ve ona göre dere-
celendirilir. Bu nedenle binaların genel 
yaşam döngüsünde enerji verimliliğini 
iyileştirmeyi amaçlayan, üretim sürecinde 
ve doğal veya geri dönüşümlü malzeme-
lerin kullanımı düşük çevresel etkilerine 
odaklanarak, malzemelerin seçimi yapıl-
maktadır. Burada amaç, olabildiğince 
yerel kökenli malzemeler kullanıp ulaşım 
emisyonlarını en aza indirmektir. 

1.Metodolojik Yaklaşım
Yaşam Döngüsü Analizi 1980’lerin başın-
dan günümüze kadar kullanılan ürün ve 
yöntemlere uygulanan çevresel perfor-
mansları “beşikten mezara kadar” incele-
yen çevresel bir araçtır. Yaşam Döngüsü 
Analizinin konsept içeriği;

1- Hammaddenin çıkarılması ve işlen-
mesini, üretimini, kullanılmasından geri 
dönüşümüne ve/veya atık hale gelme 
sürecini içeren yaşam döngüsünün dik-

kate alınması, 
2- Ürünün çevreye verdiği tüm etkilerinin 
(suya, havaya, toprağa, kullanılan alana ya 
da kullanılan hammadde miktarı) belir-
lenmesi
3- Çevresel etkilerin olası sonuçları göz 
önünde bulundurularak toplanması ve 
gerekli çevresel desteğin verilmesi
için değerlendirilmesini içermektedir. 
Yaşam Döngüsü Analizi, bu yüzden bir-
birine bağlı olan olayların çevreye etkile-
rinin kapsamlı bir analizini sunmaktadır. 
Aynı zamanda nicel ve nitel sonuçlar verir 
ve sistem gereği çevresel etkiler arasındaki 
bağlantının geliştirilmesi için gereken 
konuların tespitini kolaylaştırır. 

Yaşam Döngüsü Analizini yürütmek için 
dört temel aşama vardır. 

1- Planlama
2- Envanter analizi
3- Etki miktarları 
4- Geliştirme analizi.

Planlamanın temel amacı, sistemin zor-
luklarının yanı sıra faaliyetin amacı ve 
hedefinin belirlenmesidir. Planlama süre-
cinde hedef kesin olmalı ve toplanan veri 
kaynakları belirlenmiş olmalıdır. Envan-
ter analizi, sistemin girdi ve çıktılarının 
ölçüldüğü aşamadır. Bu aşamada ölçüm-
ler, veri tabanı araştırmaları, denetimler 
ya da program hesaplamaları ile enerji, 
hammadde, su kullanımı, hava kullanımı 
ve katı atıkların ölçümleri yapılır. Etki 
miktarı aşamasında envanter analizinden 
gelen sonuçların incelenmesi ile çevresel 
etkiler ölçümlenir. Girdi ve çıktı verileri, 
iklim değişikliği, asidifikasyon, ötrofi-
kasyon ve fotokimyasal oksidasyon gibi 
çevresel etkilere dönüştürür [4].
Her bir yapı malzemesi için sistemin 
sınırları iki alt başlıktan oluşur. İlk baş-
lıkta hammaddenin çıkarılması dahil ve 
enerji kullanımını içeren üretim süreci 
(taş yünü işlenmesi için gerekli olan reçi-
nenin üretimi buna örnek verilebilir), 
ikinci başlıkta ise ürünün paketlenmesini, 
depolanmasını ve taşınmasını içeren yar-
dımcı faaliyetler tanımlanır. Yaşam Dön-
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Tablo 1. Çevresel Değerlendirme Araçları (Tip ve Uygulamalar)

Araçlar Tip Yaklaşım Uygulama

Yaşam Döngüsü Analizi İşlem Aracı
İşlem başına

Ürün başına

Karbon Ayak İzi Analizi İşlem Aracı

Kişi başına

Hane başına

İşlem başına

Ürün başına

Eko etiket İşlem Aracı Ürün başına

Çevresel Değerlendirme 
Sistemleri (EMS) Analitik Araç Bütün çevresel etkilerin 

değerlendirilmesi Organizasyon başına

Tablo 2. Çevresel Değerlendirme Araçları (Standartlar ve Göstergeler)

Araçlar Emisyonlar/ Etkiler Standardizasyon Sayısal Göstergeler

Yaşam Döngüsü Analizi

Hava emisyonları, Katı ve 
Sıvı atık

ISO 14040-14044
ISO 14031

Operasyon performans göstergesi (OPI):
Enerji (kWh/kg malzeme)
Isıtma (lt/kg malzeme)
Hammadde (kg/kg malzeme)
Paketleme malzemesi 
(kg/kg malzeme)

İklim Değişimi
Asidifikasyon
Ötrofikasyon
Duman
Katı atıklar
Su ötrofikasyon

Çevresel durum göstergeleri (ECI)
CO2 eşleniği,
SO2 eşleniği,
PO4 eşleniği,
Katı partikül madde(SPM) eşleniği, 
C2H4 eşleniği/kg malzeme 

Karbon Ayak İzi Analizi

Sera Gazları PAS 2050
ISO 14064-14065
ISO 14031

Operasyon performans göstergesi (OPI):
Enerji (kWh/kg malzeme)
Isıtma (lt/kg malzeme)
Hammadde (kg/kg malzeme)
Paketleme malzemesi 
(kg/kg malzeme)

İklim Değişikliği
Çevresel durum göstergeleri (ECI)
CO2 eşleniği/kg üretilmiş malzeme

Eko etiket Hava emisyonları, Katı ve 
Sıvı atık

ISO 14040-14044
ve
PAS 2050
ISO 14064-14065
ISO 14031

Yaşam Döngüsü Analizi göstergeleri : 
Operasyon performans göstergesi (OPI) 
ve Çevresel Performans Göstergesi (EPI)

Çevre Yönetim Sistemleri 
(EMS)

İklim Değişimi
Asidifikasyon
Ötrofikasyon duman
katımaddleri
Katı atıklar
Su ötrofikasyon

EMAS, ISO 14001
ISO 14031

Yaşam Döngüsü Analizi göstergeleri : 
Operasyon performans göstergesi (OPI) 
ve Çevresel Performans Göstergesi (EPI) 
ve Yönetim Performans Göstegeleri (MPI)

Detaylı bilgi için:
bilgi@insaatkonferansi.com
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3. Şekillendirme: Tavlama, şekillendirme/
oluşum sürecinin ilk aşaması, homojen 
plastik bir kil yığını oluşturur. Genelde bu 
işlem tuğla değirmenindeki kile su ilave 
edilmesi ile gerçekleşir. Plastik formdaki 
kil yığını şekillendirilmeye hazırlanır. 
Tuğlayı şekillendirmek için üç temel süreç 
mevcuttur: Katı-sert kil, yumuşak kil ve 
kuru presleme.
Çimento üretimi ise 5 ana sürece ayrılır: 

1-Kaya ya da kireç taşından hammadde 
çıkarılması,
2- Taşıma süreci,
3- Farina üretimi,
4- Klinker üretimi,
5- Çimento üretimi. 

Çimento üretim sistemi, yukarıda belirti-
len 5 aşama ile bağlantılı ve enerji yoğun 
bir sistemdir. Beton üretimi, çimento 
üretimine bağlı olup kum ve çakıl gibi 
yardımcı maddelerin katılması ile yapı-
lır. Beton üretimi sistemindeki emis-
yon birimi emisyon/m3 betondur. Çelik 
üretim süreci ise; üretim merkezine geri 
dönüşümle gelen malzemelerin ilk karı-
şımının tedarik edilmesi, geri dönüştü-
rülmüş malzemelerin yüklenmesiyle olu-
şan karışımın yüksek basınç ve sıcaklık 
şartlarının gerçekleşmesi şeklindedir. Son 
süreç; karışımın eritilmesi, tekrar ısıtıl-
ması ve son ürün haline getirilmesidir 
yani çimento harcının üretimi; su, kireç 
taşı ve kumun karışmasıdır. 
İnorganik lifli (cam yünü ve kaya yünü) 
ve organik köpükler (genişletilmiş veya 
sıkıştırılmış polistiren köpük ve daha az 
kullanılan poliüretan) ağırlıklı olarak yalı-
tım malzemeleridir. Bunun dışında perlit 
ve regips gibi yalıtım malzemeleri yüzde 
10 mertebesinde piyasada kullanılırlar. 
Kaya yünü üretiminde ise elektrikli bir 
fırında hammadde karışımının oluştu-
rulması aşamasında boksit ve amfibolit 
karıştırılır. Karışım elektrikli fırında eri-
tilir ve reçine üretilir. Karışıma silikon, 
su ve yağ ilave edilerek yeni bir karışım 
oluşturulur. Bu karışım da polimerizas-
yon fırınında sertleştirilir. Son olarak da 
sertleştirilen ürün preslenir ve istenilen 

Süreç Analizli Yaşam Döngüsü Analiz-
lerinde, uygulama yapılan yere ve sektöre 
göre uygulamada çeşitli zorluklarla karşı-
laşılır. Çevresel girdi/çıktı (EIO) analizi 
karbon ayak izine alternatif bir yukarıdan 
aşağıya yaklaşım getirir. Girdi/çıktı tablo-
ları, sektör seviyesindeki bütün ekonomik 
faaliyetlerin bir tablosunu içinde bulun-
duran ekonomik hesaplardır. Tutarlı çev-
resel verilerin kullanılması durumunda, 
tüm sistem sınırları içerisindeki en yüksek 
etki değerini alarak, sağlam ve kapsamlı 
bir şekilde değerlendirilerek karbon ayak 
izi tahmini yapılabilir [9,10].
Karbon Ayak İzi Analizi belirli emis-
yon kategorileri üzerinde yoğunlaştığı ve 
belli süreçlerle sınırlı olduğu için onu 
yürütmek Yaşam Döngüsü Analizini 
yürütmekten daha kolaydır (bu iki aracı 
da ürün ve süreçlerde kullanmak müm-
kündür.) (Tablo 1.) TerraPass, Carbonika, 
Caronfund ve Carboncounter gibi karbon 
ayak izi belirli ürün ve internet tabanlı 
yazılımlarla belirli faaliyetlerin karbon 
ayak izlerini hesaplayan internet tabanlı 
yazılım araçları geliştirilmiştir [11,15].

Çevresel değerlendirme için iki tip gös-
terge vardır. Bunlar: Çevresel Durum 
Göstergesi (ECI) ve Çevresel Perfor-
mans Göstergeleridir. Çevresel durum 
göstergeleri, çevreye olan etkileri göste-
rirler. Örneğin; gaz emisyonunun yerel 
atmosferik kaliteye etkisi ya da su kanal-
larında nemli atığın etkisinin önemine 
vurgu yaparlar. Bu göstergelerin katego-
risi, belirli çevresel etkilere odaklanır ve 
sera gazı etkisi, ötrofikasyon, biyoeşitliğin 
bozulması gibi değerlendirirler. Çevre-
sel Performans Göstergeleri, Yönetim 
Performans (MPI) ve Operasyon Per-
formans Göstergeleri (OPI) olarak ikiye 
ayrılırlar. Çevresel Performans Göstergesi 
(EPI) yöneticinin eforunu, ölçümleri ve 
organizasyonun çevresel yönetime katkısı 
hakkında bilgi sağlayan çevresel göster-
gelerdir. Operasyon Performans Göster-
geleri (OPI), genellikle malzeme kulla-
nımı, enerji yönetimi, atıklar ve emisyon 
ürünleri ile alakalıdır ve organizasyonların 
“gerçek” çevresel durumu ile değerlen-

dirilir. Operasyon Performans Göster-
geler (OPI) kendi içlerinde nicel enerji 
göstergeleri olarak ayrılırlar ve genelde 
giriş-çıkış, dolma-boşalma analizlerin-
den sonra hazırlanırlar. Bu göstergelerin 
örnekleri birim kullanım başına üretilen 
ürünün kullandığı ısı ya da elektrik ya da 
üretilen birim ürün başına oluşan atık 
miktarını içerir (Tablo 2). Operasyon 
Performans Göstergeleri (OPI) ve Çev-
resel Yönetim Sistemleri organizasyonun 
yapısında kullanıldığı zaman çevresel iç ve 
dış iletişimin temeli olarak kullanılırlar.

2. Uygulama Analizi ve 
Değerlendirme

Bu çalışmada büyük endüstriyel üreti-
cilerin katılımı ile hammadde ve enerji 
geçişleri hakkında bilgi sahibi olun-
masını sağlayan araştırma yapılmıştır. 
Çıktı verileri için (madencilikten gelen 
emisyon, üretim, paketleme, depolama 
ve envanter sırasında taşıma) iki adet 
yazılım aleti kullanılarak The SimaPro 
Yaşam Döngüsü Analizi yazılımı (EcoIn-
vest Yaşam Döngüsü Analizi veri tabanı 
ile şekillendirilmiş bir yaşam döngüsü 
analizi) [12] kullanılmıştır. Çevresel 
etki değerlendirme kısmında (normal ve 
ağırlaştırılmış) iki gösterge kullanılmıştır. 
Malzemelerin çevresel değerlendirmesi 
için seçilen birimler kg emisyon/kg yapı 
malzemesi ve enerji birimi MJ/kg yapı 
malzemesi verilmiştir.
Çıktı veri göstergeleri, hammadde çıka-
rılması, üretim süresi, taşıma ve CO2 kar-
şılığı, SO2 karşılığı Katı Partikül Madde 
(SPM) karşılığı, C2H4 karşılığı, saklama 
prosedürleri ve iklim değişikliği, asidifi-
kasyon, ötröfikasyon gibi çevresel etkiler 
hakkında bilgi sağlanmıştır.
Kil tuğla üretimi için uygulanan ve değer-
lendirilen prosedürler:
1. Madencilik ve Depolama: Yüzey killeri, 
kabuklar ve bazı yanmış kil parçaları iş 
makinaları ile açığa çıkarılır. Kil ve kabuk 
karışımı depolama alanına götürülür. 
2. Hazırlık: Kil yığınları ve taşları kırmak 
için malzeme hammadde ile karıştırılma-
dan önce kırıcılardan geçirilir. 

Makale
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(Tablo 3.) [13].
Tabii ki üretim sürecinde diğer süreçlere 
göre (madenin çıkarılması, taşınması ve 
paketlenmesi) havaya daha fazla emisyon 
ürünü gönderilmektedir.

Karbon Ayak İzi sonuçları, web tabanlı bir 
yazılım programı üzerinden sağlanmıştır. 
Yaşam Döngüsü Analizi yaklaşımındaki 
çevresel performans göstergelerinden 
farklılık göstermesinin nedeni, fazla 
sayıda yazılım ve veri tabanı olmasıdır.
İki çevresel değerlendirme metodoloji-
sinde de üretim sürecinin; maden çıkarıl-
ması, taşıma ve paketleme gibi süreçlere 
kıyasla daha fazla enerji tükettiği ve daha 
fazla CO2 salımı yaptığı kanıtlanmıştır. 
Emisyonlar, ulusal enerji kaynaklarına 

leme alanına oradan da depolama alanına 
alınır. Sonrasında da ürün kullanılacağı 
yere sevk edilir.
Genişletilmiş polisitren üretiminde ise 
üretim yapılacak yere malzemelerin geti-
rilmesi, ilk karışımın ısıtılması ve nem-
lendirilmesi, elde edilen karışımın yüksek 
basınç ortamında bloklarının oluşturul-
ması ve sonrasında üretilen blokların 
levhalar halinde kesilmesi, paketlenmesi 
şeklindedir. Sonrasında da ürün kullanı-
lacağı yere sevk edilir.
Yaşam Döngüsü Analizi sonuçlarına göre, 
üretim sürecinden taşıma sürecine kadar 
hava emisyonlarına ve özellikle CO2 olu-
şumuna katkı sağlanmaktadır. Aslında 
CO2 bütün yapı malzemelerinden çıkan 
emisyonlar arasında en fazla olanıdır. 

ölçülerde kesilerek paketleme bölümüne 
ürün gönderilir. Sonrasında da ürünün 
depolanması ardından taşınması söz 
konusudur.
Sıkıştırılmış polisitren üretiminde ise iki 
ekstrüde malzemenin bir araya gelmesi ile 
üretim hattı oluşturulur. Birinci ekstrüde 
hattaki sitrol ek malzemelerin karıştırıl-
ması ve karışımın viskozitesinin artırıl-
ması, karışımın yüksek basınç ve sıcaklığa 
(200 oC) ulaşması, karışımın difüzyonu 
ve ikinci ekstrüde hattaki karışımın kon- 
trollü soğutulması, malzeme akışının 
silindirlere yönlendirilerek atmosfer 
basıncında ürünün düz levha halinde 
çıkışı sağlanır. Düz form verilmiş mal-
zeme kesilerek ortam sıcaklığında soğu-
tulur. Nihai halini alan malzeme paket-

Tablo 3. İnşaat ve Yalıtım malzemeleri için Çevresel Durum Göstergeleri (ECI)

Malzeme kg CO2eq kg SO2eq kg PO4eq kg C2H4eq EmbEn [MJ]
Çelik 0.63761 0.00395 0.00018 0.00016 9.76
Donatılı Beton 0,34 0,90673 0,08972 0,03596 0,48
Sıva Harcı 0,22134 0,00050 0,00005 0,00002 1,42
Portland Çimentosu 0,85807 0,00131 0,00018 0,00005 3,33
Tuğla 0,23595 0,00070 0,00007 0,00005 2,76
Taş 1,01494 0,00671 0,00057 0,00024 16,73
Alçıpan 0,39033 0,00167 0,00019 0,00007 6,03
Harç 0,26146 0,00036 0,00005 0,00003 1,45
Akrilik sıva 0,20961 0,00087 0,00007 0,00009 4,96
Seramik 0,95001 0,00418 0,00031 0,00021 15,72
Polisitren Köpük EPS 3,24197 0,01268 0,00096 0,00054 76,16
EkstrüdePolisitren XPS  4,04462 0,01646 0,00125 0,00088 92,38
Cam Yünü 3,30205 0,01904 0,00158 0,00105 60.10
Poliüretan köpük PUR 4,42797 0,01934 0,00279 0,00212 92,30
Taşyünü 2,17293 0,01303 0,00132 0,00059 24,90

Tablo 4. Proses başına karbon ayak izi analiz sonuçları (tCO2eq / Kg yapı malzemesi)

Malzeme Maden Çıkarma Üretim Taşıma Toplam
Çimento 0.000261 0.0017 0.000163 0.002124

Donatılı Beton -- 0.114 0.317 0.431

Çelik --- 0.000561 0.000081 0.000642

Tuğla 0.00077 0.13 0.0055 0.13627

Alçıpan – 0.0001 0.0001

Beton Sıva 0.000444 0.00032 0.0000136 0.000778

Taş Yünü 0.0003 0.002 0.000015 0.002302

Ekstürüde Polisitren XPS 0.0005 0.001 0.000025 0.001525

Polisitren Köpük  EPS 0.0005 0.003 0.000025 0.003525
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bağımlı olarak değişmektedir. Bundan 
üreticiler hiçbir şekilde sorumlu değildir. 
Üretim süreci boyunca gereken enerji 
miktarını yenilenebilir enerji kaynakla-
rından (biyokütle gibi) sağlamak, yapı 
malzemelerinin karbon ayak izini artı-
racağından, tüm yapının da karbon ayak 
izi artacaktır. Ayrıca malzemelerin yaşam 
sonu yönetimi, yapı malzemelerinin geri 
dönüşümü, endüstriyel altyapının geliş-
tirilmesi (özellikle yeni yatırımlarla değil 
mevcut durumda gözetleme ve kontrol 
süreçlerini iyileştirmek), ISO 50001 gibi 
Enerji Sistemlerinin Yönetimi hakkında 
standartlara uyulması, kesinlikle çevresel 
etkilerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 
Son olarak bölge bazlı hammadde kul-
lanımının ölçülmesi, karbon ayak izini 
önemli bir oranda düşürebilir.

3. Sonuç

Karbon Ayak İzi Analizi, yakın zamanda 
ümit vaat eden bir çevresel araç olarak 
ortaya çıkmıştır. 25 yıldan uzun süre-
dir ürün ve süreçlere uygulanan Yaşam 
Döngüsü Analizi ile karşılaştırıldığında, 
Yaşam Döngüsü Analizinin daha uygun 
bir çevresel araç olduğu, daha fazla onaylı 
yazılıma, gelişmiş veri tabanına sahip 
olduğu ve daha gelişmiş olduğu kesindir. 
Aynı zamanda Yaşam Döngüsü Analizi, 
Karbon Ayak İzi Analizine göre daha 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Karbon Ayak 
İzi Analizi, ürün ve süreçlerin referans 
sistemlerine göre sera gazı emisyonlarının 
haritalarını çıkardığı ve sürdürülebilirlikle 
birlikte ekonomik faydaları da hedefle-
diği için “beşikten mezara” bir yaklaşıma 
sahiptir. Yeni bir araç olduğundan, özel-
likle ürünlerin özellikleri ile alakalı olarak 
önemli boşluklar vardır. Ancak metodo-
loji olarak kesinlikle daha kolay anlaşılır 
yapıda olup, bilginin kullanıcılar açısın-
dan anlaşılması daha az karmaşıktır. Bu 
sayede özellikle küçük-orta boy işletmeler 
için daha kolay kullanılabilir. Ayrıca çev-
resel konularda toplumsal bilinç yarata-
bilir çünkü en son kullanıcının anlayabi-
leceği bir şekilde günlük süreçler ve CO2 
emisyonu arasında bağlantı kurar. Bu iki 

metodoloji ürün sertifikasyonunda eko 
etiketleme verisi olarak yer almaktadır. 
Yapı malzemelerinin üretimi, belirli ham-
madde ve büyük oranda enerji gerekti-
rir. Yapı malzemelerinin sürdürülebilir 
yapı yönetimine katkıda bulundukları 
birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu 
yüzden de yeni binaların akıllı enerji 
kullanan sistemler ve biyoklimatik ile 
yapımı çok önemlidir. Ancak bunların 
çevresel özellikleri; hammadde kullanı-
mına, uygulanan üretim sürecine ve üre-
timde kullanılan enerjiye bağlı oldukları 
için ürün odaklı bir tabanda belirlenir. 
Ayrıca, malzemelerin çevresel etkilerine 
karar verilmesi birçok metodolojik yolla 
yapılabilir. Yaşam Döngüsü Analizi ve 
Karbon Ayak İzi Analizi verilerine bakıl-
dığında; üretim sürecinde enerji kulla-
nımı yüzde 85-90 iken, maden çıkarmada 
yüzde 5-10, taşımada yüzde 6, son süreç 
olan paketlemede ise yüzde 0.04’tür. Yapı 
malzemelerinin çevresel etkilerine bakıl-
dığında, en iyi tekniklerin kullanılması 
ve üretim sürecinde yenilikçi çözümlerin 
üretilmesi ve kullanılması doğal sonlu 
kaynaklar için önemli ve gereklidir. Bu 
çalışmada ortaya çıkan bir diğer dikkat 
çekici nokta ise, hammadde taşınmasının 
azaltılması gerekliliğidir. Bu bağlamda 
yerel kaynakların kullanılması, ulaşım-
dan kaynaklanan emisyonları azaltmakla 
birlikte ürün fiyatlarını da azaltacaktır. 
Son olarak bu çalışmadan çıkacak bir 
diğer olumlu sonuç da; durağan ekonomi 
ortamında çevresel yönetimin, enerji ve 
hammadde üretiminde endüstriyel açıdan 
pozitif katkı yapmasıdır. Bu da rekabetçi 
piyasalarda üretim proseslerinde ürün 
maliyetlerinin düşmesine neden olmak-
tadır.
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“Teskon onüçüncü kez 
sektörün bütün bileşenlerini 
İzmir’de buluşturacak”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen Tesisat 

Mühendisliği Kongresi 13. kez İzmir’de gerçekleştirilecek. Teskon 2017 hakkında, Makina Mühendisleri 

Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve Teskon Düzenleme Kurulu Üyesi Yunus Yener ile görüştük.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi ve Teskon Düzenleme Kurulu Üyesi Yunus Yener
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olsun çalıştaylarla olsun çeşitli platform-
larla hazırlıklarına başladılar. 

Kurs, seminer, sempozyum konularımız 
ve bu platformların yöneticileri belirlendi. 
Çalışmaları devam eden bu platformların 
oluşumunda geçmiş yıllarda düzenlenen 
kongrelerde ilgi gören konuların devam 
etmesi ve yeni belirlenen konuların ise 
güncel, ihtiyaç duyulan ve katılımcıla-
rın talepleri göz önünde bulundurularak 
oluşturulmasına yürütme kurulumuz 
özen gösterdi.

Bildiri çağrımıza bu yıl 325 bildiri özeti 
gönderilerek başvuruda bulunuldu. 
Bu çalışmaların Teskon 2017’nin yine 
verimli geçeceğine ilişkin önemli birer  
veri olduğunu düşünüyor ve yapılan bu 
çalışmaların Teskon içinde ortaklaştırıla-
rak daha geniş kesimlere ulaştırılacağına 
inanıyoruz. 

Bu kongrede ele alacağınız 
ana tema ile ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?

Teskon 2017’de ana tema “Tesisat 
Mühendisliğinde Bütünleşik Perfor-

Sadece tesisat değil genel 
anlamda ülkemizdeki en büyük 
sektörel etkinliklerden biri olan 
Teskon’a ilişkin kısaca bilgi verir 
misiniz?

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
19-22 Nisan 2017 tarihinde MMO Tepe-
kule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir’de 
düzenlenecek. Bu yıl Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresini 13. kez düzen-
leyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. 
İki yılda bir düzenlendiğini düşünecek 
olursak ve hazırlık sürecini de değer-
lendirdiğimizde 24 yıldan fazla geçmişi 
olan Teskon, artık tüm sektör tarafından 
önemi kavranan ve tarihi, ajandalara not 
edilerek heyecanla beklenen bir platform 
oldu. 

İlk kongremizi 1993 yılında düzenledi-
ğimizde “Tesisat Mühendisliği”; yaşa-
mımızın her alanında farkına varmadan, 
yaşadığımız ortamlara katkı koyarken, 
kamuoyunda pek tanınmamakta ve mes-
leki önemi yeterince kavranamamaktaydı. 
Kentlerde yapılaşmanın giderek çok katlı 
ve büyük hacimli yapılara yönelmesi ve 
yapılarda konforlu bir yaşamı tasarlama 
ihtiyacı, tesisat mühendisinin sorumluluk 
ve önemini her geçen gün artırdı.

Makina Mühendisleri Odası olarak 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Sergisi’ni ilk kez 15-17 Nisan 1993 
tarihleri arasında İzmir Balçova Termal 
Tesisleri’nde çağdaş bilgi ve teknoloji-
lerin tartışılması ve yaygınlaştırılması 
amacıyla düzenledik. Tabii o günlerde 
gelişmiş ülkelerde pek çok örneği görü-
len, ancak ülkemizde henüz yeterince 
bilinmeyen bir organizasyonun içinde 
bulduk kendimizi ve bugünden geçmişe 
baktığımızda ne kadar doğru bir karar 
verildiğini bir kez daha görüyoruz.
 
Bugün geldiğimiz evrede, örneğin 13. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
için 11 tane sunum salonunun bile 
yetersiz kaldığını görüyoruz ki, bu da 

kon-grenin ulaştığı boyutu gösteriyor. 
Teskon'un; seminerleri, sempozyum-
ları, kursları, teknik bildirileri, oturum-
ları, panelleri, konferansları, çalıştayları, 
sabah toplantıları ve sosyal etkinliklerinin 
yanı sıra kongre paralelinde Hannover 
Messe organizasyonunda düzenlenen 
Teskon+Sodeks Fuarı ile oluşturduğu 
bütünlük; sektör için gelenek haline gelen 
önemli bir bilgi üretme ve paylaşma plat-
formu olma özelliği taşımaktadır.

Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nde bu yıl bizleri neler 
bekliyor?

Hazırlık çalışmalarına iki yıl öncesinden 
başlanan Teskon 2017 için düzenleme ve 
yürütme kurulları oluşturularak kongre-
nin çerçevesi belirlendi ve içeriğinin oluş-
turulması için çalışmalar devam ediyor. 

Sektör dernekleri ve Danışmanlar 
Kurulu’nun görüşlerini yüz yüze almak 
amacıyla İstanbul şube binamızda bir 
toplantı gerçekleştirdik. Çok verimli 
geçen bu toplantıda gördük ki sektör der-
neklerimiz Teskon 2017’de görev almak 
istedikleri konularla ilgili toplantılarla 
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tesinin uygun değerlerde olması için yeni 
okul projelerinde havalandırma çözüm-
lerini zorunlu kılmalıdır. 
Yürüttüğümüz meslek içi eğitimle-
rin önemi, kurslara yoğun katılım ile 
kanıtlanmıştır. Meslekte uzmanlık ve 
belgelendirme çalışmalarında Makina 
Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör 
dernekleri ve üniversiteler de bu çalış-
malara katkı koymalı, bu alana yönelik 
teorik ve uygulamalı eğitim merkezleri 
kurulmalıdır. Kurslardan “Hastane Hij-
yenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları” 
adlı kursu Meslek İçi Eğitim Merkezi 
(MİEM) kapsamına alma çalışmalarımız 
sürmektedir.
Ülkemizdeki baca problemlerine yöne-
lik çözümler de desteklenmeyi bekli-
yor. Isıtmanın en önemli unsurlarından 
birinin baca olduğu unutulmamalıdır. 
Toplum sağlığı, enerji verimliliği açı-
sından mühendislik çalışması gerektiren 
bir konudur. Baca kaynaklı ölümlerin 
mutlaka son bulması gerekiyor. Dolayı-
sıyla bacalarla ile ilgili sağlıklı bir yasal 
mevzuatın hızlı bir şekilde oluşturulması 
gerekir. Sorunların giderilebilmesi için 
gelişmiş ülkelerde kabul görmüş pra-
tiklere yönelme koşulları oluşturularak 
yanlış yöntem ve uygulamalara artık bir 
son vermek gerekmektedir. 

Son olarak eklemek istediğiniz 
bir mesajınız var mı?

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongrele-
rinin, düzenlendiği ilk tarihten bugüne 
kadar kendi alanında çok ciddi bir bilgi 
paylaşım misyonunu yerine getirdiğini 
düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz. 
Bu önemli etkinliğe bugüne kadar katkı 
koyan, bu başarıda payı olan herkese, 
bütün kişi, kurum ve kuruluşlara teşek-
kür ediyorum. Bu birlikteliği daha da 
artırabilmek için sektör içinde faaliyet 
gösteren tüm kurum, kuruluş ve kişileri 
19-22 Nisan 2017 tarihlerinde MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-
İzmir’de düzenlenecek olan 13. Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
Teskon+Sodeks Fuarı’na davet ediyorum.

mans” olarak belirlendi. Bu konuyu kısaca 
açmam gerekirse şunları söyleyebilirim. 
Yaşadığımız binalarda ısıtma-soğutma-
havalandırma-nemlendirme sistemleri 
ve bunların her bir bileşeninin enerji 
tüketim performansı ile binanın enerji 
tüketim performansının zamana göre 
değişiminin gözlenmesi ve etkileşi-
mini de içeren performans göstergesine 
bütünleşik performans diyebiliriz. Uygun 
bütünleşik performansın şu hedefleri 
sağlaması gerekir: İnsanlar için uygun 
iç çevre kalitesinden ödün vermemek, 
küresel ısınma ve çevre problemlerini 
artırmamak ve sürdürülebilir enerji kul-
lanımını sağlamak.
Bütünleşik performansı oluşturan doğ-
rudan ve dolaylı faktörler söz konusu. 
Bütünleşik performansın ana bileşenle-
rini tasarım, bileşen, bileşen akreditas-
yonu, sistem akreditasyonu, uygulama, 
test ve devreye alma, etiketleme, işletme 
ile ölçme ve denetim performansları ola-
rak ifade edebilirim.

Tesisat mühendisliğinin her alanı, 
insanlar için vazgeçilmez uygun iç çevre 
koşullarının oluşturulmasını içeren birer 
uzmanlık alanıdır; meslek öncesi ve mes-
lek içinde, alanında iyi eğitilmiş insanlara 
ihtiyaç vardır. Bu yüzden, mesleki eğitim 

ile meslek içi eğitimin, meslek akreditas-
yonunun ile eğitim araçları ve yöntem-
lerinin niteliği, bütünleşik performansın 
görünmeyen veya dolaylı bileşenleridir. 
Benzeri olarak tasarımdan uygulamaya 
bileşenlerden işletmeye kadar her alanda 
var olan kanunlar, yönetmelikler ve stan-
dartlar aracılığıyla oluşturulan mevzuat 
da yasal altyapı performansı olarak 
bütünleşik performansın bir bileşenidir.
Ana tema alanında sunulacak çalışmalar, 
Türkiye’de gelişmiş ülkelere göre oldukça 
büyük bir faz farkı ile hissedilen bütün-
leşik performans ve bileşenleri alanın-
daki farkındalığı geliştirecektir. Özellikle 
mekanik tesisat hizmetlerinin çok geliş-
tiği ülkelerdeki bileşenler ile Türkiye’deki 
bileşenler arasında farklılıklar ve atılması 
gereken adımlar konusunda yapılacak 
karşılaştırmalı çalışmalar ve sunumlar, 
ülkemizdeki tesisat mühendisliği bilimi, 
teknolojisi ve hizmetlerine önemli kat-
kılar koyacaktır.

Bugün itibarıyla kongre 
süreçlerinde tespit edilen ve 
çözüm bekleyen sorunları 
sıralarsak çözüm bekleyen 
sorunlar nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığımız iç hava kali-
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Bosch Termoteknik, Manisa’da 
Termoteknoloji İnovasyon 
Merkezi Kurdu

geliştirilmiş ürünler hakkında eğitimler veri-
lecek. Ziyaretçiler, en yenilikçi kombi, klima 
ve diğer teknolojik ürünleri ve bu ürünlerin  
teknolojiyle olan birlikteliğini deneyim-
leme fırsatı bulacak. Bu merkezde ger-
çekleştirilecek toplantı, çalıştay ve müşteri  
deneyimleme uygulamalarının sektörün 
inovasyon gücüne de katkı sağlayacağı 
belirtiliyor. 

Termoteknoloji İnovasyon 
Merkezi’ne 2 milyon euro yatırım

Bosch Termoteknik Türkiye’nin 2 mil-
yon euro yatırım tutarıyla Manisa Fabri-

kası bünyesinde kurduğu Termotekno-
loji İnovasyon Merkezi’nin açılışı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Ali Çelik tarafından yapıldı. Açılışa; 
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 
Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin 
Erdmann ve diğer protokol üyeleri ile 
Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve 
Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat,  
Bosch Termoteknik Kalite ve Üretimden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ulrich 
Schmidt, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Baş-
kanı Steven Young’ın yanı sıra Bosch Ter-
moteknik üst düzey yöneticileri, bayileri, 
servisleri, müşteriler, sektör paydaşları ve 

Bosch Termoteknik’in, bilgi birikimi ve tecrübesini, yenilikçi yaklaşımlarıyla ulusal 
ve uluslararası sektöre, tüm paydaşlarına ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 
kurduğu Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nin açılışını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik yaptı. 

Bosch Termoteknik, bilgi birikimi 
ve tecrübesini, yenilikçi yaklaşım-
larıyla ulusal ve uluslararası sek-

töre, tüm paydaşlarına ve gelecek nesillere 
aktarmak amacıyla Termoteknoloji İnovas-
yon Merkezi’ni Manisa’da 1 Aralık 2016 
tarihinde hizmete açtı. 
Bosch Termoteknik’in teknolojiye, ino-
vasyona verdiği değeri ve müşteri odaklı 
çözümlerini paylaştığı merkezde, alanında 
uzman bir kadro görev alacak. Merkezde 
iş ortaklarından üniversitelere, Bosch çalı-
şanlarından tüm sektöre kadar uzanan 
geniş bir yelpazedeki paydaşlara, ısıtma 
ve soğutma sektöründeki son teknolojiyle 
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basın mensuplarından oluşan kalabalık bir 
davetli topluluğu katıldı. 

Polat: “Sektörle ve iş 
ortaklarımızla birlikte büyüyoruz”

Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve 
Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat 
konuşmasında, Türkiye’nin Bosch Termo-
teknik için çok önemli bir pazar olduğunu 
vurgulayarak, aynı zamanda önemli bir 
ar-ge, üretim ve yetkinlik merkezi oldu-
ğunu söyledi. Polat, “Bu pazarda şirketi-
mizin büyümesi kadar sektörün gelişmesi 
de en önemli önceliklerimizdendir. Biz 
ürün geliştirmeden satış sonrası hizmet-
lere kadar uzanan geniş bir yelpazede 
bir yandan kullanıcılar için fark yaratan 
çözümler sunup, etkileyici ürünlerimizle 
dünyanın dört bir yanında yaşam kalite-
sini artırırken, diğer yandan da sektörle 
birlikte büyüyoruz. Yenilikçi gücümüzü, 
değerlerimizi ve inovasyon anlayışımızı 
daima sektörün hizmetine sunuyoruz. İş 
modelleri, tüketici alışkanlıkları ve ürün 
teknolojileri değişirken, hem bu değişimin 
öncüsü oluyoruz hem de iş ortaklarımızı 
ve sektör oyuncularını yeniliklerle beraber 
bu değişimin dışında bırakmayarak des-
tekliyoruz” dedi. 

“Sektörün eğitim ve deneyim 
merkezi olacak”

Uzun yıllardır sektörün içinde olduklarını, 
iklimlendirme sektörünün temel ihtiyaç-

larını çok iyi bildiklerini, özellikle bilgi ve 
kalifiye işgücü ihtiyacının yüksek olduğunu 
dile getiren Zafer Polat, “Bu ihtiyaçların 
karşılanmasının beraberinde, güvenli, kali-
teli ve uzun ömürlü çözümlerle müşteri 
memnuniyetini artıracağız. Bu alandaki 
ihtiyacın bilinciyle hem sektörümüzü geliş-
tirmeyi hem de müşterilerimizi memnun 
etmeyi hedefleyerek bu merkezi kurduk” 
diye konuştu. Termoteknoloji İnovasyon 
Merkezi’nin iklimlendirme alanında çok 
sayıda farklı ürün ve uygulamayı tek bir 
noktada birleştiren ve bunu da tekno-
lojiyle destekleyen bir merkez olduğunu 
vurgulayan Polat, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu merkez, Türkiye’deki çalışanla-
rımızın ve iş ortaklarımızın yanı sıra ihra-
cat yaptığımız Avrupa’dan Asya’ya kadar 
uzanan 41 farklı ülkenin tamamına açık 

bir müşteri deneyim merkezidir. Bu mer-
kezde iş ortaklarımıza, mevcut ve potan-
siyel müşterilerimize, tüm ürünlerimizi ve 
bu ürünlerin teknoloji ile olan birlikteliğini 
deneyimleyerek gösterebilme imkânımız 
var. Misafirlerimiz kombi, klima, kazan, 
ısı pompaları ve ısı kontrol sistemleri gibi 
ürünleri çalışır şekilde tecrübe etme fırsatı 
da bulacak. Sadece müşterilerimize de 
değil; meslek lisesi, üniversite öğrencileri 
ve öğretmenleri, gaz şirketleri, dernekler 
gibi kurum ve kuruluşlara da eğitimler 
vereceğiz. Yani burası yalnızca Bosch’un 
değil, sektörün bir deneyim ve eğitim 
merkezi olacak. İnovatif yaklaşımlarla 
tasarlanmış bu merkezde fikirler tartışılıp 
paylaşılarak sektör için yeni yaklaşımlar 
geliştirilecek. Ayrıca bizi geçmişten gele-
ceğe taşıyan teknoloji, üretim, müşteri 
odaklılık, eğitim ve başarı gibi değerleri-
mizi sektöre, dünyaya ve gelecek nesillere 
aktaracağız.”

Schmidt: “Biz, termoteknoloji 
sektörünün geleceğiyiz”

Bosch Termoteknik Kalite ve Üretimden 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ulrich 
Schmidt de termoteknoloji sektörünün 
geleceğini şekillendirmek istediklerini vur-
gulayarak, “Müşterilerimize istedikleri ve 
bizden bekledikleri bu etkileyici ürünleri 
sunabilmek için büyük bir mesafe kat 
ettik. Araştırma ve geliştirmeye ve ürün-
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Türkiye’deki tecrübe ve bilgi 
birikimi tüm dünyaya aktarılacak

Açılıştan sonra basın mensupları için 
düzenlenen fabrika ve Termoteknoloji İno-
vasyon Merkezi turunda verilen bilgilere 
göre; Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası 
bünyesinde hayata geçirilen Termotek-
noloji İnovasyon Merkezi’nde 320 kişilik 
oditoryum, 3 farklı alanda hizmet veren 
eğitim salonu, ürünlerin sergilendiği dijital 
ve mobil içeriklerle de desteklenen show-
room yer alıyor. Burada mobil uygulama-
lar, dokunmatik ekranlar, sanal gerçeklik 
uygulamaları, üç boyutlu filmler, sosyal 
medya ve dijital içerik ekranlarıyla bilgi 
birikimi ve deneyimlerin tüm dünyaya ve 
sektöre aktarılması hedefleniyor.

Bosch Termoteknik Manisa 
Fabrikası; üretim, ihracat ve 
Ar-Ge üssü

Bosch Termoteknik’in, Manisa’da 25 yıldır 
faaliyet gösteren fabrikası, üretim, ihra-
cat ve Ar-Ge üssü konumunda bulunu-
yor. Fabrikada dünyanın dört bir yanın-
daki 41 ülke için, 551 ayrı tip kombinin 
imalatı yapılıyor. Üretimde kullanılan 
ana komponent ve parçaların imalatı 
da fabrikada yapılıyor. Bu hammadde 
ve komponentlerin yaklaşık yüzde 70’i 
ise yerli yan sanayiden temin edilerek 
üretim gerçekleştiriliyor. Manisa fab-
rikasında son 7 yılda 48 milyon euro 
yatırım gerçekleştirildi. Fabrikada top-
lam 1050 beyaz ve mavi yakalı çalışan 
görev yapıyor. Bu yıl yaklaşık 700 bin 
adet kombi üretilmesi planlanan fabri-
kada kurulduğundan bu yana üretilen 
cihaz sayısı 6 milyon adedi aştı. Bosch’un 
dünyadaki en büyük kombi üretim mer-
kezi olan fabrikada üretilen cihazlarla 
2015 yılında dünya genelinde 693 bin 
ev ısındı. Bosch Termoteknik Araştırma 
ve Geliştirme Merkezi; komponent geliş-
tirme, konvansiyonel ve yoğuşmalı cihaz 
geliştirme ile güvenilirlik testleri alanla-
rında Bosch’un dünya genelindeki yet-
kinlik merkezi konumunda bulunuyor. 
Yaklaşık 80 çalışanın görev yaptığı Bosch 
Termoteknik Ar-Ge Merkezinde son 5 
yılda gerçekleştirilen Ar-Ge yatırım tutarı 
ise 74 milyon TL düzeyinde.

lerimizin dijitalleşmesine büyük bir önem 
veriyoruz. Bugüne kadar dünya genelinde 
200 binin üzerinde bağlanabilirlik ürünü 
sattık. Bu ürünlerin gelecekte büyük bir 
potansiyele sahip olacağına inanıyoruz. 
İnovasyon Merkezimizde bir dijital sergi 
salonu bulunmasının nedenlerinden biri 
de budur” dedi.

Young: “Türkiye bir yetkinlik 
merkezi, burada olmaktan 
gururluyuz”

Bosch Türkiye olarak bu yıl ikinci önemli açı-
lışı gerçekleştirdiklerini belirten Bosch Tür-
kiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, 
“Mayıs ayında İstanbul’da açtığımız Bosch 
Türkiye ve Ortadoğu Merkezi’nin ardından, 
hem Manisa’ya hem de sektöre hareketlilik 
kazandıracak Termoteknoloji İnovasyon 
Merkezi’nin açılışını yapıyoruz. Bu açılışlar, 
Bosch Türkiye’nin Bosch Global’in yetkin-
lik merkezi haline geldiğinin önemli birer 
kanıtı. Bosch Grubu olarak, 100 yılı aşkın 
bir süredir Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. 
Uzun yıllardır Türkiye’deki yerel sanayinin 
modern teknolojilerle gelişmesine katkı 
sağlıyoruz. Bugün öyle bir konuma geldik 
ki, Türkiye’nin bir noktasında NASA için 
özel üretim yaparken diğer bir noktasında 
ise ürettiğimiz kombilerle dünyanın dört 
bir yanında evleri sıcak bir yuva haline geti-
riyoruz. Bunu da uzun vadeli bir taahhüt 
olarak görüyoruz. Burada olmaktan, buralı 
olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 
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malar kapsamında 2010-2020 yıllarını 
kapsayan Ulusal İklim Değişikliği Stra-
teji Belgesi ve İklim Değişikliği Ulusal 
Eylem Planı (İDEP), enerji verimliliği 
konusunda yol almak isteyen Türkiye’nin 
mevzuat altyapısını güçlendirdi.
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2023 
yılı itibarıyla, Türkiye’de birim GSYH 
başına tüketilen enerji miktarının (enerji 
verimliliği) yüzde 20 azaltılması hedef-
lendi. Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği ile yapıların Enerji Kimlik 
Belgesi alması zorunluluğu geldi.
Bu yıl, Ağustos ayında kabul edilen Torba 
Yasa içinde de enerji konusu yer aldı. 
Yasaya göre gayrimenkul sahiplerince 
yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu 
sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan 
gider olarak indirilebilecek.
Yine geçen aylarda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı binalarda enerji verimliliği sağ-
lanması için yeni bir proje başlatıldığını 
duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan 
yazılı açıklamaya göre “Binalarda Enerji 

ler ise bu mevzuat yapısına uyumlana-
cak şekilde revize edildi. Kat Mülkiyeti 
Kanunu’nda binalarda enerji verimliliği 
ve tasarrufunu gözeten maddeler yer aldı. 
Apartmanlarda mantolama, ısıtma sis-
teminin yenilenmesi gibi işlemler için 
daire sahiplerinin salt çoğunluğu iste-
nirken bir istisnaya yer verildi: Toplam 
alanı 2 bin m2’nin üzerindeki yapılarda 
merkezi ısıtma sisteminin ferdi sisteme 
dönüşümü için, oybirliği şart koşuldu. 
Mevzuat boşluklarını doldurabilecek 
diğer yönetmeliklerin arasında; Enerji 
Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 
Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönet-
melik, Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği, Merkezi Isıtma ve Sıhhi 
Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi 
Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına 
İlişkin Yönetmelik sayılabilir. Bunun yanı 
sıra Onuncu Kalkınma Planında Bulunan 
Enerji Verimliliği Geliştirme Programı, 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, İklim 
Değişikliği Eylem Planı ile ilgili çalış-

Enerji verimliliği ve tasarrufu, ener-
jide dış kaynaklara bağımlı olan 
Türkiye için de büyük önem taşı-

yor. Bu alanda gerek mevzuat altyapısı 
gerek teşvikler açısından önemli mesafe 
katedildi. Ancak bugün için varılan nokta, 
konunun birçok uzmanı tarafından yeter-
siz olarak değerlendiriliyor. Yasal mevzu-
attaki bazı boşluklar, tanım yetersizlikleri, 
denetim yetersizlikleri ve finansal teşvik 
yetersizlikleri gibi engellerin hızla gideril-
mesi, enerji verimliliği konusunda istenen 
hedeflere ulaştıracak.
Türkiye’de enerji verimliliği çalışmaları-
nın ciddiye alınmasının önemli gösterge-
lerinin başında, 2 Mayıs 2007 tarihinde 
yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verim-
liliği Kanunu geliyor. Enerji verimliliği 
mevzuatının çatısında yer alan Enerji 
Verimliliği Kanunu’nun ardından, kanuna 
açıklık getirecek çok sayıda yönetmelik, 
genelge, tebliğ yayımlanarak Türkiye’nin 
enerji verimliliği mevzuat çerçevesi oluş-
turuldu. Mevcut bazı yasal düzenleme-

Türkiye’de Enerji Verimliliğine 
İlişkin Mevcut Durum ve 
Beklentiler
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Vakıfbank’ın özel sektör şirketlerinin 
enerji verimliliği ve küçük ölçekli yeni-
lenebilir enerji yatırımlarına sağladığı 
finansmanlar kapsamında Vakıfbank’a 
50 milyon Euro kredi sağlayacak. 
• Türkiye Enerji Sektörü Pro-
jesi Faz 1 Enerji Verimliliği Bile-
şeni (Avrupa Birliği ve Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA fonu)  
• Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Projesi (GEF/UNDP) 
• Binalarda Enerji Verimliliğinin Artı-
rılması Projesi (GEF/UNDP) sayılabilir.
Türkiye, enerji üretiminde, iletiminde, 
dağıtımında ve tüketimindeki devasa 
verimlilik potansiyelini henüz yeterince 
gerçekleştirebilmiş değil. Enerjiyi verimli 
kullanmak, daha az tüketmek ve daha az 
CO2 salımına neden olmak için yapılması 
gereken çalışmalar, toplumun her bir bire-
yini ilgilendirmekte, her bir bireye kadar 
sorumluluk yüklemektedir. Bunun için de 
bu sorumluluğun bilincini, farkındalığını 
yaratmak, yapılacak çalışmaların belki de 
en başında gelmektedir. Konuya yönelik 
yapılan çalışmalar ve merciler arasında 
güçlü bir koordinasyonun sağlanması, söz 
konusu çalışmaları da daha verimli hale 
getirecektir. Finans olanaklarını artırmaya 
çalışmanın yanı sıra elde edilen finan-
sal kaynakların gerektiği şekilde kulla-
nımının denetim altında tutulması da 
önemlidir. 
Türkiye, elektrikli ev eşyası ve gereçleri-
nin elektrik tüketiminde önemli aşama 
kaydetmiştir. Buzdolapları, 90’lı yıllara 
oranla % 75 daha az enerji tüketiyor. 
Ama A, A++ sınıfı beyaz eşya ve tasarruflu 
aydınlatma ampullerine gösterilen özen, 
henüz klimalara yansımış sayılmaz. Oysa 
iklimlendirme sistemleri, yapılarda enerji 
tüketiminin önemli kısmından sorum-
ludur. Dolayısıyla elektrikli beyaz eşya 
alanında gelişen bilinç, iklimlendirme 
sektörüne de yansımalıdır. Bu konu Tür-
kiye iklimlendirme sektörünün de birinci 
gündem maddesidir ve meslek örgütle-
rinin, kamusal birliklerin sayısız faaliyet 
gerçekleştirdikleri alandır. Süreç içinde 
sevindirici gelişmeler beklemek, hiç de 
hayal değil.

Verimliliğinin Artırılması için Teknik 
Yardım Projesi’’ başlıklı çalışma 24 ay 
sürecek. Proje kapsamında Türkiye’deki 
mevcut ve yeni binaların enerji verim-
liliğinin sağlanmasına yönelik mevzuat 
ve kurumsal çerçeveye ilişkin boşluk ve 
ihtiyaçlar ele alınarak, Türkiye’deki yasal 
düzenlemelerin Avrupa’da uygulamaya 
konulan en yeni politika ve direktifler 
ile uyumlu hale getirilmesine çalışılacak.
Mevzuat çalışmalarına paralel olarak 
gerek Bakanlıklar gerek akademik çev-
reler ve sivil toplum örgütleri; binalarda, 
endüstride, ulaştırmada, enerjinin yoğun 
tüketildiği her yerde tasarruf olanaklarını 
tespit etmeye ve kazanımı hesaplamaya 
yönelik pek çok araştırma gerçekleştirdi. 
Türkiye’de sanayi ve binalarda tasarruf edi-
lebilecek enerji miktarının 2013 yılı top-
lam enerji tüketiminin yüzde 18’ine eşit 
olduğu yapılan ölçümlerle tespit edildiği 
resmi raporlarda açıklandı. Türkiye’nin 
enerji verimliliği hedefi 2023 yılı için  
yüzde 20, 2030 yılı için yüzde 27, 2050 
yılı için ise yüzde 50 olarak belirlendi.
Türkiye’nin 2023 yılına kadar 128 mil-
yon dolara yakın enerji yatırımı ihti-
yacı olduğu hesaplanmıştı. Buna göre, 
hedeflere yönelik verimli çalışmalar ve 
uygulamalar geliştirilebilirse, 140 milyon 
dolara yakın tasarruf potansiyeli gerçeğe 
dönüşebilecek. 
Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürü olan 
Selami Merdin, Türkiye’de yılda yaklaşık 
75 milyar dolarlık enerji tüketildiğini ve 
bu enerji tüketiminin de yaklaşık yüzde 
35’inin binalarda gerçekleştiğini açıkla-
mıştı. Merdin, tüketilen bu enerjinin yak-
laşık yüzde 75’inin ithal edildiğinin altını 
çizerek, araştırmaların, mevcut yapılarda 
yapılacak ısı yalıtım uygulamaları, pencere 
ve tesisat yenilemeleriyle yaklaşık yüzde 
50 civarında tasarruf sağlanabileceğini 
gösterdiğini ve bu durumun ülke olarak 
yılda yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf 
edilebileceği anlamına geldiğini vurgu-
lamıştı.  
Bu hedeflere yönelik teşvikler de süreci 
ivmelendirecek önemli enstrümanlar-
dır. 2009’dan beri, Yenilenebilir Enerji 

Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ ola-
rak yayımlanan usul ve esaslara uygun 
olarak hazırlanan; enerji verimli ekipman 
ve sistem kullanımı, atık enerjinin, enerji 
kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en 
aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin 
geri kazanılması gibi konulardaki çözüm-
leri içine alan projeler, Verimlilik Artırıcı 
Proje (VAP) olarak değerlendirilerek des-
tekleniyor.
VAP destekleri, geri ödeme süresi 5 yıl-
dan az, KDV hariç toplam bedeli en fazla 
1 milyon Türk Lirası olan projelere, proje 
bedelinin en fazla % 30’u hibe olacak 
şekilde veriliyor. Gönüllü Anlaşma (GA) 
Destekleri ise “Gönüllü Anlaşmalar” 
yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji 
yoğunluklarının ortalaması olan refe-
rans enerji yoğunluğuna göre, önceden 
taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi 
sonunda enerji yoğunluğunu ortalama en 
az yüzde 10 oranında azaltan işletmelere 
hibe olarak devlet desteği şeklinde veri-
liyor. Bu destek de 2009 yılında başladı 
ve gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü 
yerine getiren bir işletmenin anlaşma-
nın yapıldığı yıla ait enerji giderinin  
yüzde 20’sini, 200 bin TL’yi geçmemek 
kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak 
ödenmesi şeklinde uygulanıyor. Bunların 
dışında “Enerji Verimliliği Etütleri” için 
KOSGEB tarafından sunulan destekler 
de mevcuttur.
Enerji Verimliliği Projelerinin bir ayağı 
da “Uluslararası” yürütülen projelerdir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı (ETKB) tarafından yürütülen 
uluslararası projelere örnek olarak: 
• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde 
(KOBİ) Enerji Verimliliği Projesi 
(Global Environment Facility – GEF 
hibesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası-EBRD kredisi ile): Bu proje-
nin kapanış tarihi 28 Eylül 2018 ola-
rak açıklandı. Projeye, GEF 3,64 mil-
yon dolarlık hibe, EBRD ise 201 mil-
yon dolarlık kredi sağlıyor. Bu projede, 
GEF hibesi Dünya Bankası tarafından 
aktarılıyor. EBRD ayrıca Türkiye Sür-
dürülebilir Enerji Finansmanı Programı 
Genişletme-I (TurSEFF II) kapsamında, 
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TTMD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sarven Çilingiroğlu, 2015 
yılı Mart ayından bu yana, 

TTMD’nin 12. dönem faaliyetleri hak-
kında bilgi verdi. Çilingiroğlu, dönem 
olarak yönetime geldiklerinde, belirle-
dikleri hedef programları olduğunu ve 
bu programı 10 konu başlığı altında top-
ladıklarını belirterek konu başlıklarında 
gelinen noktaları şu şekilde özetledi: 

“1- TTMD Bilgi Bankası’nın oluşması 
konusunda envanterlerimizi gözden 
geçirerek tespitlerimizi yaptık, dos-
yalama konusunda bir yazılım firması 
ile anlaşmak üzereyiz. Bundan sonra 
yazışmalarımız, evraklarımız, geçmişe ve 
geleceğe yönelik tüm dosyalama işlem-
leri ve kütüphanelerimiz soft ortamda 
yer alacaktır.
2- Üyelerimize ulaşmakta çektiğimiz 
sıkıntılar yavaş yavaş ortadan kalkmakta, 
ilk etapta sosyal medya üzerinden, Face-
book, Twitter, Linkedin ve Youtube 
hesaplarımızla üyelerimize ulaşmak-
tayız. Duyurularımız, eş zamanlı web 
sitemizden ve sosyal medyadan akta-
rılmakta. Mail yoluyla yapılan duyu-
rularda aksaklıklarımız maalesef hâlâ 
devam etmekte, üye bilgi güncelleme ve 
takip programları ile mail programları-
mızı yeni bir altyapıyla oluşturacağız. Bu 
düzenleme yeni dönemde ele alınacaktır.

likte hareket etmelerinde saklıdır. Yöne-
tim olarak il temsilciliklerimizin daha 
etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla 
bölge temsilcilik iç tüzüğü hazırlandı. 
Bu tüzüğe göre il temsilcilikleri daha 
iyi bir örgütlenme içine girecekler ve 
TTMD yapısı güçlenecektir. Bölgelerde 
daha aktif olacağız. 2016 yılının önemli 
faaliyetlerinden biri de İzmir’de Tepe-
kule binasında kendi temsilcilik ofisimizi 
satın almamız oldu.
7- Kurumsallaşmanın önemli bir adımı 
olan yönergelerimizin, Sayın Abdurrah-
man Kılıç hocamızın hazırlamış olduğu 
altlıklarda, değerli yönetim kurulu üye-
miz Kani Korkmaz tarafından son şek-

3- Eğitim seminerleri konusunda ortak 
bir havuz oluşturduk. Bundan sonra 
temsilcilikler, üyelerinin ihtiyaçlarına 
göre konuları belirleyecek ve bizler 
yönetim kurulu olarak eğitim çalışmala-
rının gerçekleşmesi için destek vereceğiz.
4- Temel eğitim sertifikalı kurslar için 
profesyonel kadrolara ihtiyacımız olacak, 
konu ile ilgili altyapı çalışmaları devam 
etmekte, yeni dönemde hedef programa 
alınacaktır.
5- ‘12. Uluslararası Yapıda Tesisat Tek-
nolojisi Sempozyumu’ 31 Mart-2 Nisan 
2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçek-
leştirildi. Sempozyumun bu dönemki 
organizasyon tarihi tamamen fuardan 
koparılarak yapıldı. Bu dönem sem-
pozyum anlayışını da değiştirerek, 
sempozyumumuzu uluslararası yapma 
çabasına girdik. Sempozyum lisanı İngi-
lizce oldu. Bilim kurulunda da yabancı 
bilim adamlarına yer verdik, bu sayede 
akademisyen arkadaşlarımız verdikleri 
makalelerle akademik puan kazanma 
şansına sahip oldular. Derneğimiz de 
Ekonomi Bakanlığı’ndan destek aldı. 
Derneğimizin vizyonunu ortaya koyan 
tanıtım filmini de sempozyum açılışına 
yetiştirerek yabancılara derneğimizi 
tanıttık.
6- Genel Kurul teşekkür konuşmamda 
da belirttiğim gibi sivil toplum örgütle-
rinin başarısı, yönetim ile tabanın bir-

TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu
TTMD 12. Dönem Faaliyetleri
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nin geride kalmış olduğunu öne sürerek 
ayrılmaya başlamışlardı. Güncel sayıyı 
yakaladıktan sonra reklam adedimiz 
de artmaya başladı. Dergimiz kâr eder 
hale geldi. Dergimizi güncel ve daha 
nitelikli hale getirmek için gösterdikleri 
olağanüstü çabalarından dolayı Yayın 
Yönetmenimiz Dr. Murat Çakan’a ve 
Yayın Yönetmen Yardımcısı Dr. Zeki 
Yılmazoğlu’na teşekkürü borç bilirim. 
Kitap yayınlarımıza gelince; bugüne 
kadar 4 önemli kitabımız yayımlandı. 
1 kitabımız yayına hazır hale geldi, 2 
kitabımız da yayına hazırlanıyor. 

Yayımlanan 4 kitabımız şöyle;
• Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile 

Birleşik Isı ve Güç Üretimi – Prof. 
Dr. Birol Kılkış

• TTMD 2015 Çalıştayı “Duman 
Kontrol Sistemleri” – Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç

• Bölgesel Isıtma 
• Bölgesel Soğutma
• Kitapları, ASHRAE ‘den 

dilimize, değerli hocamız Dr. Zeki 
Yılmazoğlu tarafından çevrilmiştir. 

Yayına hazır kitabımız;
• Jet Fanlı Otopark Havalandırma 

Sistemi - CFD Analizi Kılavuzu – 
Utku Başyazıcı 

Yayına hazırlanan kitaplar;
• TTMD 2016 Antalya Çalıştayı 

“HVAC Sistem Seçimi” – Dr. Murat 
Çakan

• Jet Fanlı Otopark Havalandırması – 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç 

Bunların dışında, 2 adet standart kita-
bımız ASHRAE 62.1 ve 62.2 yaz ayla-
rına girmeden basıma hazır hale gelecek. 
ASHRAE’nin 90.1 standardının tercü-
mesine, yeni yıl ile birlikte başlamayı 
planlıyoruz. Kitaplarımızın basımında 
da desteklerinizi bekliyoruz.
10- Yabancı derneklerle olan ilişkileri-
mize süreklilik kazandırmak amacıyla 
dış ilişkiler komisyonunu kurduk. Bu 
komisyon tüm yurtdışı derneklerle olan 

ilişkilerimizi düzenleyecektir. Yurt-
dışındaki derneklerde daha aktif bir 
katılım sağlayarak ilişkilerde süreklilik 
hedeflenmektedir. Bunun ilk meyvele-
rini REHVA’nın Danimarka’daki Clima 
2016 kongresinde elde etmeye başladık. 
Burada dış ilişkiler komisyonumuzda 
bulunan değerli arkadaşlarımız çeşitli 
komisyonlara girerek REHVA içinde 
aktif görev almaya başladılar. Prof. Dr. 
Ahmet Arısoy Core Member; Techni-
cal and Research Committee; Edito-
rial Board of Rehva Journal, Dr. Murat 
Çakan Student competition jury mem-
ber; Corresponding member of educa-
tion and Trainning Committee komis-
yonuna ve Tuba Bingöl Altıok Corres-
ponding member of External relations 
committee komisyonlarında yer aldılar. 
ASHRAE önümüzdeki günlerde AASA 
üyeleriyle birlikte yeni bir yapılanmaya 
gidecektir: ‘The Global Alliance for 
HVAC&R’. Bu yapılanma bir şekilde 
‘Tesisatın Birleşmiş Milletleri’ gibi ola-
caktır. Bu yapılanma için 11 kişiden 
oluşan geçici bir komite kurulmuştur: 
‘Adhoc’. Bu komiteye değerli hocamız 
Prof. Dr. Ahmet Arısoy davet edilmiştir. 
Dolayısıyla ASHRAE’nin yeni yapılan-
masında aktif bir rol oynayacağız. Bu 
dönem ASHRAE ile ilgili çalışmalar 
Prof. Dr. Birol Kılkış ve Tuba Bingöl 
Altıok tarafından yürütülecektir. 9 Eylül 
2016 tarihinde CLIMAMED 2017’nin 
Yönetim Kurulu, İtalya’nın Matera şeh-
rinde toplandı. TTMD adına Başkan 
olarak katıldım. CLIMAMED 2017’nin 
başarılı geçmesi için çalışmalarımızı 
tamamladık. Bu dönemde olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de akademisyen 
ve öğrenci arkadaşlarımızı destekleye-
rek katılımlarını sağlamak istiyoruz. Son 
olarak Avrupa Birliği projelerini takip 
etmek ve yeni projeler üretmek üzere 
Genel Sekreterimiz Kemal Gani Bay-
raktar Brüksel’e gitmiş ve konuyla ilgili 
önemli kurumlarla temasa geçmiştir. Bu 
bize ileride Avrupa Birliği içinde etkinli-
ğimizi ve güvenilirliğimizi artırarak yeni 
hedefler ve projeler üretme imkânları 
verecektir.”

lini aldığını bildirmek isterim. Her iki 
değerli üyemize de teşekkür ederiz. 

Hazırlanan yönergeler;
• TTMD Bölge Temsilcilik İç Tüzüğü
• TTMD Kitap Basımı İç Tüzüğü
• TTMD Personel İç Tüzüğü
• TTMD Sempozyum İç Tüzüğü
• TTMD Yayın Kurulu İç Tüzüğü
• Ödül İç Tüzüğü 

8- Bildiğiniz gibi derneğimizin 
önemli etkinliklerinden biri olan gele-
neksel TTMD Çalıştayı’nın ilkini 
Kapadokya'da, ikincisini ise ekim ayında 
Antalya’da farklı bir konsept ile düzenle-
dik. Antalya’daki çalıştayımız büyük ilgi 
gördü. Bugüne kadar yapılan en kalaba-
lık katılımlı çalıştayımızı gerçekleştirdik. 
Sevindirici olan husus, katılımcıların 
çoğunun genç arkadaşlarımızdan oluş-
masıydı. Çalıştayımız sektörümüzdeki 
tasarımcıların, uygulamacıların ve satış 
yapan arkadaşlarımızın ihtiyaç duy-
duğu ‘HVAC Sistem Seçimi’ konusunda 
uzman arkadaşlarımızın sunumları ile 
açıldı, konular ile ilgili tartışmalar ve 
deneyimler bu platformda paylaşıldı. 
Çalıştayımızı sonlandırdıktan sonra sek-
törümüzün konuyla ilgili bilgilenmesini 
sağlamak amacıyla sunumlar, tartışma-
lar ve paylaşımlar deşifre edilerek kitap 
haline getirilecektir. Bu kitabın basımı 
için reklam alımları başladı. Her zaman 
olduğu gibi bu konuda da desteklerinizi 
beklemekteyiz. Bu çalıştayın düzen-
lenmesinde bizden yardımlarını esir-
gemeyen, sunumlarla destekleyen genç 
arkadaşlarıma ve çalıştay kitabının hazır-
lanmasını üstlenen Dr. Murat Çakan 
hocama da teşekkürlerimi sunarım.
9- Yönetime geldiğimizde, dergi bir sene 
geriden takip ediyordu. Ocak 2016’da 
güncel sayımızı yakaladık. ASHRAE 
JOURNAL’dan tercümelere başladık. 
Güncel sayıdan sonra makale sayısını 
da artırmaya başladık. Google Scholar’a 
kaydımızı yaptık, bugüne kadar çıkan 
makaleleri derleyerek her birini ayrı ayrı 
kaydetmeye başladık. Dergi konusunda 
reklam sıkıntımız vardı. Firmalar dergi-
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lara yapılan doğrudan ücret ödemelerinin 
payı ise yüzde 13.61 olarak ölçüldü. Genel 
giderlerin payı ise yüzde 3.8 oldu. 

İnşaat sektörünün milli gelir 
içindeki payı arttı

İnşaat sektöründe daha önce kayıt dışında 
kalan faaliyetlerin milli gelir hesaplarına 
katılması sonucu inşaat sektörünün milli 
gelir içindeki payı da yükseldi. 2015 
yılında cari fiyatlarla inşaat sektörünün 
milli gelir içindeki payı yüzde 4.4’ten 
revizyon sonrası yüzde 8.2’ye yükseldi. 
2016 yılında payın yüzde 8.5 olacağı 
öngörülüyor.

sektörlerin girdi-çıktı tablolarını da yeni-
ledi. Buna göre inşaat sektöründe girdi 
tablosunda ilişkide olunan girdi grupları 
ve alt girdiler aşağıdaki gibi güncellendi. 
Girdiler içinde doğrudan malzemelerin 
payı yüzde 44.84 olarak ölçüldü. Yine 
dolaylı malzeme girdilerini kapsayan top-
tan ve perakende ticaret girdisi yüzde 6.04. 
Başta mimarlık ve mühendislik olmak 
üzere alınan hizmetlerin payı yüzde 4.77 
oldu. İnşaat işlerinde alt yüklenicilere yap-
tırılan işlerin payı yüzde 22.61 oldu. Bu 
payın önemli bölümü işgücü, kalanı da 
malzeme olarak dağıldı. Taşımacılık-ulaş-
tırma, finansman ve kiralama-leasing işleri 
girdisinin payı yüzde 4.34 oldu. Çalışan-

Türkiye İMSAD’ın aralık ayı sektör 
raporuna göre, inşaat sektöründe 
daha önce kayıt dışında kalan faa-

liyetlerin milli gelir hesaplarına katılması 
sonucu inşaat sektörünün milli gelir için-
deki payı yükseldi. 2015 yılında cari fiyat-
larla inşaat sektörünün milli gelir içindeki 
payı yüzde 4.4’ten revizyon sonrası yüzde 
8.2’ye yükseldi. 2016 yılında payın yüzde 
8.5 olacağı öngörülüyor. 

İnşaat faaliyetlerinde girdi 
tablosu yenilendi  

Türkiye İstatistik Kurumu milli gelirde 
yaptığı yenileme çalışmaları kapsamında 

Türkiye İMSAD Aralık Ayı 
Sektör Raporu Yayımlandı
İnşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 8.2’ye çıktı 
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İnşaat sektörü girdi tablosu

Girdi Grupları Alt Girdiler % Pay

Doğrudan
Malzeme

Madencilik 2,35

Kereste Ağaç Mamulleri 2,10

Petrol Rafinerisi Ürünleri 2,39

Kauçuk Plastik 3,34

Diğer Mineral Ürünler 12,61

Ana Metaller 12,02

Fabrikasyon Metaller 5,61

Elektrikli Teçhizat 2,49

Makine ve Ekipman 1,50

Mobilya ve Diğer Mamuller 0,44

  44,84

Dolaylı Malzeme
Toptan Ticaret 4,48

Perakende Ticaret 1,55

  6,04

Alınan
Hizmetler

Mimarlık Mühendislik 2,74

Gayrimenkul Geliştirme 0,46

Hukuk Muhasebe 0,71

Güvenlik Peyzaj Yönetim vb Hizmetler 0,85

  4,77

İnşaat İşleri Hizmetleri 22,61

Alınan
Hizmetler

Taşımacılık Ulaştırma 2,62

Finansman 1,01

Kiralama Leasıng 0,71

  4,34

Diğer Giderler Diğer Giderler/Ödemeler 3,80

  

Ücretler Çalışanlara Ödenenler 13,61

Toplam   100,00
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ründe büyüme üçüncü çeyrekte yavaşlar-
ken, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 
1.4 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde 
büyümeler yüzde 5.1 ve yüzde 15.7 ola-
rak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz 
ayında inşaat sektörü yüzde 7.4 büyüdü. 
2015 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat sek-
törü yüzde 4.9 büyüdü. 
Gayrimenkul sektöründe ise büyüme 
2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 
oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyü-
meler yüzde 4.3 ve yüzde 5.2 olarak revize 
edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında gay-
rimenkul sektörü yüzde 4.4 büyüdü. 2015 
yılı ilk dokuz ayında ise gayrimenkul sek-
törü yüzde 2.4 büyüdü.  

Kampanyalar ve düşük faiz 
sektörü destekleyecek

İnşaat sektörü, büyüme yönü ile 2017 
yılına diğer sektörlere göre daha iyimser 
beklentiler içinde giriyor. 

Hükümet, yavaşlayan ekonomik büyü-
meyi hızlandırmak için öncelikle kamu 
yatırım ve inşaat harcamalarında artış 
hedefliyor. 2017 yılı bütçesinde kamu 
yatırımları hedefi yüzde 25 artarak 80 
milyar TL’ye ulaştı. Kamu yatırım har-
camalarındaki artışın inşaat sektöründeki 
büyümeyi desteklemesi bekleniyor. İnşaat 
sektörünü 2017 yılında destekleyecek 
diğer unsurlar da bulunuyor. Bunların 
başında konut kampanyalarının sürdü-
rülmesi, bankaların konut kredisi kam-
panyaları, konut kredi faiz oranlarının 
göreceli düşük kalmaya devam etmesi 
ve konutta KDV indiriminin uzatılması 
olasılığı geliyor. 

Ayrıca Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
cazibe merkezlerinde yapılacağı ilan edi-
len konut projeleri, yine Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu’da kamu altyapı ve sanayi 
binaları inşaatı ve tedariki, yatırım teşvik-
leri kapsamındaki inşaatlarda KDV iadesi 
uygulamasının başlaması, kentsel dönü-
şüm ve yenileme yatırımları ile TOKİ 
inşaatları da diğer destekleyici unsurlar 
olacak.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe büyüme (%)                 

Dönem İnşaat Gayrimenkul Gsyih

2010 17,1 4,5 8,6

2011 24,7 4,9 11,1

2012 8,38 4,3 4,9

2013 14,0 2,9 8,5

2014 5,0 2,5 5,2

2015Q1 -2,1 3,5 3,5

2015 Q2 9,4 2,1 7,2

2015 Q3 3,7 2,1 5,9

2015 / 9 3,7 2,6 5,5

2015 Q4 7,9 1,8 7,4

2015 4,9 2,4 6,1

2016 Q1 5,1 4,3 4,5

2016 Q2 15,7 5,2 4,5

2016 Q3 1,4 3,7 -1,8

2016 /9 7,4 4,4 2,4

Kaynak; Türkiye İstatistik Kurumu 

İnşaat harcamaları (milyar TL) 

Kaynak; Türkiye İstatistik Kurumu 

Artışın büyük bölümü inşaat 
sektöründen kaynaklandı

Türkiye İstatistik Kurumu milli gelir 
hesaplama yöntemini değiştirerek daha 
güncel hale getirdi. Yeni kullanılmaya 
başlayan hesaplama yöntemi ile milli gelir 
2015 yılı için cari fiyatlarla yüzde 19.5 
oranında büyüdü. Bu büyümenin büyük 
bölümü kayıt dışında kalan inşaat faali-
yetlerinin milli gelire dahil edilmesinden 
kaynaklandı. Yapılan revizyon ile inşaat 
harcamaları genişleyerek inşaat sektö-
ründeki büyüme hızları yükseldi. Buna 

bağlı olarak inşaat sektörünün milli gelir 
içindeki payı da arttı. 
Toplam inşaat harcamaları 2015 yılında 
eski yöntem ile 175.1 milyar TL olarak 
ölçüldü. Revizyon sonrası inşaat harca-
maları büyüklüğü 379.9 milyar TL’ye 
yükseldi. 2016 yılında ise inşaat harca-
malarının 450 milyar TL’ye yaklaşacağı 
öngörülüyor. 

Yeni hesaplama yöntemi ile geçmiş yıllara 
ait inşaat sektörü büyüme oranları yukarı 
yönlü revize edildi. 2016 yılına ilişkin 
çeyrek verileri de yenilendi. İnşaat sektö-
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Giriş

Dinamik Isı, “Sanayide Enerji 
Verimliliğinin Artırılması” ve 
“Enerji Verimliliği için Danış-

manlık Hizmetleri” projelerini başarıyla 
tamamladı. 

Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 
desteklenen ve Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü (YEGM), Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Teşkilatı (UNIDO) işbirliği ile yürü-
tülen “Sanayide Enerji Verimliliği-
nin Artırılması” projesi 9 ay süren bir 

lemezdi. Bu konudaki gelişmelerin daha 
fazla duyulması, gündemde tutulması ve 
enerji verimliliğinin ülkemizdeki tüm 
firmalarca önemsenmesi taraftarıyız. 
Burada en büyük sorumluluk firma üst 
yönetimlerine ait, çünkü onların iradesi 
olmadan bu anlayışın firma çalışanları 
tarafından benimsenmesi ve işletmelerde 
bir kültür değişimi yaşanmasının imkânı 
yok” dedi. Öncelikli olarak mevcut durum 
belirlendikten sonra, hızlıca faaliyetleri 
yürütecek olan Enerji Takımı belirlenip 
görev ve sorumlulukların dağıtılması sağ-
landı. Proje kapsamında Dinamik Isı fir-
masına atanan danışmanlar da bu projede 
çalışmalara rehberlik edip kendi bilgi ve 
birikimlerini Enerji Takımına aktararak 
projenin doğru bir şekilde yürümesinde 
önemli rol oynadılar. Geçmiş dönemdeki 

Dinamik Isı, “Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması” ve “Enerji Verimliliği için 
Danışmanlık Hizmetleri” Projelerini 
Tamamladı

süreçten sonra 2016 Ekim ayında son 
buldu. Enerji verimliliğine sistematik bir 
yaklaşımla ISO 50001 standartlarının 
altyapısını oluşturacak şekilde kendisini 
hazırlayan Dinamik Isı, enerji tasarruf-
larına anlık çözümler getirmek yerine 
enerji kullanımını sürekli izlenebilir hale 
getirerek kontrol altında tutmayı ve kalıcı 
çözümler getirmeyi hedefliyor. Bu süre-
cin başlamasına ve kararlı bir şekilde 
yürütülmesinde üst yönetim iradesinin 
öneminin büyük olduğunu vurguluyan 
Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Akdaş “Enerji verimliliği, günü-
müzün en fazla üzerinde durulması gere-
ken konularından biri ve Dinamik olarak 
hizmet verdiğimiz sektör doğrultusunda 
enerji tasarrufunu amaçlayan bir firma-
nın bu konuya duyarsız kalması düşünü-

Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş, firmanın Enerji Takımı ve Enerji 
Verimliliği Danışmanları

Dinamik Isı, enerji verimliliğini esas alan ve UNİDO, UNDP ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca da desteklenen iki projeyi birlikte yürüterek sistem entegrasyonunu sağladı.
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enerji kullanım verileri incelenip son-
raki dönemler ile kıyaslama yapılabilmesi 
sağlandı.

Enerji Verimliliği için 
Danışmanlık Hizmetleri

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırıl-
ması projesi ile birlikte koordineli olarak 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile 
ortaklaşa yürüttüğü “Enerji Verimliliği 
için Danışmanlık Hizmetleri” projesine 
de dahil olan Dinamik Isı, bu iki pro-
jeyi bir arada yürüterek yapılan çalış-
maların daha verimli geçmesini sağladı.  
Schneider Electric firması uzman kad-
rosu tarafından Enerji Etüdü yapılarak 
daha farklı tasarruf noktaları tespit edildi 
ve hâlihazırda var olan aksiyonlara yeni-
leri eklenerek zaman geçmeden uygula-
maya kondu. Dinamik Isı Enerji Yöneti-
cisi Endüstri Mühendisi Can Göçmenler 
“Yapılan çalışmalarda en dikkat çekici 
konu düşük maliyetli önlemlerin azım-
sanmayacak tasarruf sağlamasıydı. 10 bin 
TL’nin altında yapılabilecek 10 farklı 
aksiyon ile 2016 yılı sonunda yaklaşık 
yüzde 6’lık enerji tasarrufu planlanıyor. 
Basınçlı hava sistemleri, chiller, armatür-
ler gibi enerji kullanıcılarında kolaylıkla 
uygulanabilecek olan çözümler bir süre 
sonra sonuç veriyor ve bu sonuçları gör-
mek tüm çalışanların konuya ilgi duyma-
sını sağlayarak diğer fırsatların bulunması 
için ilham kaynağı haline geliyor. Bu yak-
laşım enerji maliyetlerine oradan da ürün 
maliyetlerine olumlu etki ediyor” dedi.
Yapılan ölçümler ve hesaplamalar neti-
cesinde yüksek maliyetliler dahil olmak 
üzere toplamda yüzde 15’lik bir enerji 
tasarrufu sağlanabileceği öngörüldü ve 
gerekli aksiyonlar düşük maliyetliler 
başta olmak üzere uygulamaya konmaya 
başladı. 2017 yılı ortalarında tamamlan-
ması planlanan iyileştirmelerin ardından 
Dinamik Isı tesislerinde elektrik tüke-
timinde 52 TEP/yıl (604.000 kWh) 
azalma meydana gelmesi öngörülüyor. 
Buna bağlı olarak da 294 ton CO2 eşde-
ğer karbon tasarrufu sağlanabilecek.

2012-2015 yılları arası enerji kullanımı ve enerji kullanımına etki eden faktör trendleri

Enerji kullanımlarına ait regresyon analizi ve grafiği

Kompresör yükte boşta çalışma çalışma grafiği

Ekstruder termal kamera görüntüsü ve enerji kayıplarının tespiti

Geleneksel Yük-Boş Regülasyonu
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Alarko Carrier, yüksek enerji 
verimliliği (COP) oranına sahip 
Toshiba Estia havadan suya ısı 

pompalarıyla, evlere konfor ve verimliliği 
sunuyor. Isıtma ve sıcak su temini için 
gerekli en ideal sıcaklığı verecek şekilde 
tasarlanan, ana enerji kaynağı olarak 
havayı kullanan Estia’lar, kışın ısıtma, 
yazın da soğutma amacıyla kullanılabili-
yor. Toshiba’nın pazara sunduğu Estia ısı 
pompaları, verimsiz elektrikli veya fosil 
yakıtlara bağlı ısıtma sistemleriyle karşı-
laştırıldığında, yenilenebilir enerjili tekno-
lojiye sahip cihazlar olarak nitelendiriliyor. 
Estia’yı oluşturan parçaların enerji verim-
liliğinin yüksek olması, cihazın yüksek 
verim oranıyla çok yüksek ısıtma kapa-
sitelerine çıkabilmesini sağlarken, enerji 
tüketimini de minimuma indiriyor. En 
son inverter teknolojisine sahip Estia, ne 
kadar ısıtma yüküne ihtiyaç olduğunu 
hassas bir şekilde hesaplayarak, yalnızca 

Ürün Tanıtımı

ihtiyacı kadar elektrik tüketiyor.
Evin en uygun bölümüne monte edile-
cek boyutlarda ve şık bir tasarıma sahip 
Hidro Ünite, kolayca kurulabiliyor. Baca, 
havalandırma ya da yakıt tankı için ilave 
bir uygulamaya gerek olmayan cihazların 
kompakt yapısı ve uzun borulama mesa-
fesi, dış ünitenin istenen yere kurulumuna 
imkân tanıyor. Cihaz, evde mevcut bulu-
nan gaz ya da sıvı yakıtlı ısıtma sistemi 
tesisatına da kolayca bağlanabiliyor. Hidro 
Ünite, üzerine yerleştirilen kolay kulla-
nımlı ve geniş LCD ekranlı kumandasıyla, 
haftalık ve günlük olarak farklı program-
lamalara imkân veriyor.
Toshiba Estia’daki kontrol sistemleri saye-
sinde evi ısıtmak için gerekli olan suyun 
sıcaklığı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak 
optimize ediliyor. Dışarıda havanın ılık 
olması durumunda daha düşük sıcaklıkta 
besleme suyuna ihtiyaç duyulduğundan, 
sistem bunu otomatik olarak ayarlıyor. 
Aynı kontrol tekniğiyle, dış ortamın çok 
soğuk olduğu durumlarda daha sıcak 
besleme suyu üretilmesi sağlanıyor. Estia, 
kaliteli kontrol teknolojisi sayesinde 
ısınma masraflarını azaltırken, atmosfer-
deki CO2 emisyonunun düşürülmesine 
de yardımcı oluyor. Çevreye duyarlı ısı 
pompaları ozona zarar vermeyen R410A 
gazıyla çalışıyor.
4 mevsim ideal iklimlendirme konforunu 
yaşatan Toshiba Estia, birkaç uygulama 
için aynı anda farklı sıcaklıklarda su üre-
tebiliyor. Kullanıcı tercihine göre, boylerde 
oluşabilecek bakterilerin öldürülmesi için, 
suyun sıcaklığı aniden çok yüksek değer-
lere çıkartılabiliyor.
Toshiba, uzun yıllar süren mühendislik 
çalışmalarının patentli birer ürünü olan 
Twin Rotary kompresörler ve IPDU 
(Akıllı Güç Yönetim Sistemleri) gibi yeni-
likçi teknolojilerle enerji tasarrufunu mak-

simuma taşıyor. Estia’nın kumandasıyla 
iki farklı mekân için ayrı su sıcaklıkları 
belirlenebilirken, boyler suyunun sıcaklığı 
ayarlanabiliyor ve tüm bu parametreler 
kumanda üzerinden kolaylıkla takip edi-
liyor. Kumandada bulunan yazılım saye-
sinde sensörlerden sinyaller toplanıyor, 
su sıcaklıkları buna göre düzenleniyor ve 
sistemin enerji tüketimi minimize ediliyor.
Estia’larda pek çok farklı çalışma seçeneği 
bulunuyor. Gece çalışması opsiyonu seçil-
diğinde cihaz tesisat suyunu otomatik ola-
rak belirliyor, donma koruması sistemin 
çok soğuk havalarda sorunsuz çalışmasını 
sağlıyor. Gece sessiz çalışma seçeneği, dış 
ünitenin ses seviyesini 6 - 7dB(A) düşü-
rerek elektrik tüketiminin azaltılmasına 
yardımcı olurken, çevreye de rahatsızlık 
verilmiyor.
Daha soğuk bölgelerde kullanım için 
tasarlanan yeni Estia Powerful modeli 
ise yoğuşma tavası üzerinde bulunan ısıtıcı 
sayesinde donmanın önüne geçerek, en 
zor şartlarda bile ısıtma işlemine devam 
ediyor. Standart modele göre daha fazla 
batarya boru geçiş sayısı ve daha yüksek 
kompresör frekansıyla, düşük sıcaklık-
larda bile kapasitesini koruyor. -5 ˚C dış 
ortam hava sıcaklığında dahi 60 ˚C çıkış 
suyu sıcaklığı sunan cihaz, her koşulda 
üst düzeyde kullanıcı konforu sağlıyor. 
Cihazlar -25 ˚C dış ortam sıcaklığında 
da ısıtma yaparken, nominal kapasitesini 
-15 ˚C’ye kadar koruyor.

Alarko Carrier’dan Toshiba 
Estia Havadan Suya Isı Pompası
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Vitocal 100-S farklı kapasitelerdeki 
yüksek kaliteli model seçenekle-
riyle her türlü ısıtma ve soğutma 

ihtiyacına cevap verebiliyor: Sadece ısıtma 
cihazı olarak mahal ve kullanma suyu ısıt-
ması için, kısa defrost süreleri için ilave 
harici elektrikli rezistans ile veya “active 
cooling” soğutma fonksiyonu sayesinde 
yaz aylarında konforlu serinletme imkânı 
ile birlikte.
Vitocal 100-S iki ayrı üniteden oluşuyor: 
Dış ünite, evaporatörde bulunan soğutucu 
akışkan sayesinde dış ortamdan ısı çekiyor. 
Soğutucu akışkan kompresör yardımıyla 
istenilen ısıtma sıcaklığına kadar sıkıştırı-
lıyor. Bakır borulama üzerinden soğutucu 
akışkan dış üniteden iç üniteye geçiyor. İç 
ünitede bulunan kondenser soğutucu akış-
kanın ısısını ısıtma devresine aktarıyor. İç 
ünite hidrolik tesisat için gerekli 3-yollu 
dönüşüm ventili, genleşme tankı ve fre-
kans kontrollü pompa ile donatılmıştır. 
Elektrikli komponentler özellikle enerji 

Ürün Tanıtımı

tasarruflu çalışıyor. Isıtma devresi pom-
pası yüksek verimlidir. Kompresör, 
DC-Inverter teknolojisi sayesinde geçiş 
dönemlerindeki düşük ısıtma ve soğutma 
yüklerini modülasyon yaparak en üst 
düzeyde verimle karşılıyor. 
Opsiyonel olarak sipariş edilebilen Vito-
com 100 LAN1 modülü ile ısı pompası 
Internete bağlanabiliyor. Ücretsiz Vitotrol 
App ile çeşitli fonksiyonlar kolayca akıllı 
telefon üzerinden ayarlanabiliyor.

Avantajlar:

• 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 kW ısıtma 
kapasiteleri (Hava 7/Su 35)

• 5, 6, 8, 10, 11 ve 12 kW soğutma 
kapasiteleri

• Yüksek COP değerleri sayesinde 
düşük işletme maliyetleri (EN 
14511’e göre): 4,4 ila 4,8 (Hava 7 
°C/Su 35 °C) ve 3,3 ila 3,5 (Hava 2 
°C/Su 35 °C)

• DC-Inverter ve kapasite kontrolü ile 
kısmı yükte yüksek verim

• Grafik ekranlı ve açık metin 
gösterimli kullanımı kolay 
Vitotronic kontrol paneli 

• Fotovoltaik sistemlerden elde edilen 
elektriğin öztüketimi için optimize 
edilmiştir

• Vitocom 100 LAN1 modülü ile 
internete bağlantı imkânı

• 5 cihaza kadar kaskad işletme  
imkânı

Viessmann'dan Vitocal 100-S 
Hava Kaynaklı Split Isı Pompası
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DAF Enerji ve Danfoss birlikteli-
ğinin sonucunda ortak yürütülen 
proje ile DAF Enerji’nin yeni ult-

rasonik kalorimetresi DAF SonicHeat+ 
tanıtıldı. DAF Enerji’in 25-27 Kasım 
arasında gerçekleştirdiği Kıbrıs Etkin-
liği sırasında lansmanı yapılan yeni DAF 
SonicHeat+, katılımcılar tarafından büyük 
ilgi gördü.  DAF SonicHeat+’in kaliteli 
üretimi ve ortaya koyacağı rekabet koşul-
ları ile sektörün çok kısa zaman içerisinde 
en gözde ısı sayaçlarının başında geleceği 
öngörülüyor. Kalorimetre pazarında yeni 
bir bakış açısı oluşturan DAF SonicHeat+, 
yeni nesil Cortex işlemcisi sayesinde yük-
sek performans ve düşük pil tüketimine 

sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine 
de sahip olan yeni kalorimetrenin bir diğer 
önemli özelliği ise, EN 1434 Class 2’ye 
göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralı-
ğına sahip olması. Geniş dinamik ölçüm 
aralığı olan Qp/Qi oranı 100 olan yeni 
ürünün bu alanda pazarın en başarılı kalo-
rimetrelerinden olacağı belirtiliyor. Patentli 
gövde tasarımı ile de ön plana çıkan DAF 
SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki 
en düşük basınç kaybı değerlerine de 
sahip olurken, özellikle ısı istasyonları ile 
kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, 
pastan ve korozyondan etkilenmeyen bu 
tasarım sayesinde uzun kullanım ömrüne 
sahip olan SonicHeat+, özellikle kullanıcı 

tarafında da büyük memnuniyet yaratıyor. 
Diğer önemli yeniliklerin başında ise, hızlı 
ve kolay servis çözümleri için bilgisayar 
kullanmaya gerek kalmadan Android ve 
IOS altyapılı uygulamalar ile telefon üze-
rinden sahip olduğu optik arayüzle hizmet 
vermesi geliyor. 
Özellikle büyük ekranı ve kolay menü 
içeriği ile tüm tüketim değerleri herkes 
tarafından rahatlıkla incelenebilecek ve 
okunabilecek. DAF SonicHeat+, şim-
diden çok olumlu tepkilerle karşılaşmış 
durumda. Lansmanı yapıldığı günden beri 
3 bin adetlik satış rakamı yakalayan yeni 
DAF SonicHeat+, Aralık ayı itibarıyla 
pazara sunuldu.

DAF Enerji'den SonicHeat+ 
Ultrasonik Kalorimetre 

84 TERMODİNAMİK • OCAK  2017

www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

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

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

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

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!



 ISSN 1306-9721
FİYATI: 6 TL   YIL: 9 SAYI: 53

www.iskteknik.com

Söyleşi

Teknik

Bilgi

“Sektörü buluşturacak  
 yepyeni bir platform: 
 Tesisat Akademisi  
 Derneği”

TRV Avantajları, 
Çeşitleri ve Montajı

Makale

Ev Tipi Buzdolaplarına 
Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve 
İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yücel Yorulmaz:

İKİ  AYDA BİR YAYINLANIR •  EYLÜL-EKİM 2015 •  YIL:  9  •  SAYI :  59 •  8 ,50 TL •  ISSN 1306-5343 •  www.ebelediye. info

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL
KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

WILO, teknolojisini dünya için kullanıyor.
İleri teknoloji ile geliştirilen altyapı ürünleriyle yüksek 
tasarruf sağlıyor. 
Kusursuz bir şekilde çalışan ve minimum bakım ile 
maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.

www.wilo.com.tr

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

19,5x27+5mm.pdf   1   18.08.2014   10:57:01

Sayıştay Başkanlığı RaporuSayıştay Başkanlığı Raporu

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
İ k i  ayda bi r  yay ınlanı r  • K asım -  Ara l ık  2015 •  Y ı l :  8  •  Say ı :  49 •  8 ,5  TL •  ISSN 1307-9212 •  www.yeniener j i . info www.dogayayin.com

Egemen Seymen

RÖPORTAJ

CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi
G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

Ayda bir yayımlanır • Kasım 2015 • Yıl: 24 • Sayı: 279 • 8,5 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

112015   .

Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal 
Boru Hareketinin 
Telafi Edilmesi ve 
Hesaplanması

Fan Verimlilik
Metrikleri

TCG Bayraktar
Suya İndi

Türkiye veTürkiye ve
İklim Politikası

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN

 AYDA BİR YAYIMLANIR • KASIM 2015 • YIL: 20 • SAYI: 202 • 7,5 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

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 / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
Dijital Dergi / 65 TL
Basılı + Dijital Dergi / 165 TL

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

Basılı Dergi / 60 TL
Dijital Dergi / 30 TL
Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

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

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 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
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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 / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
Dijital Dergi / 65 TL
Basılı + Dijital Dergi / 165 TL

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

Basılı Dergi / 60 TL
Dijital Dergi / 30 TL
Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

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

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 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
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AMCA STANDARTLARINA UYGUN FAN TEST LABORATUVARI

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
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