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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

da, ilk yardım operasyonlarında da kullanılabileceği 
belirtiliyor. 
Jeotermal enerji yıllardır bilinen ve kullanılan önemli 
sürdürülebilir bir enerji kaynağı. Son dönemde jeoter-
mal enerjiye benzeyen bir başka enerji kaynağı gün-
demde: Magma enerjisi… Uzmanlara göre magma 
enerjisi, jeotermal enerjiden 10 kat daha verimli bir 
enerji kaynağı olacak. Magma enerjisi, İzlanda’da derin 
kuyu kazılarında tesadüfen keşfedilerek, araştırmaya 
alınmış durumda…
Polonya merkezli printer üreticisi Omni3D, 3D baskı 
teknolojisi ile katlanabilen rüzgar türbini üretti. Bu 
türbin 300 watt enerji üretebiliyor. Bu miktar cep te-
lefonlarını şarj etmek ve küçük elektronik aletleri ça-
lıştırmak için yeterli. Modüler bir tasarıma sahip olan 
rüzgar türbinini herhangi bir gerece ihtiyaç duyma-
dan her yerde kurmak mümkün. 
Oldukça ilgi çekici bir başka yöntem de “uzay tabanlı 
güneş enerjisi”, yani güneş enerjisini uzaydan toplama 
yöntemi. Dünyaya gelen güneş ışınlarının yüzde 55-
60’ı atmosferden geçemez. Uzay tabanlı güneş enerji 
sistemleri atmosferin dışında kalan güneş ışığını mik-
rodalgalara dönüştürerek bu kaybı önler. Uzay tabanlı 
güneş enerjisi, sürdürülebilir yenilenebilir enerjinin bir 
formu olarak kabul görmeye başladı bile…
Bunların dışında, gittikçe yaygınlaşan deniz dalgasın-
dan, alg üretimi ile yosundan enerji elde etmek de 
mümkün. Özellikle yosundan enerji üretiminin çok 
güzel bir örneğini, ReYard Evi projesi kapsamında 
üniversiteli gençlerimiz yaptılar (konuyla ilgili ayrıntılı 
bilgiyi sayfa 72’de bulabilirsiniz). 
Bütün bunları neden anlattım? 
Üç tarafı denizlerle çevrili, güneşlenme süresi bakı-
mından dünyanın en şanslı ülkeleri arasında sayıla-
bilecek Türkiye’nin en büyük ithalat kalemlerinden 
birini “enerji” oluşturuyor da ondan… Dünya, enerjiyi 
en az nasıl tükeceğinin, az da olsa hangi alternatif 
kaynaklardan üretebileceğinin hesabını yaparken, 
sahip olduğumuz kaynakları daha verimli ve etkin 
kullanmamızın vaktidir... 

ünümüzün koşar adım gelişen teknolojisi, her 
gün yepyeni bir tasarımı ya da buluşu bizlerle 
tanıştırıyor. Enerji; yapılan tüm tasarımların, 

yeni ürünlerin en önemli kilit noktası olduğundan 
enerji ile ilgili de çok sayıda çılgın fikir üretiliyor. Bazı 
örneklere birlikte bakalım: 
Geleceğin enerjisini üretmek için vücut sıvılarının kul-
lanılması, en dikkat çekici yenilikler arasında. Vücut 
sıvılarından elde edilen glikoz ve oksijen ile biyoyakıt 
hücrelerine enerji sağlanabiliyor. Benzer şekilde, idrar-
daki tuzun kullanımı ile enerji üretmek de mümkün. 
California Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliş-
tirilen geçici dövmeler, terden elde ettikleri enerji ile 
elektronik aletleri çalıştırabiliyorlar. Dövmenin içine 
yerleştirilen ve “bio-battery” (Biyopil) adı verilen kü-
çük alıcılar, terdeki laktik asitlerden yaklaşık 4 watt’lık 
elektrik akımı üretebiliyorlar. 
Hayvan yağı gibi gıda atıkları da yakıta dönüştürülebi-
liyor. Bunun ilgi çekici örneklerinden birisi birkaç sene 
önce Warwick Üniversitesi araştırmacıları tarafından 
gerçekleştirildi: Çikolata ile çalışan Formula 3 yarış ara-
bası. Bir diğer örnek ise Cadbury markasına ait. Marka-
nın tedarik ettiği karamel ve nuga atıklarından enerji 
elde edildi. Birmingham Üniversitesi araştırmacıları 
bu teknolojinin endüstriyel elektrik üretimi ve atık 
yönetimi süreçleri için kullanılması üzerine çalışıyorlar. 
Gıda şirketi Hormel’e göre, yarım kilo domuz pastır-
ması ile 4.5 litre yakıt üretmek mümkün. Minnesota 
merkezli şirket, bir biyodizel üreticisi ile yaptığı işbirli-
ği sonucunda, domuz pastırması yağından elde edi-
len ilk motosiklet yakıtını üretti. Yakıtın adı ise Driven 
by Bacon (Pastırmayla çalışan motor). 
The Gravity- Light tarafından geliştirilen pilsiz lamba-
lar, yer çekimi ve kum torbası gibi bir ağırlık yoluyla 
aydınlanma sağlıyor. Ağırlık, bir kordonla ışığın altına 
asılıyor; ağırlık aşağı doğru düşerken, aletin içindeki 
mekanizma, bu ağırlığı enerjiye dönüştürüyor. 9 kilo 
ağırlığında bir kum çantası, 25 dakika ışık sağlıyor. 
Ağırlık yere indiğinde, yeniden yukarı koymak yeterli 
oluyor. Ürünün, aynı zamanda felaket durumların-

G

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Akıllı enerjiler kadar, akılcı kullanımlar da önemli



İçindekiler /

Haberler

Advertorial

Özel Haber

Söyleşi

Gündem

6

54

56

62

68

52

Mayıs 2019

Bahreyn Havaalanı’nda 
Ulus Yapı 
Mühendisliğiyle 
Acrefine ve Gripple 
Çözümleri

İklimlendirme Sektörü, 
14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği 
Kongresi TESKON 
ve Teskon+Sodex 
Fuarında Buluştu

İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Hakkı Şanal: “İhracatı 
artırmak ve pazar 
yelpazesini geliştirmek 
için yönümüzü uzak 
pazarlara çevirdik”

SOSİAD, Küresel 
Isınmanın Hızını 
Kesecek AB Projesini 
Basına Tanıttı

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü

AYLIK BİLİMSEL 
TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ

www.termodinamik.info

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

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

Genel Yayın Yönetmeni
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Teknik Danışman
Mak. Müh. Coşkun Mançuhan

Yazı İşleri Müdürü
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Melih Büçge
melihbucge@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu
 
Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Yayımlayan

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

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

ISSN: 1302-8065
2019 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
Bedeli: 14 TL. 
Yıllık Abone Bedeli: 160 TL. 

Baskı ve Cilt
ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adres: Hamidiye Mah.
Anadolu Cad. No: 50 
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 289 24 24

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



  

72

78

80

82

Proje

Güncel

Proje

Ürün Tanıtımları

Solar Decathlon Fas’ta 
Türkiye’yi Temsil Edecek 
“ReYard” Evi Tanıtıldı

Termodinamik Mucize: 
Enerjisiz Soğutma

Marmaray Cr3 
(Gebze-Halkalı Banliyö 
Hatlarının İyileştirilmesi) 
Projesi

• Baymak Yeni Nesil Havuz Isı Pompası POOLX
• Condair Dış Mekan Tipi Buharlı Nemlendiriciler
• Daikin FLEX HT, Tükenmez Enerji Kaynağıyla Ekstra 
Tasarruf Sağlıyor

										REKLAM	DİZİNİ	

 19 ALARKO CARRIER

 23 ALDAĞ

 41 ARÇELİK

 AKİ AVENS

 27 BAYMAK

 45 BOREAS

 47 CCS

 9 CIAT

 29 CONDAIR

 61 ÇUKUROVA

 88 DAIKIN

 1 EBITT

 43 EMAS

 67 ENEKO

 13 ETNA

 65 FRİTERM

 37  GRUNDFOS

 87 ISKAV

 15 MAS DAF

 77 MEGA CLIMA KENYA

 75 MEGA CLIMA NIGERIA

 49 PRAMİT

 17  RESTERM

 33 SAMSUNG

 71 SENTEZ KLİMA

 11 STANDART

 59 TERMOKAR

 25 TLC

 54-55 ULUS YAPI

 AK ÜNTES

 31  VAILLANT

 35 VENCO

 ÖKİ VESTEL

 2 VIESSMANN

 7 WAVIN

488 22



Haberler

6 TERMODİNAMİK • MAYIS 2019

İSİB, Olağan Genel Kurulu’nda Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) 2018 Yılı Olağan Genel 

Kurulu, İSİB üyelerinin katılımı ile Orta Ana-
dolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği 
hizmet binasında gerçekleştirildi. Genel 
Kurul’da İSİB’in 2018 yılı çalışma rapor-
ları, bilanço gelir-gider hesapları, denetim 
kurulu raporu, 2019 yılı çalışma programı 
ve bütçesi ve yönetim kurulu ibrası oyla-
maya sunuldu. Gündem maddelerinin oy 
birliği ile kabul edildiği genel kurulda İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı 
Şanal da sektörün 2018 yılı performansı 
ve 2019 yılı hedeflerini üyelerle paylaştı. 
Sektörün 2018 yılında ihracatta en yüksek 
seviyeye ulaşarak 4,5 milyar dolar olarak 
gerçekleştiğini ifade eden Şanal, öte yan-
dan sektör ithalat rakamlarının da gerile-
diğini, geçen yıl yüzde 85 olan ihracatın 
ithalatı karşıma oranının 2019 yılının ilk 
3 ayında yüzde 91,7’ye çıktığını söyledi. 
Hedeflerinin dış ticaret fazlası veren bir 
sektör olmak olduğunu vurgulayan Şanal, 
“Geçen sene dış ticaret açığımız düştü. 
Sektörel dış ticaret açığımız 800 milyon 
dolara geriledi. Yılın ilk 3 aylık verilerine 
bakarsak şu anda yüzde 91,7 oranındayız. 
Dünya ithalatından aldığımız pay da geçen 
sene 0,96’ya ulaştı” dedi. 
2018 yılında dünya ithalatında da artış 
yaşandığını, Türk iklimlendirme sektörü-
nün dünya ithalatından aldığı payın bu 
artışın da üzerinde gerçekleştiğini dile geti-
ren Şanal, “Dünya iklimlendirme sektörü 
yüzde 7 büyüdü, 460 milyar dolardan 501 
milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Biz de 

2018 yılında yüzde 15 büyüdük. Sektö-
rümüzün alt dallarındaki gelişimine bak-
tığımızda ısıtma alanında ihracatta güzel 
bir büyüme yaşadık. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı yüzde 324 olarak gerçekleşti. 
Aynı şekilde soğutma sistem ve eleman-
larında da yüzde 120’lik, yalıtım malze-
melerinde de yüzde 114’lük bir karşılama 
oranı elde ettik. Tesisat malzemeleri, klima 
ve havalandırma sistemlerinde ise hala 
alacağımız yollar var” diye konuştu. 
İSİB’in ihracatı artırmak ve pazar yelpaze-
sini geliştirmek için geçen sene yönünü 
uzak pazarlara çevirdiğini, bu kapsamda 
özellikle Sektörel Katılım Heyetleri organi-
zasyonlarına ağırlık verdiklerini de anlatan 
Şanal, “Tanzanya, Şili, Arjantin ve Avus-
tralya ile başlayan yolculuğumuz yine 

Nijerya, Cezayir, Gana, 
Etiyopya ile devam 
edecek. Özellikle 
Tanzanya’ya düzenle-
diğimiz sektörel heyet 
modelimiz adeta bizim 
için ilk oldu ve bu 
modelin diğer sektör-
lere de model olacağı 
kanaatindeyiz. Burada 
edindiğimiz tecrübe-
leri diğer Afrika ülke-
lerine de taşıyacağız. 
İlgili kişilere eğitim ve 

seminerler vererek, B2B görüşmeleri şek-
linde yapacağız. Yine nisan ayının sonunda 
Peru-Kolombiya’ya sektörel ticari heyet 
organizasyonu düzenledik. İlk görüşmeler 
olumlu, ön bilgiler güzel. Bu pazarda da 
Türk iklimlendirme sektörü olarak faaliyet-
lerimize devam edeceğiz. Eylül veya Ekim 
ayında Rusya’ya yönelik aktivitelerimiz ola-
cak. Orada kaybettiğimiz pazar payımızı 
yeniden kazanacağız. Mısır’a bir ticaret 
heyeti düzenledik sene başında ve Mısır 
pazarında daha aktif olabilmek adına sene 
sonuna doğru ikinci bir ziyaretimiz daha 
olacak. Milli Katılım organizasyonu kap-
samında da Fransa’da İnterclima Fuarı’na 
katılacağız. İsrail’de Aclima fuarında olaca-
ğız, bu pazar bizim için önemli bir pazar. 
Bu pazar üzerinde ciddi çalışmalar yapaca-
ğız. Fuarlarda İSİB’in info stantlarını daha 
büyük metrekarelere taşıyoruz. Yerli ve 
yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi görmeye 
başladık. Üyelerimiz ve tüm ziyaretçilerimiz 
İSİB stantlarını ikili görüşmeler yapmak için 
kendi standıymış gibi kullanabilir. Ama-
cımız birlik ve beraberlik içinde başarıyı 
yakalamaktır” diye konuştu.
Şanal önümüzdeki yıllarda ağırlıklı olarak 
sektörel ticaret heyetleri ve B2B görüşme-
leri ile sektörü değişik coğrafyalara taşıya-
caklarını söyleyerek, 2019 yılında pek çok 
ülkede ve iç pazarda yoğun bir iş progra-
mın kendilerini beklediğini sözlerine ekledi.
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Türk İklimlendirme Sektörü Mısır’ı Mercek Altına Aldı

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-
liği (İSİB), pazar yelpazesini geniş-

letme kapsamında oluşturduğu hedef 
pazar ülkelerinden Mısır’a ticari heyet 
organizasyonu düzenledi. 30 kişilik iklim-
lendirme heyetine TİM Başkan Vekili ve İSİB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki Poy-
raz ile İSİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Metin Duruk başkanlık etti. Zeki Poyraz, 
Mısır’da yaşanan duraklama döneminden 
sonra piyasaların açıldığı bir döneme giril-
diğini söyledi. Mısır’da Türk ürünlerine çok 
ihtiyaç olduğunu belirten Poyraz, “Türk 
ürünleri Avrupa standartlarındaki kalitesi 
ile Mısır’da ilgi görüyor. İki ulus arasın-
daki yakınlık da bizim açımızdan avantajlı. 
Burada Mısırlı meslektaşlarımız ile yaptı-
ğımız görüşmeler verimli geçti. Türk ihra-
catçısının bu pazara daha fazla eğilmesi, 
önem vermesi ve buralarda uzun vadeli 
çalışmalar yapması gerekiyor” dedi. Poyraz, 
Mısır’ın gelişen bir pazar olduğuna dikkat 
çekerek, Afrika’nın en büyük 2. pazarında 
Türk iklimlendirme ürünlerinin rakiplerine 
oranla daha avantajlı bir konumda oldu-
ğunu, buradaki fırsatların iyi değerlendiril-
mesi gerektiğini söyledi. 

“Mısır	bizim	için	büyük	ve	yeni	
bir	pazar”
İSİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin 
Duruk da, Mısır’ın iklimlendirme sektörü 
için önemli bir pazar olduğunu söyleyerek, 
“Mısır sektörümüz için yeni ve büyük bir 
pazar. Bizlerle benzer işler yapan firmalar 
var ancak yeterli ve güçlü değiller. Özellikle 
mekanik taahhüt firmalarının yoğun bir 
çalışma içinde olduğunu gördük. Hepsi 
hemen hemen dolu. Mısır, uzun vadeli 
bakılması gereken, yatırımları yeni başlayan 
bir ülke. Türk ürünlerine ilgi var. Bunun 
karşılığında bizlerin de örgütlenerek bu 
pazarda ciddi bir çalışma başlatmamız 
gerek. Bizler endüstriyel ürün üretip satıyo-
ruz. Bu nedenle burada temsilcilikler veya 
ofisler açarak örgütlenilmesi gerektiğini 
düşünüyorum” dedi. 
Siyasi nedenlerle Türk ürünlerine ambargo 
olduğuna dikkat çeken Duruk, Türk malla-

rının devlet yatırımlarında kullanılmaması 
konusunda çalışmalar yapılması gerekti-
ğini belirtti. Duruk, “Mısır hükümeti kendi 
işadamlarını desteklemek üzere bir ticari 
ürün listesi çıkardı. İklimlendirme ürünleri 
bu listede yok. Bu da bizler için bir avan-
taj. İki ülke arasındaki siyasi belirsizlikle-
rin yarattığı negatif ortamı bilerek geldik 
buraya. Engellemeler olsa da bu pazarda 
iyi bir çalışma yapmayı hedefliyoruz” dedi. 
Mısır’da sektör ürünlerinin ancak belli bir 
seviyede üretilebildiğini ancak Türkiye’deki 
ürünler kalitesinde bir ürün üretilmedi-
ğini ifade eden Duruk, Türk iklimlendirme 
ürünlerinin Avrupa standartlarındaki kali-
tesi ile Mısır’ın ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasitede olduğunu söyledi. Türk ürünleri 
imajının pazarda yüksek olduğunu belirten 
Duruk, bu nedenle üreticilerin, ihracatçı-
ların bu pazara rahatlıkla mal verebileceği 
değerlendirmesinde bulundu. 
Mısır’da özel sektör yatırımlarının önü-
müzdeki 10 yılda büyüyeceği tahmininde 
bulunan Duruk, “İnşaat yatırımları yeni 
yeni başlıyor. Büyük AVM’ler, hastane-
ler gibi büyük yatırımlar başlıyor. Şehirler 
yenileniyor. O yüzden mutlaka Mısır paza-
rını takip etmeliyiz. Türk iklimlendirme fir-
malarının bu pazarda başarılı olacağını 
düşünüyorum” dedi. Bu ziyaretlerin saye-
sinde her iki ülke arasında önemli işbirliği 

köprüleri kurulacağını ifade eden Duruk, 
“Yeni işbirlikleri oluşacak. Bu tabii ki tek 
seferde olabilecek bir şey değil. Nasılsa 
Pakistan’da 5 yıldır güçlü bir ilişki oluştur-
duysak Mısır’da da hedefimiz önümüzdeki 
3-4 yılda güçlü bağlar oluşturabilmek. Bu 
nedenle bu pazardaki fuar organizasyon-
larının takip edilmesine ve B2B görüş-
melerine önem vereceğiz” dedi. Mısır’ın 
soğutma cihazları, endüstriyel soğutma 
cihazları, pompa vana ve tesisat ekipman-
ları için önemli pazar olabileceğini ifade 
eden Duruk, hedeflerinin tüm iklimlen-
dirme ürün gruplarına yönelik çalışmalar 
yapmak olduğunu vurguladı. Sektörün 
Türkiye’deki en büyük iklimlendirme fuarı 
olan ISK-Sodex İstanbul’a Mısırlı sektör 
firmalarını da davet edeceklerini ve oluş-
turulacak alım heyeti içinde önemli bir yere 
sahip olacaklarını söyleyen Duruk, daha 
fazla Türk iklimlendirme firması ile ilişki 
kurabilmelerini sağlayacaklarını belirtti. 
Fuara Mısır’dan bu sene yoğun bir ilgi 
beklediklerini vurgulayan Duruk, lojistik 
avantajları nedeniyle Türkiye pazarı açısın-
dan oldukça cazip olan Mısır pazarını en 
iyi şekilde değerlendireceklerini sözlerine 
ekledi.





Haberler

klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği ihracatı artırmak ve pazar 

yelpazesini genişletmek amacıyla 2018 
yılında başladığı uzak pazarlara yönelme 
faaliyetlerine 2019 yılında da hızla devam 
ediyor. Geçen yıl Güney Amerika’da Şili ve 
Arjantin kapısını aralayan iklimlendirme 

İ

İklimlendirme İhracatçısı Peru-Kolombiya Kapısını Araladı

ihracatçısı 2019 yılında da Peru ve Kolom-
biya sektörel ticari heyet organizasyonu ile 
yola devam ediyor. 21-28 Nisan tarihleri 
arasında Peru ve Kolombiya’yı ziyaret eden 
22 kişilik heyet, proje firmaları ve ithalat-
çılar ile 200’ün üzerinde B2B görüşmesi 
gerçekleştirirken, İSİB’in organizasyonu-
nun oldukça başarılı olduğunu, yapılan iş 
görüşmelerinin çok verimli ve ümit verici 
geçtiğini de belirtti. Heyete başkanlık eden 
İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakanay, 
bölgede iklimlendirme ürünlerine yönelik 

üretimin kısıtlı olduğu ve büyük oranda 
ithalata dayalı bir sektör olduğuna dikkat 
çekti. Bölgede iklimlendirme ürünlerine 
vergi muafiyeti olduğunu belirten Baka-
nay, “Bölgede üretimin kısıtlı olması ve 
vergi muafiyeti bir avantaj. Yaptığımız 
ziyarette 100’e yakın ithalatçı ve proje 
firması ile bir araya geldik. Bire bir görüş-
meler yaptık. Sektörümüzü, ürünlerimizi, 
avantajlarımızı aktardık. Karşılıklı bir mem-
nuniyet yaşandı. Bu pazarı takip etmeye 
ve kalıcı ilişkiler kurulması için zemin 
oluşturmaya karar verdik. Kolombiya’da 
2 yılda bir yapılan HVAC fuarı var ve gele-
cek sene Ağustos ayında düzenlenecek. 
Burada bağlantı kurduğumuz herkesi, 
Türkiye’nin en büyük iklimlendirme fuarı 
olan ISK-SODEX’e davet edip bizleri daha 
yakından tanımaları için imkan sağlayaca-
ğız” dedi. Bölgede iklimlendirme ürünle-
rine talebin yoğun olduğunu, sıcak iklim 
şartları nedeniyle özellikle havalandırma, 
soğutma, klima ve bireysel ısıtma ağırlıklı 
bir pazar oluştuğunu dile getiren Baka-
nay, fiyatların da Türkiye’ye oranla yüksek 
kaldığını, Türk ihracatçısının buralarda 
pazar bulabileceğini kaydetti. Bakanay 
navlun fiyatlarının da uygun olduğunu, 
40 fit’lik bir konteynırın 2000-2500 dolar 
seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi.
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Haberler

I

A

SKAV (Isıtma Soğutma Klima Araştırma 
ve Eğitim Vakfı), Mütevelli Heyeti Mali 

Genel Kurulu, 8 Nisan 2019 tarihinde, Vakfın 
Gümüşsuyu’ndaki yeni adresinde yapıldı. Mali 
Genel Kurul; ISKAV Mütevelli Heyeti Başkanı 
Ersin Gökbudak’ın Divan Başkanlığına, Turgay 
Yay’ın Başkan Yardımcılığına ve Asrin Bakır 
Gerçek’in Sekreterlik görevine oybirliği ile seçi-
miyle başladı. Toplantıda Yönetim, Çalışma 
Komisyonları ve Denetleme Kurulu Faaliyetleri 
görüşüldü. Aralık 2018’de göreve başlayan 8. 
Dönem Yönetim Kurulu’nun Başkanı Taner 
Yönet açılış konuşmasına yeni dönem yönetim 
kurulu üyelerini tanıtarak başladı ve yeni ofis 
ile çalışma verimliliğinin artacağı beklentisini 
dile getirdi. Yönet konuşmasında özetle şun-
ları söyledi: “Yeni ofisimiz, 30 kişilik eğitimlerin 
verilmesine olanak tanıyor. Laboratuvar için 
Beşiktaş’ta YTÜ bünyesinde yer temin edildi. 
TAD eğitimlerimizi yaptık, laboratuvarı kul-
lanarak bu eğitimlerimizi tamamlayacağız. 
Bunun için YTÜ’ye teşekkür ediyoruz. Aralık 
(2018) ayında İSKİD ile birlikte BIM Çalıştayı 
düzenledik. BIM eğitimi, danışmanlık hizmeti 
ve geniş kapsamlı BIM Kütüphanesi oluştu-
rulması konularında ISKAV önemli görevler 
üstlendi. Bu konuda faaliyet gösterecek BIM 
Komisyonu için tüm derneklerden temsilci 
istedik. Bu komisyon ilk toplantısını yarın (9 
Nisan 2019) ISKAV’ın yeni ofisinde yapacak. 
Birkaç hafta süren satış ve pazarlama eği-
timlerimizi çeşitlendirecek, eğitim faaliyetle-
rimizi artıracağız. Mali yapımızda sıkıntıların 
yaşanmaması için yıllık bağışların zamanında 
ödenmesinin önemini hatırlatmak isterim.”
Yönet’in ardından çalışma komisyonlarının 
faaliyetleri komisyon başkanları tarafından 
aktarıldı. Turgay Yay, başkanı olduğu Eğitim 
ve Laboratuvar Komisyonu’nun faaliyetlerini 
şu sözlerle özetledi: “Aralık ayında devral-

larko Carrier Ankara Bayilik Satış 
Müdürü Ali İsmet Koçak, Doğu Ana-

dolu Kariyer Fuarı’nda üniversitelilere, kariyer 
yolculuklarında başarıyı yakalamaları için çeşitli 
ipuçları verdi. Erzurum Teknik Üniversitesi ev 
sahipliğinde Tüyap Fuar Merkezi’nde düzen-
lenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na bölgede 
eğitim veren üniversitelerden yoğun katılım 

dığımız göreve Ocak ve Şubat aylarında 
düzenlediğimiz iki toplantı ile başladık. İlk 
olarak komisyon üyelerine katılım çağrısında 
bulunduk. Çalışmalarımıza Systemair HSK, 
Alarko Carrier ve MTMD de dahil oldu. 8 
Mart 2019’da TAD eğitimlerimiz başladı ve 
9 katılımcısı ile devam ediyor. Ocak ayındaki 
Üst Düzey Yönetici Eğitimi’mizin katılımcı 
sayısı 25’ti. Uzun dönemli staj ve iş bulma 
konusunda 9 YTÜ öğrencisine destek ver-
dik. Kurumlara özel eğitimlerimiz devam etti. 
F-Gaz Sınavına Hazırlık Eğitimi’ne 5 Nisan 
2019 tarihinde sınavın pilot uygulamasını 
yaparak başladık. TÜRKAK’ın 17204 sayılı 
Akreditasyon Yeterliliği’ne başvuruyoruz. BIM 
çalışmaları için gereken eğitimler de Vakfımız 
bünyesinde yapılacak.”
Etik Değerler Komisyonu çalışmaları, başkanı 
Ozan Atasoy’un katılamaması nedeniyle Vakif 
Başkanı Taner Yönet tarafından sunuldu. 
Yönet, konuşmasında özetle “İklimlendirme 
Sektörü İş Etik Kodları”nın hazırlandığını, 
yakın zaman içinde kitapçık formatında bası-
larak şirketlere, çalışanlarına dağıtması için 
gönderileceğini söyledi.
FTK Komisyonu Başkanı İsmet Mura, konuş-
masında özetle TAD çalışmalarında kullanılan 

kitap ve ders notları konusunda takip edilen 
NEBB (The National Environmental Balan-
cing Bureau) prosedürleri yerine, ISKAV TAD 
Prosedürleri’nin hazırlanacağını ve sektöre 
sunulacağını söyledi. Mura, haksız rekabetin 
engellenmesinin yegane koşulunun şartna-
melerde TAD prosedürlerinin gereklilik olarak 
yer almasının önemini vurgulayarak konuya 
ilişkin bir toplantının düzenleneceğini bildirdi.
Yayın Komisyonu Başkanı Muammer Akgün; 
Endüstriyel Soğutma kitabının basıma hazır 
olduğunu, Sıcak Su Kazanları kitabının TES-
KON sonrasında basıma hazırlanacağını ve 
NEBB’in kitabının Türkçeleştirilerek yayına 
hazırlanması sürecinin devam ettiğini söy-
ledi. Yeni Projeler Komisyonu Başkanı Çağdan 
Yılmaz, iklimlendirme sektörünün talep ve 
ihtiyaçları doğrultusunda; rekabetçilik ve tek-
nolojik gelişim, sertifikasyon üretimi, hakemlik 
ve arabuluculuk, iç hava kalitesi ölçümü baş-
lıklarında konular belirlenerek çalışmaların 
sürdürülmekte olduğunu söyledi. Yılmaz, Fab-
rikalarda ve Şantiyelerde Dijitalleşme konulu 
çalıştay hazırlıklarının da sürmekte olduğunu 
belirtti. ISKAV Mütevelli Heyeti Mali Genel 
Kurulu görüş, öneri ve temennilerin dile geti-
rildiği bölümle son buldu.

ISKAV Mütevelli Heyeti Mali Genel Kurulu Yapıldı

Alarko Carrier’dan Gençlere Kariyer İpuçları
oldu.  Üniversite öğrencileri ve öğretim görevli-
lerine “İş Hayatında İletişim ve Kariyer” konulu 
bir sunum yapan Alarko Carrier Ankara Bayilik 
Satış Müdürü Ali İsmet Koçak; iletişim, iş haya-
tında değişim ve başarılı kariyer için atılması 
gereken adımlar gibi konularda Alarko Carrier 
kurucu ortaklarından Üzeyir Garih ve İshak 
Alaton’un yaklaşımlarını da paylaştı.
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Haberler

İ

İ

SKİD Dijitalleşme Semineri, İSKİD 
Basın Yayın Komisyonu tarafından 

iklimlendirme sektör firmalarının dijital-
leşme faaliyetlerine destek olmak amacıyla 
11 Nisan 2019 tarihinde Saytech, Metix, 
Adenyum Danışmanlık firmalarının spon-
sorluğunda Point Otel Barbaros’ta düzen-
lendi. Seminerde; hızla gelişen dijitalleşme 
sürecinde farkındalık yaratmak, Endüstri 

SKİD, Yeditepe ve Arel Üniversi-
tesi Mühendislik Fakültesi Makine 

Mühendisliği öğrencileriyle buluştu. 
26 Nisan Cuma günü Yeditepe Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği amfisinde ger-
çekleşen etkinlikte, İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ayk Didonyan, İSKİD 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Onbaşı-
oğlu, İSKİD Endüstriyel ve Ticari Soğutma 
Sistemleri Komisyonu Üyeleri olan Savaş-
lar Soğutma firmasından Selçuk Savaş ve 
Daikin firmasından Ömer Kovanlık, iklim-
lendirme sektörünü ve dernek faaliyetlerini 
tanıtan sunumlarını öğrencilerle paylaştı. 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayk Didonyan’ın konuşması ile başlayan 
sunumlarda Didonyan, iklimlendirme 
sektörünün dinamik ve hızla büyüyen bir 
sektör olması ile nitelikli mühendislik fakül-

4.0, siber güvenlik, dijitalleşmede büyük 
öneme sahip müşteri ilişkileri yönetimi ve 
Kobi Gelişim Destek Programı hakkında 
bilgi verildi. İSKİD Başkan Yardımcısı Taner 
Yönet seminerin açılışında yaptığı konuş-
mada şunları söyledi: “İSKİD, sektörün 
ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını 
sürdürüyor. Bugün dijitalleşmenin içinde 
yaşıyoruz. Hepimiz bir dakika boşluğumuz 
olduğunda hemen cep telefonlarımıza 
sarılıyoruz. Cep telefonlarımızın sadece 
telefon özelliği olsaydı, canımız çok sıkı-
lırdı çünkü bütün dünyayı onun üzerinden 
yönetiyoruz. Haber almayı, bankalara girip 
çıkmayı, uçak bileti almayı, alışverişi, otel 
ayarlamayı, kısacası her şeyi buradan yöne-
tiyoruz. Dijitalleşme hayatımızın tamamına 
hâkim olmuş durumda. Biz iklimlendirme 
sektörü olarak dijitalleşmenin neresindeyiz? 

tesi öğrencilerine iyi koşullarda iş olanağı 
imkanı yarattığını ifade etti. İSKİD Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Onbaşıoğlu ise sunu-
munda iklimlendirme sektörünün toplum 
için önemine değinerek ısıtma-soğutma 
sektörü hakkında bilgiler verdi. Onbaşıoğlu 
sunumunda 1992 yılında kurulan İSKİD’in 
üye 109 firma ile Türkiye iklimlendirme 
sektörünün yüzde 90’ını temsil ettiğini 
ve Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle 
iklimlendirme sektörü için Avrupa’da bir 
üretim üssü olma yolunda hızla ilerlediğini 
söyledi. İklimlendirme sektörünün çevreye 
duyarlı, yenilikçi ve güvenilir nitelikleriyle 
toplumun yaşam kalitesini artıran hedef-
leri olduğunu sözlerine ekledi. Savaşlar 
Soğutma firmasından ve İSKİD Endüstriyel 
ve Ticari Soğutma Sistemleri Komisyonu 
Üyesi Selçuk Savaş ise sunumunda soğuk 

İSKİD’den Dijitalleşme Semineri

İSKİD Üniversite ve Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Hız Kesmeden Devam 
Ediyor

Dijitalleşmek için neler yapmalıyız? soru-
larına yanıt bulmak için bugün bir araya 
geldik. Dijitalleşmek; verileri toplamak, 
değerlendirmek ve uygun algoritmalarla 
işleyerek, işlerimizde kullanmak demektir. 
Dijitalleşmeye yeterince önem vermeyen 
veya bu konuda geç kalanlar sistem dışına 
itilecek.” 
Seminerde Bosch Endüstri 4.0 Projeleri 
Direktörü Murat Kurtlar “Dijital Dönüşüm 
ve Endüstri 4.0, Dünyadaki ve Türkiye’deki 
Proje Uygulama Örnekleri”, Sabah Gazetesi 
Teknoloji Editörü Murat Can “Siber Güven-
lik”, Metix Bilişim Satış Direktörü Gonca 
Soyluoğlu ve Salesforce Bölge Müdürü 
Melissa Aktaş, “CRM ve ERP”, Adenyum 
Danışmanlık Bölge Müdürü Kübra Altuntaş 
ise “Kobi Gelişim Destek Programı” hak-
kında katılımcıları bilgilendirdi.

hava depoları, dünyada soğutma ve soğut-
manın kullanım alanları, yaş sebze meyve 
ve et ürünlerinin muhafazası ve dondurul-
ması konularında bilgileri öğrencilerle pay-
laştı. Daikin firmasından İSKİD Endüstriyel 
ve Ticari Soğutma Sistemleri Komisyonu 
üyesi Ömer Kovanlık sezonsal verimlilik, 
Türkiye’de klimalar için Eko-Tasarım kri-
terleri ve yeni enerji etiketi konusunda 
teknik içerikleri bilgileri makine mühen-
disliği öğrencileri ile paylaştı. 150’den fazla 
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği 
öğrencisinin katıldığı sunumlarda öğren-
cilere, sektörün aradığı nitelikli mühendis 
adayının özellikleri hakkında bilgiler de 
aktarıldı. İSKİD’in katıldığı bir diğer etkinlik 
ise 29-30 Nisan 2019 tarihlerinde İstan-
bul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü’nün düzen-
lediği “Mühendislikte Kariyer Zirvesi” oldu. 
Etkinlikte dernek faaliyetleri ve iklimlen-
dirme sektörü ile ilgili öğrencilerle bilgiler 
paylaşıldı. 
Ayrıca Savunma ve Havacılık Teknolojileri, 
Sektörde Mühendis, Yenilenebilir Enerji-
ler, Yapay Zeka, Endüstri 4.0 konularında 
paneller düzenlendi.
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Haberler

E
TTMD Enerji Depolama ve Isı Pompası Komitesi Kuruldu

nerji depolaması ve ısı pompaları 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynakla-

rından sürekli ve verimli yararlanmak için 
anahtar teknolojilerdendir. Bu sistemlerin 
yaygın kullanımı enerji verimliliğini artırır-
ken, fosil kaynaklara bağımlılığı azaltacak, 
dışa bağımlı olmayan, daha güvenli ve 
çevreye duyarlı ısıtma ve soğutma alterna-
tifleri sağlayacak. Bu konu ile ilgili Çuku-
rova Üniversitesi’nin 1995 yılından bu yana 
ülkemizi temsilen üyesi olduğu Uluslararası 
Enerji Ajansı Enerji Depolamasıyla Enerji 
Tasarrufu Teknoloji İşbirliği Programı (IEA 
ECES TCP - www.iea-eces.org) kapsa-
mında 12.10.2015 tarihinde Annex-27 “ 
Isıl Enerji Depolama Sistemlerinin Kuyula-
rının Tasarım, Yapım ve İşletiminde Kalite 
Yönetimi (Quality Management in Design, 
Construction and Operation of Borehole 
Systems)” başlıklı faaliyet başlatıldı. Annex-
27’nin hedefi, toprak kaynaklı enerji depo-
lama ve ısı pompası sistemlerinin doğru ve 
ekonomik olarak uygulanmasının önünü 
açacak, yaygın kullanılmasını sağlayacak 
faaliyetler yürütmek. Söz konusu sistemler 
ile ilgili gelişmelerin ve Annex-27 bilgi biri-
kiminin ülkemiz uzmanları ile paylaşılması 
amacıyla Annex-27 faaliyetlerine katılmak 
üzere konuyla ilgili tüm kişi ve kurumları 
bir araya getiren ulusal çalışma grubu şim-
diye kadar 6 toplantı gerçekleştirdi. Elde 
edilen bilgi aktarımının sürdürülmesi ve 
uluslararası gelişmelerin izlenerek ülke 
yararına kullanılması önem taşıyor. Bu 
nedenle TTMD çatısı altında benzer bir yak-
laşımla yeni oluşturulan “Enerji Depolama 
ve Isı Pompası” (ED-IP) komitesinin Annex-
27 ulusal çalışma grubuyla işbirliği yapa-
rak, bu konulardaki gelişmelerin ülkemiz 
yararına sunulması ve gerekli konularda 

çalışma yapılması hedefleniyor. Prof. Dr. 
Halime Paksoy başkanlığında oluşturulan 
ED-IP komitesinin amacı, Enerji Depolama 
ve Isı Pompası konusunda ülkemiz yararına 
yapılması gereken çalışmaları yürütmek 
ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir ener-
jinin kullanımının artırılmasını sağlamak 
amacıyla enerji depolama teknolojilerinin 
bütünleşik araştırma, geliştirme, uygu-
lama ve entegrasyonunu kolaylaştırmak. 
Bu çerçevede “Enerji Depolama Sistem-
lerinin Kuyularının Tasarım, Yapım ve 
İşletiminde Kalite Yönetimi”ne ek olarak 
IEA ECES TCP işbirliğindeki diğer çalışma 
konuları; “Yenilenebilir Enerji Entegras-
yonu için Dağıtılmış Enerji Depolaması”, 

“Isıl Enerji Depolaması ile Etkin Maliyetli 
Enerji Yönetimi ve Enerji Depolama ile CO2 
Azaltımı”, “Enerji Depolamasının NZEB ile 
Entegrasyonu: Optimizasyon ve Otomas-
yon”, “Isıl Enerji Depolama için Malzeme 
ve Bileşen Geliştirme”, “Enerji Depolama-
sıyla Esnek Sektör Eşleştirmeleri” başlıkları 
altında gruplanmıştır.
Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depola-
masıyla Enerji Tasarrufu Programı kapsa-
mında Annex-27 için 7. Ulusal Çalışma 
Grubu Toplantısı aynı zamanda TTMD 
Enerji Depolama ve Isı Pompası (ED-IP) 
Komite Kurulum toplantısı, 3 Mayıs 2019 
tarihinde Latanya Otel Ankara’da gerçek-
leştirildi. Toplantıya TTMD Yönetim Kurulu 
Üyeleri, akademisyenler ve çeşitli firma-

lardan temsilciler ile toplam 45 uzman 
katıldı. Toplantının açılış konuşmalarını 
Prof. Dr. Halime Paksoy ve TTMD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bay-
raktar yaparken, TTMD Yönetim Kurulu 
Genel Sekreteri Gökhan Ünlü de TTMD 
faaliyetleri hakkında bilgiler aktardıktan 
sonra ED-IP taslak takvimi ve hedefleri 
konulu bir sunum paylaştı. Sunumlar ve 
bilgilendirmeler sonrasında katılımcıların 
tek tek görüşlerini paylaşmalarına imkan 
verilerek ihtiyaç, hedef ve paydaş analizi 
hep birlikte sorgulandı. Toplantı sonunda 
görüşler yeniden katılımcılar ile paylaşıla-
rak, çoğulcu bir yaklaşım ile komite hedef-
leri, çalışma konuları ve hedef paydaşları 
belirlendi. Bu çalışmalara ilave yer kaynaklı 
ısı pompası uygulamaları, sığ jeotermal 
sistemler-enerji jeoyapılar konulu birer 
teknik sunum da yapıldı. Teknik sunumlar 
kapsamında Ayşegül Çetin standart jeo-
termal sistemlerin kurulu gücünün ülke 
potansiyeline yaklaştığı konusunda ve 
sığ jeotermal sistemlerin ısıtma-soğutma 
uygulamaları hakkında bilgi vererek ulus-
lararası örneklerden kısa kesitler aktardı. 
ED-IP Komitesi, enerji depolaması ve ısı 
pompalarının potansiyelinin fark edilmesi, 
tanıtılması ve enerji sistemimizde doğru 
uygulamaları için bu toplantıdan elde 
edilen bilgiler çerçevesinde çalışmalarına 
başladı. Daha detaylı bilgi için, ED-IP@
ttmd.org.tr
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K arabük Üniversitesi Enerji Teknolojileri Kulübü 
öğrencileri, Türkiye’nin önde gelen iklimlen-

dirme sektörü markalarından AFS üretim tesisine 
teknik gezi düzenledi. Makine ve Bilgisayar Mühen-
disliği öğrencilerinden oluşan Karabük Üniversitesi 
Enerji Teknolojileri Kulübü “yerinde öğrenme ve firma 
ziyaretleri ile sektörü tanımaları” amacıyla düzenle-
nen fabrika teknik gezileri kapsamında; AFS üretim 
tesisini ziyaret etti. Çok sayıda öğrencinin katıldığı 
teknik gezide öncelikle sektörü tanıtan bir söyleşi ve 
AFS marka sunumu gerçekleştirildi. AFS’nin kuru-
luşundan bugüne kadar geçirdiği değişim, teknik 
altyapısı, üretim kapasitesi, Türkiye ekonomisindeki 
yeri, ihracat payı gibi konularda öğrenciler bilgilen-
dirildi. Akabinde showroom ve ar-ge birimi gezildi. 
Uluslararası laboratuvarlardan edinilmiş sertifikalar ve 
ar-ge birimi tarafından geliştirilen test düzenekleri ile 
mevcut test sahası incelenerek kalite kontrol süreçle-
rine dair öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilerin üretim 
ve sektörle ilgili sorularını yanıtlayan firma yetkilileri, 
katılımcı öğrencilere aynı zamanda kariyerlerine dair 
yönlendirici sunum yaptı. AFS yetkilileri, teknik gezi-
nin çok verimli geçtiğini ve öğrencilerin ziyaretten 
oldukça memnun kaldığını belirtti.

Karabük Üniversitesi Enerji 
Teknolojileri Kulübü AFS 
Fabrikası’nda
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T ürkiye ve İtalya arasında ticari iliş-
kilerin gelişmesi için 130 yılı aşkın 

süredir Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren 
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) ve Reed Exhibitions İtalya işbirliği ile 17 
Nisan Çarşamba Günü Venedik Sarayı’nda 
bir basın lansmanı düzenlendi. Mostra 
Convegno Expocomfort (MCE) 2020’nin 
partner ülkesinin Türkiye olması vesilesiyle 
düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını 
İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalyan 
Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı 
Livio Manzini ve İSİB Başkanı Mehmet Hakkı 
Şanal yaptı. Reed Exhibitions İtalya Genel 
Müdürü Massimiliano Pierini de, MCE ve 
Biomass İnnovation Expo Fuarları ile ilgili 
bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantıda konuşan İtalya Büyükelçisi Mas-
simo Gaiani, “Türk iş adamlarının İtalya’daki, 
İtalyan iş adamlarının ise Türkiye’deki yatı-
rımlarının hacmi, iki ülkenin birbirine olan 
güvenine işaret ediyor. MCE 2020’de Tür-
kiye ve İtalya ortaklığı, iki ülkenin ilişkilerinin 
geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir 
etkinlik” dedi.
Gaiani’nin ardından kürsüye gelen İtalyan 
Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı 
Livio Manzini ise şunları söyledi: “Türk ve 
İtalyan ihracatçıları desteklemek amacıyla 
Oda olarak çeşitli fuar ve konferanslara 
destek veriyoruz. MCE 2020’nin partner 
ülkesi Türkiye olacak. 2018 yılındaki fuarda 
Türk katılımcılar,  İtalya dışından gelen 
katılımcılar arasında birinci sırada yer aldı. 
MCE, geçen yıllarda da gösterdiği başarı 
neticesinde dünyanın sayılı fuarları arasına 
girmeyi başardı. 2020 yılındaki fuarda, 
partner ülkemiz olan Türkiye’den katılım-
cılar için desteğimiz tam olacak. Zaten fuar 

organizatörlerinin  de Türk katılımcılar için 
sunacakları özel fırsatlar olacak. İşbirliğimi-
zin artarak devam etmesini dilerim.”
İSİB Başkanı Mehmet Hakkı Şanal ise konuş-
masında, “Bilindiği gibi İtalya ve Türkiye ara-
sındaki ticari ilişkiler oldukça eskiye dayanır; 
köklü ilişkilerimiz var diyebiliriz. İki ülkenin 
ticari aktiviteleri günümüzde de oldukça iyi 
seviyede. İtalya ve Türkiye’nin karşılıklı işlem 
hacmine baktığımızda 500 milyon doların 
üzerinde rakamlar söz konusu. MCE, iklim-
lendirme sektörünün en önemli fuarlarından 
biri. Yıllardır Türk firmalarının fuara katılım 
oranları da artmıştır. Geçen yıl ise 119 firma-
mız fuara katıldı. 2020 yılında partner ülke 
olarak fuara katılımımızın önemli etkileri 
olacağına inanıyoruz. İtalyan muhatapla-
rımıza gösterdikleri kolaylıklar, yardım ve 
destekler için teşekkür ediyoruz. Türkiye 
iklimlendirme sektörü, köklü ve tecrübeli 
bir sektördür. Bizler de partner ülke olarak 

“Mostra Convegno Expocomfort 2020 Türkiye Partner Ülke” Basın 
Lansmanı Yapıldı

üzerimize düşeni yapacağız; gereken her 
türlü desteği sağlayacağız. Fuarda geniş 
katılımlı bir kokteyl organizasyonumuz da 
olacak. Partner ülke olarak fark yarataca-
ğımıza inanıyorum. Fuara katılan tüm fir-
malarımızın ticari faaliyetlerini artırmalarını 
diliyorum” dedi.
Reed Exhibitions İtalya Genel Müdürü Mas-
similiano Pierini ise fuarda yapılan deği-
şiklikler ve gerçekleştirilecek etkinlikler ile 
ilgili bilgileri aktardığı bir sunum gerçek-
leştirdi. Pierini, fuarın partner ülkesi olan 
Türkiye’den katılımcılar için çeşitli ödeme 
kolaylıkları, indirimler, yer tahsisinde öncelik 
gibi partner ülke kapsamındaki ayrıcalıkların 
sağlanacağının da altını çizdi. Konuklardan 
gelen soruların yanıtlanması sırasında İSİB 
yetkilileri ve Reed Exhibitions yetkilileri, fuara 
katılacak firmalar için nakliye ve vize konu-
larında gerekli yardım ve destekleri sağla-
yacaklarını da belirtti. Toplantı, düzenlenen 
kokteyl ile sona erdi.
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D oğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (DOSİDER), 13. 

Olağan Genel Kurul Toplantısını 5 Nisan 
2019 günü Elite World Asia Otel’de ger-
çekleştirdi. DOSİDER’in 13. Olağan Genel 
Kurulu’nun açılışında konuşan Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan 
“DOSİDER olarak güçlü vizyonumuz, 
öngörülerimiz ve değerli üyelerimizden 
aldığımız güç ile başarılı bir faaliyet döne-
mini geride bıraktık, ileriye de umut ve 
heyecanla bakıyoruz” sözleriyle doğal 
gaz cihazları sektörünün büyümesini ve 
ekonomiye katkısını önümüzdeki dönem-
lerde de devam ettirmesinin, dinamik bir 
Türkiye için vazgeçilmezlerden olduğunu 
belirtti. Vardan, ‘Geçen iki yıl, birçok açıdan 
bakıldığında kolay bir dönem değildi. Ülke 
içindeki seçimler, dünya genelindeki siyasi 
ve ekonomik değişimler, döviz kurların-
daki dalgalanmalar ile sektörümüz içindeki 
yeni regülasyonların devreye girmesiyle 
sektörümüzü etkileyen birçok değişken 
içinde çalışmaya gayret ettiğimiz bir süreci 
geride bıraktık. Hamdolsun, bu hareketli 
dönemde de vatandaşımızı yakından ilgi-
lendiren sektörümüz, canlılığını muhafaza 
etti” dedi. Vardan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Son genel kurulumuzun üzerinden 
geçen iki yılı elimizden geldiği kadar iyi 
değerlendirerek, karşılaştığımız sorunların 
çözümlenmesine ve sektörümüzün geliş-
mesi için oluşan fırsatların kullanılmasına 
yönelik çalışmalar yaptık. Bu dönem zar-
fında sektörümüzü etkileyen ve gündem-
deki yerini koruyan konulardan biri de, gaz 

yakan cihazlarda ErP yönetmeliği dâhilinde 
daha verimli cihaz üretiminin ve piyasaya 
arzının zorunlu hale gelmesi hususu oldu. 
Üye firmalarımız, bir yandan konvansiyonel 
cihazlarla ilgili üretimi durdurup, stokları 
son olarak piyasaya sunarken, diğer yan-
dan da yeni yönetmeliğe uygun yoğuşmalı 
cihazların yerlilik oranını artırarak üretimi 
konusunda yoğun çalışmalar ve yatırımlar 
yaptı.” DOSİDER’in kuruluşunun 25. yıl-
dönümü vesilesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
uygun görüşleri alınarak ortak tespit edi-
len, 30 ildeki 30 adet Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ndeki ‘Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme’  alanına ait atölye ve 
laboratuvarlara eğitim seti desteğine deği-
nen Vardan, “Teknik liselere sağladığımız; 
kombi, sayaç, radyatör, vana, flex, doğal-
gaz borusu gibi ekipmanın bulunduğu eği-
tim setleri okullarda büyük bir memnuniyet 
oluşturdu. Bugüne kadar 90 kadar öğret-
men ile 3.000’i aşkın öğrencinin eğitimine 
birebir katkı yapıldı. Bu sonuç, ‘teknik eği-
time destek’ adıyla başlattığımız girişimin 
doğruluğunu kanıtladı. Sektörümüzün eği-
tim altyapısını güçlendirerek kaliteli insan 
gücünü artırmak hedefimiz için güzel bir 
adım attık” dedi.
Vardan, sektörün geleceğiyle ilgili olarak, 
“Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerin-
den inşaat sektöründeki durağanlık ister 
istemez doğalgaz cihazları sektörünü de 
etkiledi. Ancak önümüzde güzel fırsatlar 
var, bunları değerlendirmemiz gerekiyor. 
Dolayısıyla bundan sonraki 2019-2021 

DOSİDER’in 13. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

dönemi için sektörümüzü daha da iyileş-
tirmek için çalışmalarımız devam edecek” 
diye konuştu. DOSİDER Genel Kurulu’nda, 
geçmiş dönem yönetim ve denetim kurul-
larının faaliyet raporlarının görüşülerek 
ibrasının sağlanması, bütçe önerisi ve 
tüzük değişikliği önerilerinin görüşülme-
sinin ardından 2019-2020 Dönemi için 
seçilen Yönetim Kurulu şu şekilde oldu:

• Ömer Cihad Vardan, Çukurova Isı
• Dr. Celalettin Çelik, Viessmann
• R. Rezzan Özsarfati, Denko
• K. Ayhan Eren, Erensan
• Ali Ender Çolak, Baymak
• Alper Avdel, Vaillant
• Mehmet B. Özokumuşoğlu, Eca 
• Ali Aktaş, Bosch
• Zeki Özen, Daıkın
• Koray Fedar, Alarko- Carrier
Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra 
gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplan-
tısında yapılan görev dağılımı sonucunda 
Ömer Cihad Vardan dördüncü kez Yöne-
tim Kurulu Başkanı seçildi.
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VIKING Eğitim Seminerleri Eskişehir ve İzmir’de Düzenlendi

angın Korunum Sistemleri üreti-
minde dünyanın lider firmaların-

dan VIKING, sadece yangın korunumuna 
odaklı 100 yılı aşkın tecrübesini, geliştir-
diği yeni sistem ve teknolojileri sektörle 
paylaşıyor, Türkiye ve dünya genelinde 
eğitim ve seminerlerine devam ediyor. 
Viking Türkiye Şubesi Teknik Destek 
Uzmanı Yusuf Arslan tarafından Türkiye 
genelinde düzenlenmeye devam eden 
eğitim seminerleri kapsamında, Eskişe-
hir ve İzmir’de seminerler gerçekleşti-
rildi. 10 Nisan’da Eskişehir MMO Eğitim 
Salonunda TTMD tarafından organize 
edilen “Köpüklü Söndürme Sistemleri” 
seminerinde; farklı sektörlerden ve şehir-
lerden çok sayıda mühendisin katılımıyla, 
köpüklü söndürme sistemlerinin temelleri, 
kullanılan köpük konsantreleri ve oran-
lama yöntemleri, farklı riskler için örnek 
çözümler ve ekipmanlar kapsamlı olarak 

tartışıldı. 24 Nisan’da 
İzmir’de gerçekleşen 
tam günlük eğitime 
bölgede bulunan 
mekanik proje fir-
malarının yetkilileri 
ve belediye proje 
ekiplerinden 20’nin 
üzerinde mühendis 
katıldı. Eğitimin öğle-
den önceki ilk otu-
rumu olan “Köpüklü 
Söndürme İleri Seviye” 
sunumu kapsamında, 
farklı risk ve stan-
dartlara göre örnek 
tasarım hesapları ile ekipman sayısının 
ve kapasitesinin belirlenmesi uygulamalı 
olarak sunuldu. Öğleden sonraki ikinci 
oturumu olan “Gazlı Söndürme Sistem-
leri” seminerinde ise, halokarbon, inert 

gazlı ve karbondioksit gazlı söndürme 
sistemlerinde farklı teknolojiler, kullanım 
alanları ve seçim kriterleri detaylı olarak 
sunuldu. Etkinlikler düzenli olarak www.
viking-emea.com adresinde yayımlanıyor.
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enk A.Ş., kuruluşunun 40. yılını, 13 
Nisan 2019 tarihinde Four Sesons 

Hotel’de düzenlenen kokteyl ve gala 
yemeğiyle kutladı. Cenk A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Ersan Bakanay’ın açılış 
konuşmasını yaptığı toplantıda, firma-

nın bugüne kadar geçirdiği süreci Cenk 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Birey Baka-
nay, yatırımlarını ve yeni hedeflerini ise 
Cenk A.Ş. Genel Müdürü Birhan Bakanay 
anlattı. Birey Bakanay, özetle şunları söy-
ledi: “Hikayemiz çok eskiye dayanıyor. 

C

Cenk A.Ş., Kuruluşunun 40. Yılını Kutladı
Saatçilik yapan büyük dedem ve dedem, 
Sürmeli’den Kapalıçarşı’ya gelmiş ve bir 
saat dükkanı açmışlar. Babam da öğren-
cilik yıllarında bu saat dükkanında çalışır-
mış. Dedem de babamı saat mühendisliği 
okuması için İsviçre’ye göndermek istemiş. 

Ancak bir süre sonra saat işinin 
geleceğinin çok parlak görünme-
diğini fark etmişler ve babam lise-
den mezun olduktan sonra bir sene 
boyunca Robert Kolej’de İngilizce 
eğitimi almış, ardından İstanbul 
Teknik Üniversitesi makine mühen-
disliğinden mezun olmuş. Ailemizin 
bu ileri görüşlülüğü, şirketimizin 
genlerine işlemiş durumda. Sektö-
rümüzde CTI’ya üye olan, soğutma 
kulesi alanında CTI ve Eurovent Cer-

tita sertifikası alan ilk firmayız. Günümüze 
kadar büyük başarılara imza attık. Yakın 
zamanda üretimimizi Düzce fabrikamıza 
taşıyacağız. Uzun ince bir yolda ilerliyo-
ruz.” 
Cenk A.Ş.’nin yatırımlarını ve yeni hedef-

lerini anlatan Birhan Bakanay ise Cenk 
markalı soğutma kulelerinin birçok şehir 
hastanesi projesinde kullanıldığını ve 
İstanbul Havalimanı projesinin soğutma 
kulesi markası olduklarından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Dünyanın bir-
çok bölgesinde var olduklarını söyleyen 
Bakanay, “Bu seneki hedeflerimiz arasında 
Güneydoğu Asya’yı referans bölgemize 
eklemek vardı. İlk Güneydoğu Asya işi-
mizi geçen günlerde Tayland’dan aldık. 
Potansiyeli çok yüksek bir bölgeye adı-
mımızı atmış olduk. Tayland’dan, Güney 
Amerika’ya kadar dünyanın tüm kıtala-
rında Cenk markalı soğutma kulelerini 
görmek için çalışıyoruz. Hayallerimden biri 
de New York’ta Empire State’e çıkarak, 
Cenk soğutma kulesini oradan görebil-
mek. Bunu gerçekleştirebilmek için bir 
adım attık ve ilk kez önümüzdeki sene 
Amerika Orlando’da düzenlenecek AHR 
Expo’ya katılacağız. Çalışmalarımız hız 
kesmeden devam edecek, bizi destekleyen 
herkese teşekkür ederim” dedi.
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Systemair HSK’dan 23 Nisan’a Özel 
Çocuk Şenliği Dilovası MOSB Hatıra 

Ormanında Systemair 
HSK Fidanları

S

S

ystemair HSK, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan 

ettiği bu güzel günü Dilovası fabrikasında, 
geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte coş-
kuyla kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleşen 

ystemair, “İç hava kalitesini önem-
sediğimiz kadar, dışarıda soluduğu-

muz havayı da önemsiyoruz” misyonuyla, 
21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman 
Haftasında, aynı zamanda Vural Eroğlu 
anısına, Dilovası Makine Organize Sanayi 
Bölgesi Hatıra Ormanına 100 adet fidan 
dikti. Geleceğe temiz bir dünya bırakmak 
istediklerini söyleyen Systemair ekibi, bu 
etkinliklerin ardının geleceğinin de sinyal-
lerini verdi.

Systemair HSK Çocuk Şenliği, 
Vural Eroğlu Oditoryumu’nda 
bando gösterisiyle başladı. Açılış 
sonrası festival alanına giriş yapan 
çocuklar şişme oyunlar, festival 
yiyecekleri, yarışma alanları ve 
yüz boyama etkinlikleri ile gün 
boyu fabrikanın keyfini çıkardı. 
Minikler aynı zamanda ailelerinin 
çalışma ortamını keşfedip üretim 
ve fabrika ile ilgili sorular sordu. 
Çocukların en çok ilgisini çeken 
ise illüzyon gösterileri ve bando 
performansı oldu. Etkinlik biti-

minde çocuklar, hediyeleri ve 23 Nisan Şenliği 
madalyaları ile fabrikadan ayrıldı. Fabrikala-
rının üretim hattını daha önce hiç bu kadar 
renkli görmediklerini söyleyen Systemair HSK 
ekibi, bu etkinliği gelenekselleştirmek istedik-
lerini belirtti.  



Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



Haberler

T epekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
17-20 Nisan tarihleri arasında ger-

çekleşen “TESKON+Sodex Fuarı’nda, 
İzmir’in başarılı teknik liselerinden olan 
Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Gaziemir Şehit Serhat Sığ-
nak Mesleki ve Teknik Endüstri Lisesi ve 
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin katılımı ile “Soğutma Beceri-
leri” yarışması düzenlendi. Endüstriyel 
Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma 
Kümesi’ne yönelik faaliyetlerine devam 
eden ESSİAD, yürüttüğü “Okuldan İşe 
Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği yarış-
mada İzmir’in başarılı teknik liselerini bir 
araya getirdi. Yarışmanın açılış konuşma-
sını yapan ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray Korun, ESSİAD’ın sektöre nitelikli 
personel yetiştirilmesi konusunda yapılan 
çalışmalarının hassasiyetine dikkat çekerek 
öğrencilerin girişimcilik, bilimsel düşünme, 
yaratıcı zekâ ve rekabet bilinçlerini geliştir-
mek; meslekî ve teknik eğitimin niteliğinin 
artırılmasına yönelik katkıda bulunmayı 
hedeflediklerini belirtti. TESKON+SODEX 
Fuarı bünyesinde 18 Nisan’da ESSİAD stan-
dında düzenlenen yarışmada teknik okul-
lardan katılan öğrenciler soğutma devresini 
en hızlı ve en doğru şekilde kurmak için 
yarıştı. Yarışma; endüstriyel havalandırma, 
soğutma ve iklimlendirme sektörünün 
önde gelen firmalarından Messan Soğutma 
ve Rothenberger’in ana sponsor, Karataş 
Soğutma, Mertekso ve Net Soğutma’nın 
malzeme sponsoru, Başarır Soğutma, 
Form, İmas, MS Havalandırma, Sisbim ve 
Venco’nun sponsorluğunda gerçekleşti-
rildi. ESSİAD’ın sosyal medya hesapların-
dan canlı olarak yayımlanan yarışma, fuar 
katılımcıları ve ziyaretçilerine de oldukça 

heyecanlı dakikalar yaşattı. Her okuldan iki 
öğrencinin katıldığı yarışma sonunda jüri 
oylaması ile birinci Konak Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Mustafa 
Gür ve Ahmet Berkay Aydoğan olurken, 
ikinci Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nden Galip Tıngır ve Bay-
ram Ali Kayaal, üçüncü ise Gaziemir Şehit 
Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nden Ramazan Denizhan ve Batu-
han Albayrak oldu. Yarışmanın sonunda 
öğrencilere hediyeleri ESSİAD tarafından 
takdim edilirken, okullarını temsilen katı-
lan öğretmenlerden birinci olan Çınarlı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne plaketi 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve 
Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü 
Alaaddin Bayat tarafından, ikinci olan Bor-

nova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne plaketi ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray Korun tarafından, üçüncü 
olan Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ise pla-
keti Messan Soğutma Firma Sahibi Erdinç 
Yapan tarafından takdim edildi. İzmir’de 
bulunan mesleki ve teknik eğitim veren 
okul ve kurumlardaki tesisat teknolojisi 
ve iklimlendirme bölümü öğrencilerinin, 
soğutma alanında proje hazırlama dene-
yimi edinmeleri, mesleki ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda edindikleri mesleki bilgi 
ve becerilerin farklı alanlarda kullanılması 
amacıyla düzenlenen yarışma ile gelece-
ğin teknik insanı olma potansiyeline sahip 
öğrencilerin var olan yeteneklerinin gelişti-
rilmesi ve keşfedilmesi hedefleniyor.

Soğutma Becerileri Yarışması’nın İkincisi Gerçekleştirildi
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Haberler

Y ıldız Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve 
Güvenliği (YTÜ İSG) Koordinatörlüğü 

ve TÜYAK Türkiye Yangından Korunma ve 
Eğitim Vakfı/Yangından Korunma Der-
neği işbirliğiyle 26 Nisan 2019 tarihinde 
“Yangın Güvenliği Semineri” gerçekleşti-
rildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan 
YTÜ İSG Koordinatör Yardımcısı Y. Müh. 
Gökçe Sönmez, şunları söyledi: “Hepimiz 
İstanbul’da yaşıyoruz ve İstanbul’un tarihine 
baktığımız zaman depremleri görüyoruz. 
İstanbul halkının yaşadığı kabuslardan biri 
de, ejderha olarak adlandırılan yangınlar. 
Yangınlarla dolu olan geçmişimize rağ-
men, ülkemizde maalesef yangın güven-
liğine yeterince önem verilmiyor. Yangın 
güvenliği ve yangın bilincini sağlamadan iş 
güvenliği, afet güvenliği ve güvenli yaşam 
kültürünü oluşturmamız imkansız. Günü-
müzde belediyelerde bulunan itfaiye teş-
kilatlarının hepsinin aynı imkanlara sahip 
olduğunu söyleyemeyiz. Bunun yanı sıra 
denetim, bakım ve işletme noktasında iyi 
bir yerde olduğumuzu söyleyebilmek de 
son derece zor. Durum böyleyken, tasa-
rım yapan mimarların, mühendislerin, 
şehir plancıların, teknik elemanların ve iş 
güvenliği uzmanlarının önemi artıyor. Daha 
hafızalarda çok taze bir olay olan Fransa 
Notre Dame Katedrali’nde yaşanan yangını 
hepimiz canlı olarak seyrettik. Çok önemli 
bir kültür mirasının zararına sebep olan bu 
olayda, uzmanlar kesin olmamakla birlikte 
yangın algılama sistemindeki bazı aksaklık-
ların hasarın büyümesine neden olduğunu 
belirtiyor. Güncelliğini koruyan bu olay, 
bugün burada toplanmamızın isabetli bir 
eylem olduğunu gösteriyor. Son olarak bu 
yıl 33. yılı olan Çernobil felaketi esnasında 
hayatını kaybeden tüm itfaiyecileri ve sivilleri 
saygıyla anıyorum. TÜYAK ve YTÜ olarak 
düzenlediğimiz bu seminerin tüm paydaş-
larımız için faydalı olmasını umuyor ve say-
gılarımı sunuyorum.” Sönmez’in ardından 
TÜYAK Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrah-
man Kılıç oturumu başlatmak üzere kürsüye 
çıktı. Kılıç, “Sayın Sönmez’in de belirttiği gibi 
her geçen gün yangın nedeniyle bir tarih, 
bir dünya mirası yok olabiliyor. Aslında gün-

demde olan Notre Dame Katedrali yangını, 
büyük bir yangın değildi ve yanan kısımda 
da çok fazla bir kayıp yaşanmadı. Ancak 
Brezilya’da çıkan Ulusal Müze yangınında, 
müze koleksiyonunda bulunan milyonlarca 
tarihi eser yok oldu. Bunları geri getirmek 
mümkün değil. Geçmişi geleceğe bağlayan 
değerlerin yok olduğu bu tip yangınlar, çok 
büyük yangınlar. Bunun gibi onlarca yan-
gın var. Her platformda belirttiğim gibi her 
şeyin başı eğitim. Bugün TÜYAK ve YTÜ İSG 
işbirliği ile düzenlenen seminer de yangın 
konusunda bilinçlendirme çalışmaları ara-
sında. Yangının itfaiyeyle değil, tasarımla 
söndürüleceğini hep söylerim. İtfaiye sadece 
yangının yayılmasını önler. Bugün Yangın 
Güvenliği Seminerinde; mimari tasarımda 
yangın güvenliği, yangın algılama ve alarm 
sistemleri ve yangın söndürme sistemleri 
konusu işlenecek” dedi. Kılıç’ın ardından 
YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi 
Ezgi Korkmaz, “Mimari Tasarımda Yangın 
Güvenliği” başlıklı sunumunu yaptı. Kork-
maz özetle şunları söyledi: “Yangınlarda, 
ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunlu-
ğuna, binanın yangın güvenliğine uygun 
olarak tasarlanmaması neden olur. Yapı 
tasarlanırken olası yangınlar hesap edilerek, 
gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, bir 
yangın sırasında binada bulunanların binayı 
hızlı ve güvenli bir şeklide terk etmesini 
dolayısıyla yaşanabilecek kayıpların en aza 
indirilmesini ve hatta önlenmesini sağla-
yacaktır. Yangın güvenlikli tasarım, yangın 
sırasında binalarda can ve mal güvenliğinin 
korunumu için en temel gerekliliklerden 
biridir. Her binanın yangın riskine sahip 
olması ve yangın oluşumunun tamamen 
engellenememesi, konunun ciddiyetle ele 
alınmasını zorunlu kılıyor. Binalarda yan-
gın korunumu disiplinlerarası bir çalış-
mayı gerektiriyor. Ancak özellikle binanın 
tasarım ve uygulama sürecinde etkin rolü 
olan, binada alınacak önlemlerin yasa ve 
yönetmeliklere uygunluğu konusunu tasa-
rım girdisi olarak ele alan/alması gereken 
mimarlardır. Özellikle de kamusal bina-
larda yangın güvenliği konusunun binala-

rın tasarım aşamasında ele alınması büyük 
önem taşıyor.” Korkmaz’ın ardından EEC 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayri Kar-
topu “Can ve Mal Güvenliği için Yangın 
Algılama ve Alarm Sistemleri” başlıklı sunu-
munda, “Ülkemizde yangın alarm sistemleri 
2002’den bu yana zorunlu. Ancak çıkan 
yangınlarda hâlâ can kaybı ve yaralanma-
lar oluyor. Bunun sebebi, hatalı tasarım ve 
uygulamalar ve onaylı olmayan malzemeler. 
Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik’in uygulanması ile ilgili denetim 
boşluğu doldurulmalı. Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili belir-
sizliklerin de netleşmesi gerekiyor. Ayrıca 
TS CEN/TS 54-14’ün tüm gereksinimleriyle 
uygulanması lazım. Bakım sözleşmelerinin 
özendirilmesi ve denetimi, kamu binalarının 
gereksinimlerinin sağlıklı risk değerlendir-
meleriyle belirlenmesi ve israfın önlenmesi, 
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin de gün-
cellenmesi gerek” diye konuştu. Seminerin 
son sunumu “Yangın Söndürme Sistemleri” 
konusuyla İstanbul Üniversitesi’nden Dr. 
Serdar Gültek tarafından yapıldı. Gültek 
şu bilgileri verdi: “Yangının çıkma olasılı-
ğının en aza indirilmesi ve yangının çıktığı 
noktada tutulması, can güvenliğinin azamı 
oranda sağlanması ve sürdürülmesi, mal 
varlığı kayıplarının en aza indirilmesi, yan-
gın güvenliği çalışmalarından göz önünde 
bulundurulması gereken kriterlerdir. Dolayı-
sıyla yangın söndürme sistemi seçilirken ve 
tasarlanırken detaylı bir yangın risk analizi 
çalışması yürütülmelidir. Yangın güvenliği 
sistemli bir çalışma gerektirir, ancak sistem 
bileşenleri yani tasarım, işletme ve denetim, 
uyum içinde değildir.” Seminer soru-cevap 
kısmının ardından son buldu.

YTÜ İSG Koordinatörlüğü ve TÜYAK İşbirliğiyle Yangın Güvenliği 
Semineri
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**

*7 yıl garanti, 26 Mart - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Baymak yetkili servisleri tarafından ilk çalıştırması yapılan
Baymak/Brötje marka tam yoğuşmalı kombilerde geçerlidir. **Premiks yanma teknolojisine sahip cihazlar
tam yoğuşmalı olarak ifade edilmektedir. ***Duotec Compact modeli sadece 70cm yükseklik ve 27,5cm derinlik boyutlarına sahiptir.
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ısınırken tasarruf edin, küçük hesaplar yapmayın.

BAymak mi alsan?



Haberler

D eko Fuarcılık ve Borusan Mannes-
mann proje ortaklığıyla düzenlenen 

Four Effects Mühendislik Toplantısı, 4 Nisan 
2019’da Hilton İstanbul Bomonti Hotel & 
Conference Center’da yaklaşık 1500 kişilik 
katılım ile gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi ger-
çekleştirilen ve ana teması “Mekanik Tesisat; 
Türkiye ve Global Yolculuk” olan etkinlik, 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mekanik 
tesisat profesyonellerini buluşturdu. Four 
Effects kapsamında, mekanik tesisat ve 
inşaat sektörünün dört bileşeni olan yatı-
rımcı, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçi firma-
lar bir araya geldi. Etkinlik boyunca paneller, 
özel oturumlar düzenlenirken aynı zamanda 
fuaye alanında kurulan katılımcı standlarıyla 
firmaların ürün ve hizmetlerini doğru kitleye 
yerinde tanıtma imkanı verildi. Moderatör-
lüğünü özellikle teknoloji yazılarıyla tanıdı-
ğımız gazeteci Serdar Kuzuloğlu’nun yaptığı 
Four Effects 2019, Deko Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Evren Demirci ve Borusan 
Mannesmann Kurumsal İletişim Müdürü 
Aylin Kurt Ganiç’in açılış konuşmaları ile 
başladı. Borusan Mannesmann Kurumsal 

İletişim Müdürü Aylin Kurt Ganiç “60 yıldır 
sektörde faaliyet gösteren köklü bir şirket 
olarak, mekanik tesisat sektörü için fayda 
sağlamaya, sektörü geliştirici her türlü 
çalışmaya liderlik etmeye, destek vermeye 
çalışıyoruz. Dönem dönem farklı etkinlik-
lerde bir araya gelsek de mekanik tesisatın 
tüm bileşenlerini de içeren, kapsayıcı bir 
etkinlikte bir araya gelmek misyonumuz 
için oldukça önemli. Bugün geldiğimiz 
noktada tüm paydaşların birbirlerine ve 
bilgiye ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını belir-
leyerek bu konuda talepkâr olabilecekleri 
bir alanın gerekliliğine inanıyoruz. Gerçek 
ulaşmak istediğimiz kişilere bu etkinlik ile 
ulaşabiliyoruz, insan insandan besleniyor. 
Ben bugün, öncelikle sponsorlarımıza, stand 
açan firmalara, konuşmacılara ve bir tam 
gününü ayıran siz misafirlerimize teşekkür 
ederek açılışı yapıyorum. Stand katılımcı 
firmalarımız sayesinde, bugün aramızda 
bulunan Çekül Vakfı’nın, Sivas’taki 7 Ağaç 
Ormanları’na 200 fidan bağışladık. İyilik 

Mekanik Tesisat ve İnşaat Sektörünün Dört Bileşeni, Four Effects 
2019’da Buluştu

hareketine küçük de olsa Four Effects olarak 
katkımız olsun istedik” dedi. Deko Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Evren Demirci ise, 
“Bu etkinlikte, sektörün dört bileşeni olarak 
nitelediğimiz yatırımcı, tasarımcı, yüklenici 
ve tedarikçilerin birbirlerini daha yakından 
tanımalarını amaçladık. Öncelikle bugün 
sizlerin sayesinde Four Effects’in bir marka 
olduğunu söylemek isterim. Bugün hep 
beraber gerçekleştirdiğimiz bu toplantımı-
zın artık kendini kanıtladığına inanıyorum. 
Geçen sene, ilki için yola çıktığımızda Four 
Effects Mühendislik Toplantısı etkinliği adı 
altında düzenledik. Bu sene daha farklı 
olarak mühendislik toplantımızın fuar nite-
liğinde katılımcıları artmış bir etkinliği ger-
çekleştiriyoruz. Konseptimiz, bilgiye dayalı 
mühendislik konuşmalarına dayalı. Bu; 
bizim, sizin, mekanik tesisat sektörünün 
başarısıdır, hepinize hoş geldiniz diyorum” 
dedi.
Four Effects Mühendislik Toplantısı; paneller 
ve özel oturumlarla devam etti. 

A LDAĞ A.Ş. Ankara Bölge Müdür-
lüğü, Maidan İş ve Yaşam Merke-

zi’ndeki yeni ofisine taşındı. Ankara’nın 
ana arterleriyle çevrelenmiş Maidan İş ve 
Yaşam Merkezi, Eskişehir Yolu, Bilkent 
kavşağında yer alıyor. ALDAĞ A.Ş. bir 
önceki ofisine kıyasla daha geniş mekâna 
sahip yeni ofisinde yeni atılımları daha 
kolay hayata geçirebilecek. 
Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle: 
ALDAĞ A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü 
Maidan İş ve Yaşam Merkezi, Mustafa 
Kemal Mah.
2118. Cad. No: 4 A Blok A105-A106 
06530 Çankaya/Ankara/ Türkiye
Tel: +90 (0312) 472 31 53
Fax: +90 (0312) 472 31 54

ALDAĞ A.Ş. Ankara 
Bölge Müdürlüğü 
Yeni Adresinde
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Condair Nemlendirme A.Ş.
Ağaoğlu My Office 212, Mahmutbey Mah.
Taşocağı Yolu Cad. No:3 D:32 Güneşli, Bağcılar, 34218 İstanbul
Tel. (212) 803 34 25 - 803 34 08
www.condair.com.tr Nemlendirme, Nem Alma ve Evaporatif Soğutma

Nemlendirme ve Evaporatif Soğutma‘da
Dünya Lideri

Buhardan Buhara (eşanjörlü) 
nemlendirici

we love humidity

Ürün portföyü bir dizi gelişmiş
ticari ve endüstriyel nem alıcı
ile genişliyor.

Condair DLCondair MECondair RSCondair EC

JetSpray Condair HP Condair ESCO Condair SE

Kurutuculu, Yoğuşmalı ve Havuz Tipi 
Nem Alıcılar
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Hazır Buharı kullanan
nemlendirici
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ntes VRF-Hisense geleneksel stra-
teji toplantısı 15-16 Mart 2019 

tarihinde Bolu Büyük Abant Otelde ger-
çekleştirildi. Toplantıya Hisense Doğu 
Avrupa, Türkiye ve CSI ülke temsilcileri ile 
Üntes VRF ekibi katıldı. Qingdao Hisense-
Hitachi Airconditioning Co. Denizaşırı 
Ülkeler Pazar Uzmanı Jianjun MENG 
açılış konuşmasında, uluslararası plat-
formda VRF marketi ve Türkiye pazarının 
önemi hakkında bilgi verdi. Shoulder By 
Shoulder Moving Forward mottosuyla 
konuşmasına başlayan Doğu Avrupa 
ve Türkiye Ülke Müdürü Shane Dong, 
Türkiye’nin sayılı merkezi sistem üretici-
lerinden Üntes ile 2016 yılında kurdukları 
birlikteliği değerlendirerek, üstün perfor-
mansları için Üntes ekibine teşekkür etti. 

ntes VRF, Türkiye’de tek yetkili dis-
tribütörü olduğu Hisense ürünleri 

ile İzmir’de düzenlenen 2019 Teskon 
Sodex Fuarı’nda yerini aldı. Kongreye de 
aktif katılım gerçekleştiren Üntes ekibin-
den Ar-Ge Müdürü Arel Arsoy ve Ar-Ge 
Merkezi Yöneticisi Bekir Cansevdi “Havuz 

Hisense’in 2018 FIFA Dünya Kupasına 
sponsor olduğu gibi 2020 UEFA Avrupa 
Kupasına da sponsor olduğunu belirtti. 
Toplantının son bölümünde, çevre bilinci 
ve günümüz estetik yaklaşımlarına göre 
tekrar şekillendirilen Hisense 2019 yeni 

Nem Alma İklimlendirmesi” konulu bir 
kurs verdi. Proje firmalarının uzman 
mühendislerinin yoğun ilgi gösterdiği 
kursta, kapalı havuzların projelendirme-
sinde ve uygulamasında dikkat edilmesi 
gereken hususlar ve son teknolojilerle 
alakalı değerlendirmelerde bulunuldu.

Üntes VRF-Hisense Geleneksel Strateji Toplantısı Düzenlendi

Üntes, “Havuz Nem Alma İklimlendirmesi” Konulu Bir Kurs Verdi

ürün gamı ve teknolojileri karşılaştırmalı 
olarak katılımcılarla paylaşıldı. Yeni yıl 
stratejilerinin belirlenmesi ve daha iyi 
koordine olunması adına önemli bir orga-
nizasyon olan strateji toplantılarının gele-
neksel olarak devam edeceği belirtildi. 
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Üntes, Mekanik-Mühendislik Firmalarının Yetkililerini Kahramankazan 
ve Saray’daki Fabrikalarında Ağırladı

Ü ntes, Kahramankazan ve Saray’daki 
fabrikalarında mekanik-mühendis-

lik firmalarının yetkililerini ağırladı. 17 
firmadan yetkililerin katılımı ile gerçek-
leştirilen ziyaretlerde Teknik-Marketing 
Direktörü Faruk Çimen tarafından yapılan 
sunumda Üntes’in ürün grupları, üretim 
teknolojileri, kalite standartları ve ürünlere 
ait sertifikasyon içerikleri ile ilgili bilgiler 
aktarıldı. Üntes İstanbul Bölge ve Marke-
ting yetkililerinin eşlik ettiği gezide Ürün 
Grup Müdürü Murat Özer katılımcılara ilk 
andan son ana kadar ürünün geçtiği üre-
tim aşamalarını aktardı. Üntes’in Ankara 
Saray’da bulunan Soğutma Grupları ve Isı 

Pompası Sistemleri fabrikasına da ziya-
rette bulunan yetkililer bu fabrikada bulu-
nan Soğutma Grupları Performans Test 
Laboratuvarında incelemelerde bulundu. 
Müşteri odaklı çalışma felsefesiyle üre-
timlerinde üst düzey kaliteye önem veren 
Üntes, laboratuvarları sayesinde üretimi 
tamamlanan cihazlarının devreye alma 
sırasındaki tüm riskleri ortadan kaldırıldı-
ğını, gerçek çalışma koşullarında ünitenin 
nasıl işleyeceğini ve sert çalışma koşulla-
rında ünite limitlerini önceden tespit edil-
diğini, böylelikle müşterilere daha kaliteli 
hizmet sunulduğunu yetkililere aktardı. 
Ziyaret sırasında yapılan bir teste de eşlik 

eden yetkililer, Üntes’in 1.300 kW A sınıfı 
frekans invertörlü cihazının tüm şartlarını 
önceden görme fırsatı buldu.





Haberler

4. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong-
resi Hastane Hijyenik Alanlar Proje 

Hazırlama Esasları kursu kapsamında, 
Camfil Türkiye Satış Müdürü Mutlu Naki-
poğlu, genel havalandırma sistemleri için 
hava filtrelerinde yeni standart olan ISO 
16890 normu ve Eurovent 4/23’e göre 
uygun filtre seçimi ile filtre enerji verimli-
liğinin önemi hakkında bilgiler verdi. Farklı 
partikül ebatlarının filtre edilme verimlili-
ğinin başarı seviyesine bağlı olarak filtreler 
PM1, PM2.5, PM10 ve 10 mikrondan 
büyük olan ‘kaba’ partiküllere karşı filtre 
etme verimliği ile ilgili dört kategoriden 
biri içerisinde sınıflandırılabilirler. Yeni 
standarda göre, en zor üç kategorideki 

ürk asıllı Amerikalı bilim 
insanı Ali Erdemir; sür-

tünme, yağlama, aşınma bilimi 
ve teknolojisine katkılarından 
dolayı Ulusal Mühendislik Aka-
demisi (National Academy of 
Engineering-NAE) üyeliğine 
seçildi. Argonne Ulusal Labo-
ratuvarı (ANL) Araştırmacısı, Kıdemli Bilim 
Adamı ve Zor Koşullar için Malzemeler 
Programı Lideri olan Dr. Erdemir, NAE’nin 
6 Ekim 2019 tarihinde Washington 
D.C.’deki yıllık toplantısında düzenlenen 
törende resmen başlatılacak 86 yeni üye 
ve 18 yabancı üyeden biri. NAE üyeliğine 
seçilmek, bir mühendis için önemli bir ayrı-

ANIHYDRO, müşterilerine daha iyi 
hizmet verebilmek, daha işlevsel 

aranılan bilgiye en hızlı ve kolay biçimde 
ulaşabilmelerini sağlamak adına kurum-
sal web sitesini yeniledi.  
Bilgi için: www.sanihydro.com.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

1

T

S

Camfil Türkiye, ISO 16890 Normu Hakkında Bilgi Verdi

Türk Bilim İnsanı Ali Erdemir, ABD Ulusal 
Mühendislik Akademisi Üyeliğine Seçildi

SANIHYDRO Kurumsal Web Sitesi Yenilendi

(çok küçük ve orta ölçekli) partiküller olan 
PM1, PM2.5 ve PM10 partikülleri filtre 
etme verimliliğinin en az %50 olması 
gerekmektedir. Eurovent 4/23 tavsiye-
sine göre, hastanelerde HEPA filtrelerden 
önce, besleme havasında kullanılacak filtre 
verimi olarak minimum ePM1 %90 sını-
fındaki filtreler veya kombine filtre sistemi 
kullanılacaksa ePM2.5 %50 + ePM1 %80 
sınıfındaki filtreler tercih edilmelidir. Naki-
poğlu, yeni ISO 16890 standardının, insan 
sağlığına tehdit oluşturan PM1 ve PM2.5 
gibi tehlikeli partiküllerin filtrelenmesi ve 
böylece insanların temiz hava soluma-
ları konusunda aşama kaydettireceğini 
belirtirken, Camfil Türkiye’nin ISO 16890 

calık. Akademi üyeleri; mühen-
dislik araştırması, uygulaması 
ve eğitiminde önemli katkılar 
ve yenilikler yapanları onurlan-
dırıyor. Malzeme bilimi, makine 
mühendisliği, yüzey mühendis-
liği ve triboloji, nano-yapılı ve 
kompozit malzemeler, fiziksel 

ve kimyasal buhar biriktirme, süper-akış-
kanlık, yüzey bilimi ve mühendisliği, elmas 
ve elmas benzeri karbon filmleri, motor 
tribolojisi, düşük boyutlu malzemeler ve 
ilgili disiplinlerde uluslararası tanınırlık 
kazanan Erdemir’in yayımlanan 300’den 
fazla makalesi, 6 Ar-Ge (R&D 100) ödülü 
ve 23 ABD patenti bulunuyor.

normu hakkında bilgiler vermeye devam 
edeceğini bildirdi.

B aymak, 2012 yılından 
bu yana dünyanın her 

yerinden gelen yaratıcı fikir ve 
konseptlerin sektörün önde 
gelen profesyonelleri tarafından 
değerlendirildiği Muse Creative 
Awards’ta iki ödül kazandı. 
International Awards Associa-
tes (IAA) tarafından desteklenen ve bu yıl 
42 ülkeden 2000 projenin değerlendirildiği 
Muse Creative Awards’ta Baymak, ‘Çocuk 
Videoları’ ve ‘Marka Stratejisi’ kategorile-
rinde ödüle layık görüldü. Her yaştan tüke-
ticiye farklı içeriklerin yer aldığı sosyal medya 
hesaplarında çocukları konuk eden Baymak, 
‘samimi ve bizden biri’ olan marka kimli-
ğini sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği 
özel gün ve gerçek zamanlı içerikler ile güç-
lendirerek uluslararası ödülün sahibi oldu.

Baymak’a Muse 
Awards’tan İki Ödül
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İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 

tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini güvenle yaşatıyor. 

Samsung iklimlendirme sistemleri ile
geleceğin teknolojisi bugünden yanınızda

*Geleneksel 4 yön kaset iç ünitelere göre. **Samsung DVM Water serisine göre daha yüksek COP ve EER değerlerine sahiptir. ***20HP ve 30HP’lik tek modül sayesinde sağlanmaktadır.

samsung.com/tr
/air-conditioners

360 Kaset Klima
• Şık Tasarım
• Homojen İklimlendirme
• Daha Fazla Hava Akışı*
• Yenilikçi Booster Fan
• Soğuk Cereyan Yok

• İnce ve Kompakt Dizayn
• Sessiz Çalışma

Wind-Free™
Tek Yön Üflemeli Kaset

• Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi
• Bağımsız Kanat Kontrolü
• Hareket Algılama Özelliği
 (Opsiyonel)

Wind-Free™
4 Yön Üflemeli Kaset

DVM S Eco 
• Maksimum Alan Tasarrufu
• Kompakt Tasarım, 
 Kolay Kurulum
• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 
 4-14 HP

DVM S 30 HPDVM S  Water  30 HP
• Tek Modülde Maksimum   
 Kapasite
• Daha Fazla Enerji Tasarrufu**
• Düşük Bakım ve Enerji    
 Maliyetleri***
• Enerji Verimli Hızlı Isıtma ve   
 Soğutma
• Düşük Ses Seviyesi
• Oransal Su Debisi Kontrolü

• Üstün Isıtma Performansı
• Asimetrik İnvertör Scroll  
 Tasarım
• Geliştirilmiş Flash Enjeksiyon
• Akıllı Defrost Özelliği
• Alan Tasarrufu
• Tek Modülde Maksimum  
 Kapasite

Wind-Free
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TESKON-DİD Sismik Seminerinde Ulus Yapı’nın Sismik Keşif Özeti 
Hazırlama Sunumu Büyük İlgi Gördü

B u yıl 14.’sü gerçekleştirilen Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde, 

17 Nisan 2019 Çarşamba günü, TESKON-
DİD işbirliği ile düzenlenen seminer kapsa-
mında Ulus Yapı Teklif Mühendisi Ali Cenk 
Tepegöz’ün “Tesisatlarda Sismik Keşif Özeti 
Hazırlama” konulu sunumu ilgiyle izlendi. 
Tepegöz, uluslararası ve ulusal yönetmelik-
lere kısaca değinerek, tesisat keşif özetleri 
ve disiplinlere göre sismik keşif özetleri 
hakkında bilgi verdi. Ali Cenk Tepegöz, 
örnek mekanik tesisat keşif özeti ve örnek 
sismik koruma keşif özeti ile aktardığı bil-
gileri pekiştirdi. Tesisatın sismik koruması, 
uluslararası ve yerel yönetmeliklere tam bir 
hakimiyet ve yoğun bir bilgi birikiminin yanı 
sıra uzun yıllara dayalı deneyim gerektiren 

İ

Acrefine Sertifikalı Profesyonel Mühendislik 
Eğitim Kurumu Belgesini Yeniledi

ngiltere’nin Profesyonel Tesisat 
Mühendisleri Birliği CIBSE (The 

Chartered Institution of Building Services 
Engineers) tarafından Sertifikalı Profesyo-
nel Mühendislik Eğitimi (CPD – Continuing 
Professional Development) verme yetkisine 
sahip olan Acrefine, bu yetki belgesini 2021 
yılına kadar geçerli olacak şekilde yeniledi. 
Tesisatlarda sismik koruma ve titreşim yalı-

tımı konularında Acrefine tarafından Serti-
fikalı Profesyonel Mühendislik Eğitimi alan 
kurumlar arasında dünyanın önde gelen 
müşavirlik firmalarından Arup, AECOM, 
Hoare Lea gibi devlerin yanı sıra İngiltere 
Deprem Mühendisleri Birliği SECED (Society 
for Earthquake and Civil Engineering Dyna-
mics) ve South Bank University gibi prestijli 
kurumlar da bulunuyor.

bir uzman mühendislik konusudur. Bu 
nedenle teklif aşamasından başlayarak, 
konunun uzmanları tarafından yürütülmesi 
gerekiyor. Öte yandan tesisat sektöründeki 
yoğun teklif hazırlama süreçleri göz önüne 
alındığında, firmaların bu konuda sıkıntılar 
yaşaması kaçınılmaz oluyor. Ulus Yapı bu 
konuda sektörün ihtiyacı olan eğitimleri 
vermeye hız kesmeden devam ediyor. 

TESKON-DİD Semineri kapsamındaki bu 
sunuma katılanlar, sismik keşif özeti hazır-
lama konusunda temel bilgiler edindi. Böy-
lelikle aSET-Acrefine Sismik Mühendislik 
Yazılımı ile kolayca sismik keşif özetlerini 
kendileri hazırlayabilecekler.

Ç ukurova Isı, 2019 yılı Bayi Toplan-
tısı ve Gezisini 6-7 Nisan tarihleri 

arasında Sheraton Otel Ataşehir’de ger-
çekleştirdi. 6 Nisan günü Çukurova Isı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan’ın hoşgeldiniz konuşması ile 
başlayan toplantı, Satış Müdürü Kerem 
Ünlü’nün 2018 yılı satış değerlendir-
mesi ile devam etti. Pazarlama Müdürü 
Osman Ünlü’nün pazarlama faaliyetlerini 
anlattığı sunum ile devam eden toplan-

tının birinci bölümü Pazar Geliştirme 
Müdürü Eren Ünlü’nün ihracat faaliyet-
lerini anlatmasıyla tamamlandı. İkinci 
bölüm ise Satış Müdürü Kerem Ünlü’nün 
Çukurova Isı’nın yeni ürünlerini tanıttığı 
sunumla başladı, Dış Ticaret ve Satınalma 
Müdürü Selva Duruak’ın mevzuat hak-
kında yaptığı sunumla sona erdi. Top-
lantının 2. gününde düzenlenen Boğaz 
gezisine ise tüm Çukurova Isı bayileri ve 
aileleri katıldı.

Çukurova Isı, 2019 Yılı Bayi Toplantısı ve Gezisini Düzenledi
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T ürkiye’de Soğutma-İklimlendirme 
ve Isı Pompaları Sektörlerinde F-Gaz 

Alternatifleri Çalıştayı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 29-30 Nisan 2019 
tarihlerinde iklimlendirme ve soğutma 
sektörünün temsilcilerinin de yoğun ilgisi 
ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Çalıştayın 
ilk gününde proje ortakları ve yürütücüleri 
olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, UNIDO 
ve GFA Konsorsiyumu yetkililerince AB 
Tüzüğünün F-Gazlar bağlamında değer-
lendirilmesi, Montreal Protokolü ve F-Gaz 
başlığıyla bugüne kadar yaşanan geliş-
meler gündeme getirildi. Türkiye’nin de 
taraf olduğu, tüm taraf ülkelerce 1987’de 
imzalanan Montreal Protokolü, Türkiye’nin 
büyük bir başarıyla uygulamaya koyduğu 
bir anlaşma niteliğinde idi. Bununla bir-
likte mevcut çalışmalara hız katacak olan 
ve 2016 yılında Ruanda’da imzalanan Kigali 
Değişikliği ile 18 tür ve tipte F-Gaz’ı içine 
alan bir azaltma takvimi gündeme alındı. 
Çalıştay’ın ana konusunu oluşturan Kigali 
Değişikliği’ne Türkiye’nin de dahil olmak 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önder-
liğinde çalışmalar yürütmekte olduğu dile 
getirildi. İlgili değişikliğe ve yaptırımlarına 
dahil olmayan ülkelerin ise 01.01.2033 tari-
hinden itibaren AB ülkeleri ile ilgili ürün-
lerde ticaret yasağına tabi tutulacağı vur-
gulandı. Bu değişiklik ile Türkiye’nin; ülkeye 
giren, üretilen ve kullanılan F-Gaz’lara ilişkin 
raporlama süreçlerini 2020 yılında başlata-
cağı ve 2021 yılında ise envanter altyapısı 
oluşturulacağı belirtildi. Hedef F-Gaz kulla-
nımını AB ülkeleri içinde 2030 yılına kadar 
%80 oranında (2015 yılına göre %100 
düşürme), Türkiye’de ise 2045 yılına kadar 
%80 oranında azaltmak. F-Gazların çok 
yüksek GWP (Küresel Isınma Etkisi) değeri-
nin olması, atmosferde oluşturduğu Green 
House Effect (Sera Etkisi) nedeniyle dünya-
mızın hızla ısındığı, bu çalışmalar ve Kigali 
Değişikliğinin amacının 2030 yılına kadar 
yeryüzünün ısınmasını 0,4 ˚C düşürmek 
olduğu, bunun ancak bir an önce F-Gazların 
kullanımının azaltılmasıyla ve doğal GWP 
değeri sıfır olan akışkanların kullanılmaya 
başlanması ile mümkün olacağı ifade edildi. 
Çalıştay’ın 2. gününde Dr. Kadir İsa ilk gün 

yapılan sunumların özetini sundu. Düşük 
GWP’li Soğutucu Akışkanlara Giriş baş-
lıklı sunumunun ardından İSEDA Yönetim 
Kurulu Başkanı Turhan Karakaya’nın mode-
ratörlüğünde İklimlendirme Sektöründe 
Düşük GWP’li Alternatif Akışkan Kullanım 
Örnekleri konulu oturum gerçekleştirildi. 
Bu oturumda Honeywell’i temsilen Ste-
fan Schussler doğal soğutucu akışkanlara 
yönelik yapılan çalışmaları ve soğutucu 
akışkan üreticisi ve geliştiricisi olarak yeni 
tür sıfır GWP değeri olan akışkanlara yöne-
lik örnek uygulamaları sundu. Ardından 
Daikin adına söz alan Andaç Yakut, Daikin 
olarak ısı pompaları, split ve ticari klima 
sistemlerinde R410A ve R134A’ya naza-
ran daha düşük GWP değerine sahip R32 
türü akışkanların kullanım örneklerini verdi. 
Ancak alternatifleri değerlendirirken akış-
kanların çevreci, enerji verimliliği, ulaşılabi-
lirliği, fiyatı, güvenilirliği, servis emniyeti ve 
geri dönüştürülebilme kolaylığının kriterler 
olarak ele alınması gerektiğini, Daikin’in 
bu kriterlere göre daha çevreci ürünler 
ve soğutucu akışkanlar üretiminde gayret 
gösterdiğini belirterek örnek uygulamalar 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Alarko Car-
rier adına söz alan Tolga Aydınlı özellikle 
chiller ve soğutma gruplarında R1234ze 
gibi sıfır GWP’li akışkanları kullandıklarını, 
R32 akışkan kullanımına ağırlık verdikle-
rini, ancak sektörde sistem tercihi yapan ve 
sistemlere müdahale edenlerin F-Gazların 
çevreye olan negatif etkileri hakkında farkın-
dalık yaratmak için mücadele verdiklerini, 
bu farkındalığın oluşması ve doğal soğu-
tucu akışkanların kullanımının en önemli 
gündemlerinden biri olduğunu ifade etti. 
Arçelik-LG adına söz alan Semih Kurular 
ise Arçelik Ar-Ge olarak üretimde bireysel 
ürünlerde dahi daha düşük GWP değerine 
sahip, görece daha verimli, daha az soğu-
tucu akışkan içeren ürünlerin üretimi ve 
geliştirilmesine yöneldiklerini, bu kapsamda 
üretim ve Ar-Ge çalışmalarının yanında ser-
vislerin eğitilmesi, sertifikalandırılması ve 
farkındalıklarının artırılmasına yönelik çaba-
larını dile getirdi. Son olarak Trane adına 
söz alan Ersin Yücel ise firma olarak GWP 
değerleri 0 (Sıfır) olan R1234ze, R514A ve 

Türkiye’de Soğutma-İklimlendirme ve Isı Pompaları Sektörlerinde 
F-Gaz Alternatifleri Çalıştayı Düzenlendi

R1233ZD gibi soğutucu akışkanları chiller 
soğutma gruplarında kullandıklarını, bu 
akışkanların bulunduğu sistemlerin düşük 
basınçlı sistemler olması nedeniyle gaz 
kaçak riskinin çok az olduğunu, sistemle-
rine güvendikleri için ise müşterilerine kaçak 
olmama garantisi verdiklerini ve sorumlu-
luklarını üstlendiklerini belirtti. Türkiye’de 
eğer doğru anlatılır ise son kullanıcıların 
alternatif soğutkanlı sistemleri satın alma 
potansiyellerinin yüksek olduğunu ve bu 
bilincin yüksek olduğunu dile getirdi. Örnek 
olarak içerisinde 1734 kg çok düşük GWP’li 
R514A soğutkanı bulunan örnek bir proje 
satışını katılımcılara sundu. Oturumun 
moderatörlüğünü üstlenen Turhan Kara-
kaya ise kapanış konuşmasında İSEDA’nın 
2009 yılından bu yana gerek OTİM-Ozon 
Tabakasını İncelten Maddeler kapsamında 
HCFC’lerin Ozon Tabakasına zararının 
engellenmesi çalışmalarında, gerekse F-Gaz 
Yönetmeliği süreçlerinin tamamında Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile yakın bir partner 
olarak çalıştığını, 2015-2018 yılları ara-
sında ise Bakanlık ile İSEDA arasında yapılan 
protokol kapsamında 61 eğitimciye eğitim 
verdiğini, ardından 5000’i aşkın F-Gazlı sis-
temlere müdahale eden teknik personelin 
eğitim ve belgelendirmesini Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’nın verdiği yetki ile gerçekleş-
tirdiklerini belirtti. F-Gaz konusunda MYK-
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda hazırlanıp 
yayımlanma aşamasına gelen F-Gaz Teknik 
Personeli Yeterliliğinin hazırlanmasında da 
direkt katkı veren bir kurum olduklarını dile 
getirdi. Karakaya, gerek firmaların yaptığı 
çalışmalar, gerek projenin hedefi ve Kigali 
Değişikliği ile ilgili sonuçların dünya ve çevre 
adına umut verici olduğunu, bu tür çalış-
maları sonuna kadar destekleyeceklerini, 
firmalara ve taraflara çalışmalarında başa-
rılar dilediklerini ifade etti.
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GRUNDFOS 
iSOLUTIONS

A SMART SOLUTION 
FOR YOU
A SMART SOLUTION 

TAM KONTROL SAĞLAYIN VE MALİYET TASARRUFLARINI OPTİMİZE EDİN
Neredeyse her endüstriyel soğutma uygulamasında gerçekleştirilebilecek önemli düzeyde proses 
optimizasyonu potansiyeli bulunur. Grundfos iSOLUTIONS ve E-pompalar ile enerji, su ve diğer 
işletme maliyetlerinde önemli tasarruf sağlarken genel olarak sistemi daha iyi izleyebilir ve kontrol 
edebilirsiniz. Günlük operasyonlarınız endüstriyel soğutmaya yönelik bir pompa sistemi içeriyorsa 
Grundfos iSOLUTIONS, daha yüksek soğutma verimine ve kontrole bağlanmanıza yardımcı olabilir.

Grundfos iSOLUTIONS’ın avantajlarını ve bunları kanıtlayan uygulama örneklerini  
grundfos.com.tr/industrialcooling adresinden öğrenebilirsiniz.
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Haberler

I sıtma, soğutma ve havalandırma 
sektöründe ustalara yönelik olarak 

gerçekleştirilen ilk yarışma olarak değer 
gören ve 2.’si düzenlenen Türkiye’nin En 
İyi Kombi Ustası yarışması bu yıl Buderus 
sponsorluğunda gerçekleştirildi. 20 Şubat-
31 Mart tarihleri arasında online ön elemesi 
gerçekleşen Türkiye’nin En İyi Kombi Ustası 
Yarışması’na 500’ün üzerinde başvuru 
alındı. www.kombininustasi.com web site-
sindeki 21 soruluk testi en doğru ve en hızlı 
şekilde tamamlayan 15 finalist, 25 Nisan 
tarihinde DasDas Ataşehir’de düzenlenen 
finalde yarıştı. Öncesinde basın toplantısı 
da gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin 
birçok ilinden ustalar katılım sağladı. Çey-
rek final, yarı final ve final aşamalarından 
oluşan yarışmada teknik sorular, gaz tesi-
satı, kombi ve oda kumandası montajı gibi 
zorlu etaplarda yarışan finalistlerin tüm 
işlemleri, oluşturulan hakem heyeti tarafın-
dan bir sonraki aşamaya geçebilmeleri için 
denetlendi. Hızlı olmanın yanı sıra en doğru 
işlemi gerçekleştirmenin de önemli olduğu 
etaplarda en yüksek puanı alan ilk 3 fina-
list büyük finalde yarışmaya hak kazandı. 
Sektörün önemli isimlerinden GAZMER 
Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, AKSA 
Doğalgaz Başkan Yardımcısı Alper Konyalı, 
MYK Birim Koordinatörü Abdullah Özde-
mir ve Tesisat Öğretmeni Derya Çavuş’un 
bulunduğu jüri tarafından yapılan puanla-
malar ve değerlendirmeler sonucu büyük 
finalde ustalardan sıfırdan bir kombi mon-
tajı gerçekleştirmeleri istendi. Finalistler-
den Kemal Köksal Türkiye’nin en iyi kombi 
ustası seçildi. Bosch Termoteknik Pazar-
lama Direktörü Ali Aktaş yarışma hakkında, 
“Türkiye’nin En İyi Kombi Ustası yarışma-
sında sektörümüzün değerli firmaları ile 
iş birliği yaparak bu yarışmanın sadece 
bir organizasyon değil, sektörümüze ve 
ustalarımıza katma değer yaratan bir kon-
septe dönüşmesini hedefledik. Ustalarımı-
zın yarışma esnasında ihtiyaçları olan tüm 
malzemeleri kullanabilmeleri için Koçtaş bir 
mağaza alanı sağlarken, Danfoss sistemin 
verimliliğini artıracak termostatik radyatör 
vana çözümleri ile ilgili destek oldu. GFS 

ise doğalgaz tesisatı etabı 
ile ilgili çözüm ortağımız 
olarak yer aldı. Üçüncü-
lük ödülümüz ise Bosch 
Elektrikli El Aletleri’nin 
sponsorluğunda verildi. 
Bu iş birliklerinin sektöre 
katma değer sağlayacağı 
kanaatindeyiz” dedi. 
Türkiye’nin en iyi kombi 
ustası Kemal Köksal’a 
kazandığı 30.000 TL’lik 
teknoloji hediye çeki 
ödülü Bosch Termotek-
nik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış 
Genel Müdürü Zafer Polat tarafından tak-
dim edildi. Yarışma ikincisi Mesut Aybar’a 
10.000 TL değerinde Bosch beyaz eşya 
çeki, üçüncü olan Azam Safa Özyurt’a ise 
5.000 TL değerinde Bosch profesyonel el 
aletleri hediye çeki verildi. Yarışmadaki 
online etap boyunca en çok beğeni alarak 
Gönüllerin Ustası seçilen Okan Dudu’ya ise 
2.500 TL değerinde gıda çeki verildi. Polat, 
“Isıtma, soğutma ve havalandırma sektörü 
için ustalarımızın sadece montaj yapan 

Türkiye’nin En İyi Kombi Ustası Yarışması Buderus Sponsorluğunda 
Gerçekleştirildi

T urquality marka destek programına 
dahil yerli santrifüj pompa üreticisi 

olan Mas Daf, Düzce’de 40.000 m² alan 
üzerine kurulan ve tamamı ERP sistemi ile 
yönetilen üretim tesisinde bu kez, Adanalı 
endüstriyel tesis yöneticilerini ağırladı. Mas 
Academy kapsamında Adanalı endüstri-
yel tesis yöneticilerine, “Pompa Teorisi ve 
Enerji Verimliliği” konularında bir sunum 
gerçekleştirildi. Mas Daf Endüstri Satış 
Yöneticisi Sibel Akan tarafından gerçekleş-
tirilen sunumda; 250’nin üzerinde çalışanı 
olan Mas Daf’ın ana misyonunun; suyu 
ve enerjiyi etkin kullanıp yaşam kaynakla-
rını koruyacak şekilde çevre dostu, yüksek 
kaliteli ve fark yaratan pompa teknolojileri 
üretmek olduğu vurgulandı. Bu kapsamda 
42 yıldan bu yana birçok inovatif proje 

ve ürün geliştirdikleri belirtildi. Sunumda 
Mas Daf’ın ErP direktiflerine uygun, yüksek 
enerji verimli olarak üretilen santrifüj pom-
paları ve uygulama alanları hakkında da 
bilgiler verildi. Sunumun ardından Mas Daf 
Fabrika Müdürü İbrahim Demir ile birlikte 
fabrikayı gezerek üretim hatlarını yerinde 
inceleme fırsatı bulan misafirlere, ürünler 
ve üretim teknolojileri hakkında detaylı tek-
nik bilgiler verildi.

Mas Daf Fabrikası, Adanalı Endüstriyel Tesis 
Yöneticilerini Ağırladı

değil, aynı zamanda son kullanıcıya en 
kaliteli ve en doğru hizmet vermesini amaç-
ladığımız marka temsilcileri olduğunun 
altını çizmek isterim. Biz de Buderus olarak 
ustaların sektörümüz için önemini tekrar 
vurgulamak, onlarla bağımızı kuvvetlen-
dirmek ve yetkinliklerini artırmak amacıyla 
yarışmamızı gerçekleştirdik. Yarışmamıza 
katılan tüm ustalarımıza teşekkür eder ve 
Türkiye’nin en iyi kombi ustası yarışmasını 
kazanan ustamızı tebrik ederim” diyerek 
yarışmayı sonlandırdı.
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T

TÜYAK Eğitim Seminerlerinin Altıncısı “Yangın Risk Analizi ve 
Sigorta” Konusuyla Yapıldı

ÜYAK Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı/Yangından 

Korunma Derneği 2018-2019 dönemi 
eğitim seminerlerinin altıncısı, “Yangın 
Risk Analizi ve Sigorta” konusuyla, 27 
Nisan 2019 tarihinde Kozyatağı Hilton 
Otel’de düzenlendi. Oturum başkanlığını 
Ceyhun Eren’in yaptığı seminerde Risko-
net Danışmanlık Yönetici Ortağı Özlem 
Emgen “Eyvah Yine Yangın Var!”, Zurich 
Sigorta risk Mühendisliği Müdürü Esat 
Noyan ise “Risk Mühendisliği” başlıklı 
birer sunum yaptı. 
İnteraktif bir sunum gerçekleştiren Özlem 
Emgen, katılımcılara “Neden yangın olu-
yor? Yangın nasıl önlenebilir?, Risk nasıl 
engellenir?, Yangının etkilerini azaltmak 
için neler yapılabilir?” gibi sorular sora-
rak başladığı sunumunda şunları söyledi: 

“Yangın önleme sistemlerini devreye alma-
mız gerekiyor. Sistemin olduğu ancak dev-
reye alınmadığı durumlarla karşılaşabiliyo-
ruz. Yangın sonrası için ise iş sürekliliği ve 
risk yönetim planı oluşturulmalı. Etkin ve 
hızlı bir şekilde piyasaya nasıl geri dönebi-
leceğimize dair çözümler bulmalıyız. Risk 
mühendisleri, tesiste neyin ters gideceğini 
öngörüp tehlike gerçekleşmeden engel-
leme gücüne sahip olmalı. Risk mühen-
disinin görevi, riskin gerçekleşmemesi 
için çözüm yaratmaktır. Binaların Yan-
gın Korunması HakkındaYönetmelik’te 
Madde 6.6’da sigorta şirketlerinin yan-
gına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları 
binalarda, tesislerde ve işletmelerde, bu 
Yönetmelik hükümlerine uyulup uyul-
madığını kontrol etme mecburiyetinde 
olduğu belirtilir. Risk mühendisinin de 
görevi budur, bağımsız kalite ve kontrol 

sağlar.” Emgen'in ardından kürsüye gelen 
Esat Noyan, riski tanımlayarak başladığı 
sunumunda sigorta sektöründe risk yöne-
timinin önemi ve sağladığı yararları anlattı. 
Noyan, “İşletmelerde ne zaman, nerede, 
nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği belli 
olmayan sigortalı ile sigortacının iradesi 
dışında ve gelecekte meydana gelmesi 
muhtemel tehlikeye risk denir. Risk yöne-
timi, sigorta şirketlerine etkin bir risk 
seçimi olanağı sağlar. Kişiler veya şirketler 
sahip oldukları her türlü maddi varlıklarını 
mümkün olabilecek etkilere karşı koruma 
yoluna gitmekte ve risklerini sigorta şirket-
lerine devretmektedir. Bu nedenle sigorta 
şirketlerinin Serbest Fiyatlama Sistemi’nin 
getirdiği yoğun rekabet ortamında sağlıklı 
portföy oluşturabilmeleri teknik rasyoların 
olumlu olmasını sağlayabilmeleri ve müş-
terilere daha iyi hizmet verebilmesi için 
çok iyi bir risk seçiminin yapılması gere-
kir. Risk yönetimi, riskin gerçekçi ve etkin 
bir şekilde fiyatlandırılmasını da sağlar. 
Ekonomide her mal ve hizmetin bir fiyatı 
vardır. Sigorta şirketinin taşıyacağı riski 
değerlendirmesi, ona bir değer biçmesi 
gerekir. Riskin değerlendirilmesi, sigorta-
cının belirli bir prim üzerinden sözleşme 
düzenlemesi konusunda karar alması 
olarak nitelenebilir. Risk yönetimi, ayrıca 
teknik kârlılığın gelişmesine katkıda bulu-
nur. Risk analiz çalışmaları sonucunda 
sigorta şirketleri, riski çok iyi değerlendi-
rerek buna uygun bir fiyat oluşturmakta 

ve ardından belli bir konservasyon politi-
kası ile çalışmalarını sonuçlandırmaktadır” 
diye konuştu. 
Risk mühendisliği departmanının görevi 
hakkında da bilgi veren Noyan şunları 
söyledi: “Risk mühendisliği departma-
nının ana görevi, şirketin portföyünde 
olan veya portföyüne dahil etmek iste-
diği risklerin Risk Kabul Yönetmeliği’nde 
tarif edilen kriterlere uygun olup olmadığı 
konusunda çalışma yapmaktır. Sigorta, 
olay veya hasar sonrası destek hizmeti 
olmasına rağmen, risk mühendisliği olay 
veya hasar öncesi riski azaltma veya 
önleme çalışmaları yapar. Risk mühendis-
liği bir denetlemeden ziyade risk yönetimi 
için bir araçtır. Risk yönetimini, herhangi 
bir hasar sonrası operasyonel verimliliği 
korumak amacıyla mevcut kaynaklar ve 
gerekli kaynaklar arasında denge kur-
maya yönelik, hasar öncesinde en etkin 
durumun planlaması olarak tanımlamak 
mümkündür.”
Soru-cevap kısmının ardından seminer, 
oturum başkanı ve konuşmacılara teşek-
kür plaketi takdimi ile son buldu.
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Haberler

H oneywell bünyesinden 2018 yılı Ekim 
ayında ayrılarak bağımsız bir şirket 

olarak faaliyetlerine devam eden Resideo, 
2 Mayıs 2019 tarihinde Radisson Blue 
Bosphorus Hotel’de bayileri için kahvaltılı 
tanıtım toplantısı düzenledi. Resideo Bayi 
Ülke Satış Müdürü Çağlar Şakaklı yaptığı 
açılış konuşmasında “Bu bilgi paylaşım top-
lantısında siz değerli bayilerimizle bir araya 
gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Honeywell bünyesinden ayrıldıktan sonra 
sizlerle resmi anlamda bir araya gelmediği-
miz için böyle bir fırsat yaratmak istedik. Bu 
tanıtım toplantısında Resideo’yu çok daha 
iyi tanıyacaksınız” dedi ve programın akışı 
hakkında bilgi verdikten sonra kahvaltıya 
geçildi. Kahvaltının ardından Resideo’yu 
ve markaları “Honeywell Home”u tanıtan 
bir sunum gerçekleştiren Şakaklı, “Honey-
well, 2017 yılında konutlara yönelik faa-
liyet gösteren iş kollarının ve güvenlik ve 
zayıf akım ürünlerinin dağıtımını yapan ADI 
firmasının, bağımsız bir çatı altında top-
lanarak şirketten ayrılacağını açıklamıştı. 
2018 yılının Ekim ayında Honeywell’den 
tüm operasyonlarımızı ayırarak Resideo adı 
altında faaliyet göstermeye başladık. Şirke-
timizin hisseleri New York borsasında REZI 
koduyla işlem görüyor. Spin-off, bir şirke-
tin içinden başka bir bölümü ayrı bir şirket 
haline getirmesi demek. Resideo da aslında 
bir spin-off. Bölümümüzün dahil olduğu 
spin-off kısmı, yıllık cirosu 4.5 milyar dolar 
olan ve 14.500 çalışanı olan Ev ve Global 
Dağıtım Ağı bölümü, Honeywell’in yaptığı 
iki spin-off’tan biri. Sektör paydaşlarımız 
haklı olarak Resideo’nun daha küçük bir 
organizasyon olarak devam ettiğini düşü-
nüyor. Daha küçük sanılan organizasyon, 
sektörümüzdeki çoğu firmanın global 
anlamdaki cirosundan daha fazla ciroya 

sahip. Sektörümüzde 4.5 milyar dolarlık 
kaç tane şirketin var olduğunu düşünürsek, 
Resideo’nun büyüklüğünü daha iyi anla-
yabiliriz. Honeywell’in diğer spin-off’u ise 
Ulaştırma Sistemlerinde oldu. Honeywell’in 
spin-off stratejisinin altında verimli sermaye 
kullanımı, yatırımları daha odaklı bir şekilde 
yönlendirmek, yalın organizasyon, net finan-
sal profil, değişen ve gelişen pazarlara uyum 
sağlamak ve yatırım optimizasyonu, B2C ve 
dağıtım kanalları için artan odaklılık yatıyor. 
Dünyadaki trende paralel olarak yeni yapı-
lanmada artık son kullanıcıya ulaşmak ve 
onu etkileyebilmek çok daha kârlı ve marka 
bilinirliğini artıracak bir çözüm” dedi. Honey-
well ile yapılan uzun vadeli lisans anlaşması 
uyarınca Resideo’nun, müşterilerine ürünle-
rini Honeywell Home markası ile ulaştırmaya 
devam edeceğini söyleyen Şakaklı, “Resideo 
adı, İngilizce ev anlamına gelen ‘Residence’ 
ve kale anlamına gelen ‘Presidio’ kelimeleri-
nin birleşiminden oluşuyor. Odak noktamız, 
evler ve içlerinde yaşayan insanların hayatla-
rını daha konforlu, güvenli ve rahat kılmak. 
Tüm dünyada 14 bin 500 çalışanımızla, 100 
bini aşkın profesyonel taahhüt firmasıyla, 3 
binden fazla bayiyle, bin 200 orijinal ekip-
man üreticisiyle, 200’den fazla depo merke-
zimizle, perakende zincirleri ve online mağa-
zayla çalışıyoruz. Global anlamda yükselen 
bir trend olan akıllı evlere ulaşma sürecini ev 
sahipleri için kolaylaştırmayı hedefliyoruz. 
Bugün itibarıyla yaklaşık 5 milyon ev kulla-
nıcısı Resideo’nun internete bağlı akıllı ürün-
lerini kullanarak evlerinde olan biteni takip 

Resideo, Bayileriyle Bir Araya Geldi

edebiliyor, kontrol edebiliyor ve gereken 
durumlarda alarmlarla haberdar ediliyor. 
Ürünlerimiz 150 milyon evin içinde kulla-
nılıyor. Portföyümüzde konutlara yönelik 
mekanik tesisat, evsel yanma, akıllı ısıtma 
kontrol ve güvenlik ürünleri bulunuyor” diye 
konuştu. 
Şakaklı’nın ardından söz alan Resideo Pazar-
lama Müdürü Seçil Kızanlık İskender “Resi-
deo ile Geleceğe Doğru” başlıklı bir sunum 
yaptı. İskender sunumunda Resideo’nun 
müşterilerin kritik ihtiyaçlarını çözmek için 
inovatif çözümler geliştirdiğini, değer yarat-
mak ve kolaylık sağlamak için ise yazılım ve 
bağlanabilirlik konularına ağırlık verdiğini 
belirtti. Resideo’nun Kombi-TRV Basınçtan 
Bağımsız Radyatör Vanası, T3 Oda Ter-
mostatı ve Thera-5 Termostatşk Radyatör 
Vana Kafası hakkında bayilere bilgi veren 
İskender; 3D yazıcılar, inşaat sahasında 
robotlar, nanotüp teknolojisi, Tesla HVAC 
patenti hakkında da bayileri bilgilendirdi. 
Sunumunda ayrıca; şehirleşme, enerji verim-
liliği, güvenlik ve dijitalleşme gibi dünyadaki 
mega trendler hakkında bilgi veren İskender, 
2050’de dünyanın yüzde 75’inin şehirlerde 
yaşayacağını, enerji tüketiminin yüzde 
40’ının binalarda gerçekleştiğini belirterek 
“Güvenlik ihtiyacımız sürekli artıyor ve iş 
yapış şekillerimiz değişiyor” dedi. Resideo 
Teknik Destek Mühendisi Cihan Aşılayan’ın 
Su Yumuşatma Cihazları, Kıdemli Müşteri 
Yöneticisi Alper Adıgüzel’in ise Mekanik 
Daire Üniteleri hakkındaki sunumlarının 
ardından toplantı sona erdi.
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011 yılında başlayan son derece başa-
rılı işbirliğini takiben geçen günlerde 

Rekabet Kurulu onayını da alarak kuru-
luşu resmileşen Form MHI Klima Sistemleri 
A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü Mehmet Oral 
oldu. VRF sistemleriyle başlayan, geçen yıl 
içerisinde split, multi split ve profesyonel seri-
lerin satışını da içeren distribütörlük anlaşma-
sını takiben imzalanan ortaklık anlaşmasıyla 
Türkiye’de büyümeyi hedefleyen Japon Tek-
noloji firması Mitsubishi Heavy Industries, 
önümüzdeki dönemde konsept mağazala-
rıyla son tüketiciye daha yakın olmayı hedef-
liyor. 2010 yılından beri Form Şirketler Grubu 
bünyesindeki satış firmalarının Genel Müdür-
lük görevini üstlenen Mehmet Oral, Form VRF 
Sistemleri’nin, Mitsubishi Heavy Industries 
ile ortaklığından doğan yeni firmada görev 
almaya devam edecek ve Mitsubishi Heavy 
Industries markalı tüm klima ürün gruplarının 

Form MHI Klima Sistemleri A.Ş.’de Üst Düzey Atama
ülke genelindeki operasyonlarından sorumlu 
olacak. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühen-
disliği bölümünden 1987 yılında mezun 
olan Mehmet Oral, lisans eğitimi biter bit-
mez çalışma hayatına adım attı. 1989 yılında 
Alarko A.Ş.’de Şef Satış Mühendisi olarak 
göreve başlayan Oral, 1995 yılında Arduman 
Ltd.‘de Satış Müdürü pozisyonunda çalıştı. 
2005 yılında Airfel A.Ş. Genel Müdür Yardım-
cısı görevi ile kariyerine devam eden Mehmet 
Oral, 2008 yılında da şirketin Genel Müdürü 
görevine getirildi. 2010 yılında Form Şirketler 
Grubu’nda yer alan satış firmalarının Genel 
Müdürü olan Mehmet Oral, Form VRF Sis-
temleri firmasının kuruluşunda görev aldı. 
Sektördeki 30 yıllık yöneticilik deneyimi ile 
Mehmet Oral, 2019 yılının Nisan ayından 
itibaren Form MHI Klima Sistemleri A.Ş.’de 
Genel Müdür görevini üstlenecek.

2

F

Form, İzmir’de Çözüm Ortaklarıyla Buluştu
orm Şirketler Grubu iştiraklerinden 
Form Endüstri Tesisleri, farklı sektör-

lerden çözüm ortaklarının davetli olduğu 
eğitim ve bilgilendirme toplantısının ilkini 
hayata geçirdi. 15 firmanın temsilcileri-
nin katıldığı ve Form Endüstri Tesisleri’nin 
İzmir’deki fabrikasının ev sahibi olduğu 
etkinlikte Form’un yenilikçi ürünlerinden 
Duman Tahliye Sistemleri standartları ve 
belgelendirilmesi hakkında detaylı bilgiler 
paylaşıldı. Bunun yanı sıra yine Form markalı 
inovatif ürün gamı ve bu ürünlerin rakiple-
rinden farkları toplantının önemli konu baş-
lıkları arasında yerini aldı. Eğitimlerde; bu 
ürün gamında yer alan; Sunvia Doğal Gün 
Işığı Aydınlatma Sistemleri, Fes Klima Eva-
poratif Soğutma Üniteleri, Feschill Evaportif 

Ön Soğutma Sistemleri ve Troke Duman-Isı 
Tahliye ve Doğal Havalandırma Kapakları 
gibi ürünlerin özelliklerinden kullanım alan-
larına ve sektörel rekabetine kadar merak 
edilen tüm detaylar katılımcılarla paylaşıldı. 
Form Endüstri Tesisleri’nde bir tam gün 
süren eğitim toplantısı, davetlilerin katıldığı 

akşam yemeğiyle sonlandırıldı. Sunduğu 
yenilikçi çözümlerle sektörde fark yaratan, 
enerji tasarruflu çevre dostu ürünleri ile 
Form Endüstri Tesisleri, eğitim ve bilgilen-
dirme toplantılarını düzenli olarak gerçek-
leştirerek sektöre bir dinamizm getirmeyi 
hedefliyor.
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Sütün Tüketiciye Ulaşma Yolculuğunda Danfoss Güvencesi

D anfoss, günlük tüketim maddeleri-
nin üretiminden tüketimine kadar 

olan her süreçte yer alıyor. Özellikle kolay 
bozulabilen bir gıda olan sütün besin 
değerini ve tazeliğini koruyarak tüketici-
lere ulaşmasına özen gösteren Danfoss, 
“yarının mühendisliği” ile yola çıkarak, 
sütün yolcuğunun her aşamasında yer alı-
yor. Danfoss, sütün tüketiciyle buluşma 
yolcuğunda güvenlikten taviz vermeden 
tüketilen enerji, işletim ve bakım maliyet-
lerini azaltarak tasarruf edilmesini sağ-
lıyor. Sağıldığı andan itibaren Danfoss 
ürün gurubu ve kalitesiyle korunan süt, 
frigo kamyonlarla taşınıp market dolap-
larındaki yerini alıyor. Market dolaplarının 

D
Danfoss’tan ILBANK’a Eğitim

anfoss, ILBANK'a denizden su arıtma 
prosesinde kullanacağı yüksek 

basınçlı pompalar ve pompaların kontro-
lünü sağlayan FC 202 serisi sürücüler ile 
sürücü kullanımıyla enerji verimliliğinin altını 
çizdiği bir eğitim verdi. 
Danfoss tarafından deniz suyu ters osmoz 
uygulaması ile genel bilgilerin verildiği eği-
time ILBANK’ın üst düzey yöneticileri katıldı. 
Türkiye’nin ilk kamuya yönelik desalinas-

yon sistemini 10 yıl önce kuran ILBANK’ın 
eğitime katılan yetkilileri, sürücü ve yük-
sek basınçlı pompalar eğitimi ile Danfoss 
APP yüksek basınç pompalarının verimliliği, 
deniz suyu uygulamaları için super duplex 
gövde malzemesi kullanılması gerekliliği 
yanı basınç değiştiricili enerji geri kazanım 
cihazının diğer enerji geri kazanım cihazla-
rına göre farkları ve verimlilik uygulamaları 
hakkında bilgi aldı. 

soğutmasında büyük rolü olan 
Danfoss ürünleri, aynı zamanda 
evlerde bulunan buzdolaplarına 
da soğutma çözümleri sağlıyor. 
Danfoss Türkiye, Gıda, Perakende 
ve Endüstriyel Soğutma Satış 
Müdürü Kıvanç Aslantaş konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada şunları 
söylüyor: “Süt ve süt ürünleri 
üretiminde gıda güvenliği yüksek 
hijyen standartları çerçevesinde sağlanma-
lıdır. Paslanmaz çelikten ürettiğimiz valf 
istasyonları, vanalar ve genleşme vanaları 
gibi endüstriyel soğutma ekipmanları da 
sütün bulunduğu her noktada tazeliğini 
korumasında büyük rol oynuyor. Yeni 

yönetmeliklerle düzenlenen 
doğal soğutkan kullanımı ve 
enerji verimliliği göz önüne 
alındığında hem CO2 (R744) 
hem de NH3 (R717) içeren 
soğutma sistemleri çok daha 
ön plana çıkmakta. Ayrıca bu 
sistemler, üstün termal özel-
likleri sayesinde, süt işleme 
tesislerinde ihtiyaç duyulan 

ani ve yüksek soğutma ihtiyaçlarına, daha 
kolay cevap verebilmektedir. Paslanmaz 
çelik ekipmanların kullanılması korozyonun 
risk teşkil ettiği durumlarda soğutkanların 
kimyasal ve fiziksel özellikleri sebebiyle en 
iyi tercihtir.”

G F Piping Systems’ın (GFPS) içme suyu 
tesisatlarının otomasyonu için geliş-

tirdiği Hycleen Automation System, Red 
Dot Award 2019’dan “Onur Mansiyonu” 
ile döndü. Bu yıl 5500 ürünün değerlen-
dirildiği Red Dot Award 2019’da Hycleen 
Automation System, yenilikçi ve iyi tasar-
lanmış çözümleri ile ödüle hak kazandı. 
Özellikle büyük bina komplekslerinde içme 
suyu tesisatlarının planlanması, kurulumu, 
işletilmesi ve bakımı için geliştirilen sistem, 
tesisata giren suyun kontrolü, denetimi, 
raporlanması gibi özellikleri ile suyun hijye-
nik ve sağlıklı kullanımına olanak sağlıyor. 
İçme suyu sistemlerinin nadiren ilgi gören 
bir alan olduğu için bu inovatif ürünün 
jüri tarafından değerlendirilmesinin GF 
için oldukça önemli olduğunu vurgula-
yan firma yetkilileri, ödülü almaktan dolayı 
büyük gurur duyduklarını belirtti.  

Hycleen Automation System’e Red Dot’tan Mansiyon
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Haberler

T ürkiye’de tesisat yalıtımında, cam 
yünü, taş yünü ve elastomerik kau-

çuk köpüğünden oluşan üç ürün grubunu 
da üreten ODE Yalıtım, Avrupa'da ise 
tüm bu ürün gruplarında üretim yapan 
en büyük ilk üç şirket arasında yer alıyor. 
Tesisat yalıtımında alıcılarıyla yurtiçi ve 
dışında Starflex, Rockflex ve R-Flex marka-
larıyla buluştuklarını kaydeden ODE Satış ve 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erhan 
Özdemir, pazara sundukları son ürün-
leriyle, bu alanda konumlarını daha da 
güçlendirdiklerini söyledi. Özdemir, tesisat 
yalıtımının, yeni ürün ve üretim prosesle-
rini yatırımla, sürekli besledikleri ve çok 
önemsedikleri bir alan olduğunu vurguladı. 
ODE olarak yurtiçi ve dışında alıcılarıyla, 
cam yününde Starflex, taş yününde Rock-
flex, elastomerik kauçuk köpüğünde ise 
R-Flex markalarıyla buluştuklarını hatırlattı. 
Tesisat yalıtımında çok ciddi hedefleri ve 
büyüme planları olduğuna vurgu yapan 
Özdemir, “Bu planlarımızı da hem ürün 
hem de satış faaliyeti anlamında aralık-
sız destekliyoruz. Büyümede itici gücünü 
Ar-Ge’den alan bir firma olarak, bu alanda 
da çalışmalarımızı hız kesmeksizin sürdürü-

yoruz” dedi. R-Flex ailesine ait son ürünle-
rini, sektör için önemli bir buluşma noktası 
sayılan ISH 2019 Fuarı’nda tanıttıklarını 
hatırlatan Özdemir, “Elastomerik kauçuk 
köpüğünde yüksek su buharı difüzyon 
direnç katsayılı (µ≥ 11.000) ODE R-Flex 
ailesinin yeni ürünü olan bu ürünümüz,  
özellikle soğuk hat tesisat yalıtımında 
yoğuşmaya karşı maksimum koruma sağ-
lıyor ve tesisatın çalışma ömrünü uzatıyor. 
Ürün aynı zamanda 0,032 W/(m.K ) (-20 
°C) değerindeki ısı iletkenlik katsayısı ile 
enerji verimliliğini de artırıyor” dedi. 

“Uluslararası	pazarlarda	katma	
değerli	ürünler	talep	ediliyor”

Teskon+Sodex 2019 Fuarı’nda ise 
Türkiye’de ilk kez 60 mm kalınlığındaki 
R-flex levha ürünlerini tanıttıklarını kay-
deden Erhan Özdemir, tesisat yalıtımı 
ihracatıyla ilgili olarak yurtdışı pazarlarda 
ürünlere ilişkin katma değer beklenti-
sinin arttığının da altını çizdi. Özdemir, 
şöyle konuştu: “Uluslararası pazarlarda, 
özellikle de Avrupa pazarlarında katma 
değerli ürünlerden beklenti artıyor. Örne-

ODE, Tesisat Yalıtımında Avrupa’da İlk Üç Şirket Arasında

ğin sadece cam yünü levha değil, üzerinde 
yangın dayanımı sağlayan malzemelerin 
olduğu cam yünü levhalar tercih ediliyor. 
Ya da tesisat yalıtım malzemesi olarak üze-
rinde ürün performansını arttıran kaplama 
malzemelerinin olduğu ürünler talep edi-
liyor. ODE olarak biz de ulaştığımız Ar-Ge 
kabiliyeti ile yurtdışı pazarların bu ihtiyaç 
ve taleplerine hızla yanıt verebiliyoruz. 
Ar-Ge odağımız ve katma değerli ürünle-
rimizle, tesisatta yurtiçindeki liderliğimizi 
ve Avrupa’nın en iyileri arasındaki konu-
mumuzu önümüzdeki süreçte de güçlen-
dirmeye devam edecek, mevcut ve yeni 
pazarlarda büyümeyi sürdüreceğiz.”

M MO İstanbul Şubesinin, sektörün 
merhum duayenlerinden Baycan 

Sunaç’ın anısına düzenlediği “Mekanik Tesi-
sat Tasarımına Bir Ömür Verenler” Seminer 
Dizisinde, mekanik proje tasarımcısı Süley-
man Akım, Medine’de MADAC Akademi 
projesinin tasarım detaylarını anlattı. 29 
Nisan 2019 tarihinde, MMO İstanbul Şube 
Merkezinde düzenlenen seminer, geçmişten 
günümüze kadar tesisat sistemlerinin geli-
şim sürecine kısa bir bakışla başladı. Bütün-
leşik tasarım ve BIM konusunda Türkiye’nin 
geldiği ve gelmesi gereken noktalara dikkat 
çeken Süleyman Akım, Medine’de MADAC 
“Al Madinah Al Munawwarah Academy” 
projesinde yenilikçi tasarım yaklaşımını 
örnekleri ile anlattı. Akım, mekanik tesisat 
tasarımında yenilikçi yaklaşımlara Düzce 

Teknopark ve İstanbul Bomontiada proje-
lerinden de örnekler verdi. Seminerin ardın-
dan gece, MMO İstanbul Şubesi lokalinde 

Süleyman Akım, "Mekanik Tesisat Tasarımına Bir Ömür Verenler" 
Seminer Dizisinin Konuğu Oldu

bir akşam yemeği ve Süleyman Akım’ın 
müzisyen dostları ile birlikte verdikleri müzik 
dinletisi ile tamamlandı.
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ilo Türkiye’de, üst düzey bir atama 
gerçekleşti. Mehmet Ürek, Wilo Tür-

kiye Genel Müdürü olarak atandı. Mehmet 
Ürek, Wilo’nun sektöründe yenilikçi, lider 
olma ve büyüme stratejisini Türkiye’de ger-
çekleştirecek. Uludağ Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun olan 
Mehmet Ürek, profesyonel iş yaşamına 2002 
yılında “Satış ve Pazarlama Uzmanı” olarak 
başladı. Ardından Doğuş Otomotiv’de bir 
süre çalıştıktan sonra Vaillant Group’ta 2010 

Wilo Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Mehmet Ürek Oldu
yılına kadar “Kurumsal Satış Müdürü” olarak 
görev yaptı. İsveçli ESBE AB firmasında 2010-
2016 yılları arasında “Ülke Müdürü” olarak 
çalışan Ürek, ardından Wilo Türkiye bünye-
sine katılarak Ağustos 2018’e kadar “Bina 
Teknolojileri Bölümü Satış Müdürü” göre-
vini sürdürdü. Mehmet Ürek, Nisan 2019’da 
Wilo Türkiye Genel Müdürlüğü görevine baş-
lamadan önce Mas Grup’ta Satış ve Pazar-
lamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
olarak çalıştı.

W

W

Wilo’nun, Gaziantep ve Adana’da Düzenlediği Seminerlere Yeni Nesil 
Pompalar Damgasını Vurdu

ilo, pompa sistemleri sektörünün 
temsilcilerini yeni teknolojilerle tanış-

tırmak amacıyla seminerler düzenliyor. Son 
yıllarda düzenli olarak Türkiye’nin farklı şehir-
lerini ziyaret eden pompa uzmanı Wilo’nun 
son durakları Gaziantep ve Adana oldu. 
9 Nisan'da Gaziantep TMMOB’de (Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) ve 10 
Nisan'da Adana Anemon Otel'de yapılan 
seminerler, yaklaşık 200 kişinin katılımıyla 
gerçekleşti. Açılış konuşmasını Wilo Türkiye 
Bina Teknolojileri Satış Müdürü Gökhan 
Uzuner’ın yaptığı etkinliklerde, “Yeni Nesil 

Pompalar” başlığı altında sektörün ilk akıllı 
pompaları tanıtıldı. 
Teknolojisi, donanım özellikleri ve verimliliği 
ile dikkat çeken yapay zekâlı pompası Stratos 
Maxo ile yapay zekâlı altyapı pompası Rexa 
Solid Q, katılımcılardan büyük ilgi gördü. 
Ayrıca Wilo’nun UL-FM onaylı yangın pom-
paları da seminerlerde detaylı olarak anlatıldı. 
Kalite ve ürün güvenirliği açısından en yüksek 
standartları karşılayan Wilo’nun UL-FM onaylı 
yangın pompalarının, pazarın önde gelen 
ürünleri arasında olduğu vurgulandı. 
Wilo’nun Gaziantep ve Adana seminerleri 

katılımcılar açısından oldukça verimli geçer-
ken, yeni nesil pompaların sektöre katacağı 
değerler ve kolaylıklar gözler önüne serildi.  

E rensan Şirket-
ler Grubu’nun 

kurucusu, Kazan ve 
Basınçlı Kap Sanayicileri 
Birliği’nin (KBSB) kurucu 
üyesi, makine sektörü-
nün ülkemizdeki dua-
yenlerinden Mesut Eren 
vefat etti. Merhumun 
cenazesi 11 Nisan Perşembe günü Ataköy 
5.Kısım Camii'nde kılınan öğle namazının 
ardından Hasdal Mezarlığı’na defnedildi. 
Doğa Sektörel Yayın Grubu olarak mer-
huma Allah’tan rahmet, ailesine ve dost-
larına başsağlığı dileriz.

Vefat ve Başsağlığı

C entrotec Grubu’na 
bağlı, Hollanda fir-

ması Holmak HeatX B.V, 
Almanya’da bulunan Klin-
genburg GmbH’den ters 
akışlı ısı değiştiricileri üretim 
hattını satın aldı. Klingen-
burg gelecekte Gladbeck’te 
döner ısı eşanjörleri üretmeye 
odaklanacak. Bu devralım ile 
Holmak, daha önce Klingen-
burg tarafından tedarik edilen tüm alü-
minyum ve plastik, karşı akışlı ısı eşanjörleri 
kendi ürün portföyüne katıyor. Bu işlem, 
Holmak üretim tesislerinin üretim kapasi-

tesini yüzde 50 artıracak. Planlar, 2019’un 
üçüncü çeyreğinde Holmak lokasyonla-
rında ilk tesisin faaliyete geçmesi çerçeve-
sinde ilerleyecek.

Holmak HeatX, Isı Eşanjörü Uzmanı 
Klingenburg’un Üretim Hattını Satın Aldı
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Haberler

spanya’nın Madrid kentinde 27 
Mart’ta düzenlenen Fire Sprinkler 

Madrid 2019 etkinliğinde Avrupa ve tüm 
ülkelerdeki sprinkler profesyonelleri bir araya 
geldi.Konferansta uygulama haberleri ve 
yerel deneyimlerle birlikte standart güncel-
lemeleri, mevcut araştırma ve yeni tekno-
lojiyi kapsayan detaylı bir sunum programı 
gerçekleştirildi. 23 ülkeden 330 temsilcinin 
katıldığı etkinliğin altın sponsoru, Duyar Vana 
oldu. Konutlardaki yangın kaynaklı ölümler 
ile ilgili istatistiklerin de paylaşıldığı etkinlikte 
“Yangında Ölümden Korunma Mümkün” 
isimli kampanyanın başlatıldığı bilgisi verildi. 
Etkinlikte İspanya’nın yangın güvenliği yönet-

Duyar Vana, Fire Sprinkler Europe Madrid 2019 Organizasyonu’nun 
Gold Sponsoru Oldu

meliğinde yer alan bilgiler tüm katılımcılar 
ile paylaşıldı. EFSN (European Fire Sprinkler 
Network) Avrupa’daki güncellenen yangın 
ve sprinkler yönetmelikleri hakkında bilgi 
verdi. Ayrıca etkinlikte İspanya’daki sprink-
ler sistemleri için sertifikasyon gereklilikleri 
hakkında bilgiler de sunuldu. Etkinlikte 14 

farklı konuşmacı tarafından sunumlar ger-
çekleştirildi. Konuşma yapan kişiler arasında 
EFSN Başkanı, FM Global Yetkilisi, Tecnifuego 
Başkanı, IFSA Almanya yetkilisi yer aldı. Fire 
Sprinkler Europe, 2020 yılında Hollanda’nın 
Amsterdam şehrinde gerçekleştirilecek. 

İ

D

Duyar Vana ve Arel Üniversitesi KOSGEB Destekli Akıllı Vana Üretimi 
İşbirliği Protokolünü İmzaladı

uyar Vana, Akıllı Vana Üretimi İşbirliği 
projesi kapsamında Arel Üniversitesi 

ve KOSGEB ile işbirliği protokolü imzaladı. 
Duyar Vana - KOSGEB - Arel Üniversitesi 
işbirliği ile geliştirilecek Akıllı Vana Konsepti, 
tesisat sektörüne Endüstri 4.0 ve Ethernet 
of things bilişim teknolojilerini, akış kontrol 
vanaları ile birleştirerek çözüm üretmeyi 
hedefliyor. 
Firma tarafından yapılan açıklamada, “Duyar 
Vana olarak katılmaya hak kazandığımız 

‘Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstri-
yel Uygulama Destek Programı’ kapsamında 
geliştireceğimiz Akıllı Vana Üretimi projesi 
ile akış parametrelerini online izleyebilmeyi, 
yönetebilmeyi ve bu akış parametrelerin-
den çıktılar elde edebilmeyi hedefliyoruz. 
Projenin yaratacağı farklılıklar ile beraber 
tesisat sektörüne yeni bir bakış açısı kazan-
dıracağımızı öngörüyoruz. Projemizin 2020 
yılının başında hayata geçmesi planlanıyor” 
ifadelerine yer verildi.

B osch Termoteknoloji; 2018 yılın-
daki Facebook, Instagram ve Twit-

ter hesaplarındaki aktivitelerinden dolayı 
iklimlendirme sektöründe Social Media 
Awards altın ödülünü kazandı ve sektör 
birincisi oldu. 
Bosch Termoteknoloji; yıl boyunca aktif 
olarak kullandığı ve çeşitli içeriklerle besle-
diği Facebook, Instagram, Twitter ve You-
Tube hesaplarından 20 milyon kullanıcıya 
erişim sağladı. SocialBrands sıralamasına 
göre sektöründe lider olan Bosch Termo-
teknoloji, bu başarısını aynı zamanda sek-
tör dışına da taşıyarak Top100 listesine 
de girmeyi başardı. Bosch Termoteknik 
Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Pazarlama 

Direktörü Ali Aktaş sosyal medyada yakala-
dıkları başarı ile ilgili “Sosyal medya bizim 
için son yıllarda müşteriye ulaşmak için 
kullandığımız en etkin yöntemlerden biri 

Social Media Awards’tan Bosch Termoteknoloji’ye Ödül
oldu. Geleneksel pazarlama yöntemleri ile 
tamamına erişemediğimiz müşterilerimize 
farklı içeriklerle ulaşırken, aynı zamanda 
çift taraflı etkileşim imkanı da yakaladık. 
Müşterilerimizin yorumlarını 7/24 gözlem-
leyebildiğimiz ve çözümleyebildiğimiz sos-
yal medya platformları bizi müşterilerimize 
daha da yakınlaştırdı. Müşterilerimizden 
gelen talepleri, bu projeye özel çalışan sos-
yal medya iletişim sorumlularımızla kişiye 
özel ve onların ihtiyaçları doğrultusunda 
çözümler üreterek sonuçlandırıyoruz. Müş-
teri odaklılık stratejimizi destekleyen sos-
yal medya aktivitelerimizden dolayı Social 
Media Awards tarafından kazandığımız 
altın ödül bizim için çok anlamlı” dedi.
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Haberler

Y apılarda Enerji Verimliliği Derneği 
VERİMDER, Enerji Kimlik Belgesinin 

(EKB) önemine ilişkin önemli açıklama-
larda bulundu. Türkiye’nin on farklı ilinde 
enerji verimliliği konusunda konularını 
kanaat önderleri ve medya ile işbirliği 
halinde değerlendiren VERİMDER gele-
neksel “Anadolu Buluşmaları”nın onun-
cusunu Manisa’da düzenledi. VERİMDER 
İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, 
Enerji Kimlik Belgesi (EKB) ile ilgili ola-
rak, “Tüketilen enerjinin yaklaşık %40’ı 
binalarda kullanılıyor. Binalarda kulla-
nılan enerjinin yaklaşık %80’i ısıtma ve 
soğutma için tüketiliyor. Isı yalıtımı ile bu 
tüketilen enerjide %50’ye varan tasarruf 
sağlanabilir. Cebinizden boşa harcanan 
bütçenizin yanı sıra doğaya yapılan zarar 
da yine israf edilen enerjiden kaynaklanı-
yor. Bu nedenle de binalarda ısı yalıtımı 
yapmak ve binalarda zorunlu hale gelen 
Enerji Kimlik Belgesi’ne (EKB) sahip evlerde 
oturmak büyük önem taşıyor. Yapılaşma-
nın giderek arttığı ülkemizde, tüketiciler 
yeni ev alırken, gelecekte hem bütçesin-

den harcayacağı miktarı hem de içinde 
yaşadığı ve çocuklarına bir gelecek olarak 
bırakacağı çevreyi düşünmek zorunda. Bu 
nedenle de ev alırken ya da kiralarken, 
mutlaka Enerji Kimlik Belgesi(EKB)’ni sor-
gulayın. Binanın enerji sınıfının minimum 
C sınıfı, olmasına dikkat edin” dedi. Birkaç 
ay içerisinde artık ev alım, satım ve kiraya 
verme işlemlerin zorunlu hale gelecek 
Enerji Kimlik Belgesi’nin (EKB) sahteleri-
nin de piyasada yaygın olarak yer aldığını 
söyleyerek tüketiciyi bu konuda uyaran 
Çevre Hukukçusu Avukat Arsin Demir ise 
toplantıda yaptığı değerlendirmede şu 
önemli başlıklara vurgu yaptı: “Binaların 
enerji ihtiyacı ile enerji tüketim sınıflandır-
ması ve çeşitli sistemlerin birbiri ile uyumu 
ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi 
(EKB), yetkisi olmayan kurum ve kuruluşlar 
tarafından da sahte olarak hazırlanarak 
tüketiciler ile buluşturuluyor. Ancak bakan-
lık tarafından verilen yetki ile Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) vermeye yetkilendirilen kuru-
luşlar; yeni tasarlanan binalar için, binanın 
projelendirme çalışmalarında bulunmuş 

VERİMDER Uyarıyor: Sahte Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’ne Dikkat
olması şartı aranmaksızın Enerji Kimlik 
Belgesi(EKB) Uzmanları, mevcut binalar 
için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirket-
leri ve son yönetmelikteki düzenlemeye 
göre SMM hizmetleri belgesine sahip, 
Etüt-Proje Sertifikasına sahip, kalibre edil-
miş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazlarına 
sahip olmak gibi şartları sağlayan mimar/
mühendislerde mevcut binalar için Enerji 
Kimlik Belgesi düzenleyebilir. Enerji Kimlik 
Belgesi’nin sahte ya da geçersiz olması 
durumunda iptal edilir ve yeniden belgenin 
temin edilmesi istenir.”

B
Baymak Ankara Bayileri ile Gelecek Hedeflerini Paylaştı

aymak’ın 2019 yılı bayi buluşma-
larının ikinci durağı Ankara oldu. 

Ankara Bayi Buluşması, Baymak CEO’su 
Ender Çolak’ın ev sahipliğinde JW Mar-
riot Ankara Otel düzenlendi. 500 bayi, 
tesisatçı ve sektör temsilcisi ile gerçekle-
şen buluşmada konuşan Baymak CEO’su 
Ender Çolak, yüzde 30 büyüme ile kapat-
tıkları 2018’in ardından 2019 yılında yeni 
projelerle ve ihracatla büyümeye devam 
edeceklerini söyledi. Baymak’ın 2019 itiba-
rıyla yarım asrı geride bıraktığını söyleyen 
Çolak, konuşmasına şu sözlerle devam 
etti: “2018 yılında iklimlendirme sektö-
ründe ErP ve yoğuşmalı teknolojisi konu-
şuldu. Biz ise 5 yıldır yaptığımız yatırımlarla 
yoğuşmalı teknolojisinde ön plana çıktık. 
Bu süreç içerisinde yaptığımız 17 milyon 
Euro yatırımla hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında Türkiye’nin inovatif teknoloji 
markası olduk. Son 6 yıldır her sene çift 
haneli büyümemizin yanı sıra aynı 6 yıllık 

dönemde cirodaki %106’lık artış güçlü 
büyümemizin en önemli göstergesi. Bu 
başarının bir parçası olan bayilerimizle her 
zaman bir araya gelerek güçlü bir bağ 
oluşturduk. Bizim için bu ailenin bir parçası 
olmak rakamlardan önce güvenilir, samimi, 
adil, yenilikçi, şeffaf ve dürüst olmayı 
gerektiriyor. 2019 yılında da Türkiye’de 
her eve bir Baymak girmesi için bu büyük 
aileyle yolumuza hızla devam edeceğiz.”

İhracatta	hedef	büyük

BDR Thermea’nın çatısı altında Almanya, 
Fransa, Amerika ve Rusya başta olmak 
üzere boyler, kazan ve kombi ürünlerinde 
grubun ana üretim üslerinden biri haline 
geldiklerini dile getiren Ender Çolak “Çalış-
malarımızla bu yıl ihracatta Euro bazında 
yüzde 15 oranında ciddi bir artış bekliyo-
ruz” dedi. Toplantıda konuşan Baymak 
Türkiye Bayi Kanalı Satış Müdürü Çetin 

Bitirgiç ise Baymak’ın 2018 yılı sonuç-
ları, ürün grupları ve yeni kampanyaları 
hakkında bilgiler paylaşırken, Ürün Grup 
Müdürü Rıdvan Öksüz ise konuşmasında 
yoğuşmalı kombi teknolojisi ve Baymak’ın 
pazara yeni sunduğu Duotec Compact ve 
Baymak Alüminyum radyatör ailesi hak-
kında bayilere bilgi verdi. 2019 yılı Ankara 
bayi buluşmasının özel konuğu ise tiyat-
rocu Okan Çabalar oldu. Çabalar, gerçek-
leştirdiği stand-up gösterisi ile bayilere 
keyifli anlar yaşattı.  
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

 

ODE

T

Turkcell Ankara Data Center
urkcell’in, Ankara’da toplam 46 bin 158 metreka-
re kapalı alan üzerine kurduğu ve Türkiye’nin en 

büyük veri merkezi olmaya hazırlanan “Turkcell Ankara 
Data Center” projesinde, ODE Isıpan ürünleri tercih edildi. 
Veri merkezi yatırımlarını; fiber altyapı uygunluğu, teda-
rikçilerin destek ekiplerine yakınlık, kurumsal müşteriler ve 
sanayi açısından ulaşılabilirlik parametreleri doğrultusunda 
gerçekleştiren Turkcell’in, bu yıl açılması planlanan An-
kara Data Center projesinin toplam inşaat sahası 71 bin 
336 metrekare. Kapalı alanı 43 bin metrekare olan ve 3 
katlı olarak inşa edilen merkez, ofis, teknik ve beyaz alan 
hacimlerinden oluşuyor. Ankara Sincan’daki Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde yükselen Data Center Binası’nın yapımına 
2016 yılında başlandı. Türkiye’nin en büyük veri merkezi 
ve bulut hizmetleri operatörü olan Turkcell, proje tamam-
landığında Ankara Data Center’da uluslararası içerik üreti-
cilerinin verilerini depolayacak ve yönetecek.

FORM

A

Aydınbey Queen’s 
Palace&Spa Otel

ntalya’nın gözde tatil beldelerinden Belek Kadriye mev-
kiinde bulunan Aydınbey Queen’s Palace&Spa Otel’in 

iklimlendirilmesi Form VRF Sistemleri tarafından Mitsubishi 
Heavy Industries markalı VRF sistemleri ile gerçekleştiriliyor. 
54 senelik köklü bir geçmişe sahip Form Şirketler Grubu’nun 
güvencesiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında Aydınbey 
Queen’s Palace&Spa Otel’e gizli tavan ve dört yöne üflemeli 
kaset tipi VRF sistemleri yerleştirildi. 66 adet 2846 kW so-
ğutma kapasiteli dış ünite ve 525 adet 3,156 kW soğutma 
kapasiteli iç üniteden oluşan çalışma, otelin tüm soğutma ve 
havalandırma ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılıyor. Bunla-
rın yanı sıra otele entegre edilen 5 adet DX Bataryalı Klima 
Santrali ile otelin taze hava ihtiyacı da verimli bir şekilde kar-
şılanıyor. Standart, aile ve engelli seçenekleriyle ayrılan toplam 
364 odaya gizli tavan ve tek yöne üflemeli kaset tipi VRF 
sistemi yerleştirilerek ziyaretçilerin aradığı konfora ulaşması 
sağlanıyor.

HTK KLİMA

Y

Milas 150 Yataklı 
Devlet Hastanesi

aklaşık 50 milyonluk bütçesiyle Milas’ın en büyük ya-
tırımlarından biri olan yeni Milas 150 Yataklı Devlet 

Hastanesi projesinde HTK Klima’nın hava damperleri, yangın 
damperleri, anemostadlar, kare petek menfez ve müdahale 
kapakları ve lineer menfezleri kullanıldı. 36 dönüm alan üze-
rinde inşa edilen, 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek 
hastanede bin araçlık otopark, çocuk oyun parkları, kantin-
kafeterya gibi sosyal donatılar yer alıyor.
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FORM

 

PA-FLEX KAUÇUK

P
Buhara Evleri

a-Flex Kauçuk, kamu ve özel sektör projelerinin kau-
çuk izolasyon tedarikçisi olmaya devam ediyor. Firma-

nın yer aldığı özel sektör projelerinden biri de Adıyaman’da 
inşaat çalışmaları süren Buhara Evleri projesi. Termal evler 
projesi olarak geliştirilen Buhara Evleri toplam 230.000 
m2 arazi üzerine kurulu olup bunun 139.000 m2’si kapalı 
alanıyla sağlık, eğlence, alışveriş ve dinlenme gibi pek çok 
ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandı. 41 bloktan 1004 
adet daireli yapılacak projede termalden elde edilecek suyun 
derecesi 20°C’nin üzerinde olup, ısı değerlerini yitirmeden 
havuz ve mekanlara taşınması aşamasında Pa-Flex Kauçuk 
levha ve boruları tercih edildi.

GF HAKAN PLASTİK

Y

Manzara Adalar
apıların sağlıklı 
ve temiz suya 

ulaşımı, atıksuların 
sessiz ve güvenli bir 
şekilde boşaltımı GF 
Hakan Plastik ürünleri 
ile garanti altına alı-
nıyor. LEED Platinum 
sertif ikal ı  Manzara 
Adalar projesinde ter-
cih edilen Silenta Premium, yurtiçi projeler kadar uluslararası 
projelerin de tercih ettiği bir ürün olarak öne çıkıyor. GF 
Hakan Plastik tarafından geliştirilen Silenta Premium Atıksu 
Boru Sistemi, kaliteli özellikleri ile yapılarda kullanılan suyun 
sessiz ve güvenli bir şekilde boşaltımı konusunda uzman 
bir sistem. Silenta Premium, tesisat sistemi üzerindeki titre-
şimleri büyük oranda azaltarak; bina içerisindeki titreşimler 
sonucu meydana gelen temas sesleri ve uğultuları da mi-
nimum seviyeye indiriyor. Özel conta sistemi, montaj ko-
laylığı sağlamakla birlikte su sızdırmazlığını garanti ediyor. 
Ayrıca ısıl genleşme nedeni ile borunun hareket etmesini 
sağlıyor. EN14366 standardına göre, 4 l/s debide 13 dB(A) 
ses şiddeti seviyesine sahip olan Silenta Premium’un, TESK 
sertifikasının yanı sıra, Almanya Fraunhofer, Almanya Hoch, 
Rusya GOST-R, Ukrayna Ukr SEPRO raporları ile Alman DIBT 
Sertifikası da bulunuyor.

ALDAĞ A.Ş.

Gürcistan Polis Akademisi

G ürcistan Kamu 
G ü v e n l i ğ i 

Eğitim Merkezi’nin 
Tiflis Forsyth Kam-
püsü’ndeki 200.000 
metrekarelik Akade-
mik Kompleksi, her 
yıl binlerce kamu gü-
venliği görevlisine hizmet veriyor. Gürcistan Kamu Güvenliği 
Eğitim Merkezi ve Gürcistan Polis Akademisi, iki yeni modern 
eğitim tesisini geçen yılın sonunda hizmete açtı. Toplam 
9.200 metrekarelik alana sahip yeni hizmet binaları 1.6 milyon 
USD’ye mal oldu. Modern teknolojilerle donatılan ek hizmet 
tesislerinde Aldağ A.Ş.’nin 1.900-4.900 m3/h kapasite aralı-
ğında 5 adet klima santrali, 800-5.000 m3/h kapasite aralığın-
da 13 adet egzoz fanı hizmet vermeye başladı.

 

DOĞU İKLİMLENDİRME

İ

İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi
stanbul İkitelli Şehir Hastanesi Kamu Özel İşbirliği mo-
deli ile yapılan Türkiye’nin en büyük 3. sağlık yatırım 

projesi olarak hayata geçiyor. Yapımı halen devam eden 
proje, tamamlandığında İstanbul ve çevre illerden gelecek 
23.600 hastaya hizmet verecek. Bu büyük projenin 2020 
yılında tamamlanması planlanıyor. 2.682 yatak kapasitesi ve 
1.000.000 metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul İkitelli 
Şehir Hastanesi Genel Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon Hastanesi, Psiki-
yatri Hastanesi, Kalp 
ve Damar Hastalıkları 
Hastanesi, Ortopedi 
ve Nöroloji Hastane-
si, Çocuk Hastanesi, 
Kadın Hastanesi ve 
Onkoloji Hastane-
lerinden oluşuyor. 
Doğu İklimlendirme, 
bu prestijli projede 
hava dağıtım ekipmanları ile yerini aldı. Hastane genelin-
deki 50’den fazla ameliyathanede kullanılacak yatay filtreli 
laminar akışlı tavan sistemleri başta olmak üzere, kanal tipi 
elektrikli ısıtıcılar, volüme damperleri, menfez ve difüzör 
grupları proje kapsamında Doğu İklimlendirme tarafından 
üretilecek. Şu ana kadar laminar akışlı tavan sistemlerinin ve 
elektrikli ısıtıcıların bir kısmı sevk edilirken damper, menfez 
ve difüzör gruplarının üretimleri devam ediyor. Doğu İklim-
lendirme DIN-1946/4 göre 1a sınıfı ameliyathane şartlarını 
simüle edip EN ISO 14644 standardına göre performans 
testlerinin yapılabildiği bir laboratuvara da sahip. Ameliyat-
hane havalandırması konusunda yaptığı yatırımlar sayesinde 
ürettiği resirküle ve yatay filtreli laminar akışlı tavan sistemle-
ri birçok yurtiçi ve yurtdışı projede tercih ediliyor.
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Bahreyn Havaalanı’nda 
Ulus Yapı Mühendisliğiyle 

Acrefine ve Gripple Çözümleri

bildik bileli askılama denilince aklımıza 
ilk gelen çözüm hep rotlar ve profiller 
oluyor. Dolayısıyla çelik halatla askılama 
yapmak fikri ilk intiba olarak ister istemez 
bir şüphe uyandırıyor. Oysa düşününce 
çelik halat teknolojisi, çekme kuvveti 
gerektiren her türlü uygulamada en 
güvenilir yöntem. Şantiyelerimizde etra-
fımızı saran kule vinçler, gemi yükleme 
limanlarındaki devasa konteynerleri taşı-
yan vinçler, göklere varan yüksek binalar-
daki hızlı ve büyük asansörler… Bunların 
hepsinde çelik halatlar yıllardır güvenle 
kullanılıyor. Bu açıdan bakınca bizim işi-
miz olan tesisat bileşenleri (hava kanalları, 
kablo tavaları, borular, ekipmanlar vb.) 
gibi nispeten hafif yüklerde çelik halat 
kullanımının son derece mantıklı oldu-
ğunu görüyorsunuz. Sağladığı pratiklik 
ve tasarruf da cabası.

Ortadoğu’daki	en	büyük	havaalanı	yarışında	1,1	milyar	USD’lik	bütçesiyle	
ön	saflarda	yer	alan	Bahreyn	Uluslararası	Havaalanı	projesinde	kullanılan	Acrefine	sismik	koruma	
ve	titreşim	yalıtımı	ürünleri	ile	Gripple	askı	sistemleri,	yüklenicilere	ve	yatırımcıya	büyük	tasarruf	

sağladı.	Proje	kapsamında	hem	mekanik	hem	de	elektrik	tesisatlarında	ve	
hem	sismik	koruma	ile	titreşim	yalıtımı	hem	de	askılama	için	kullanılan	

Acrefine	ve	Gripple	ürünlerinin	mühendislik	çalışmaları	
Ulus	Yapı	uzman	ekiplerince	gerçekleştirildi.

ADVERTORIAL

Bahreyn Havaalanı’nda 
Ulus Yapı Mühendisliğiyle 

Acrefine ve Gripple Çözümleri

Kule vinçleri ve gökdelenlerdeki 
asansörleri düşününce 

çelik halat teknolojisinin 
ne kadar güvenilir olduğunu 

görmeye başlıyorsunuz.
Bu açıdan bakınca tesisatları 

çelik halat ile asmak son derece 
mantıklı. Üstelik şantiyede büyük 

pratiklik ve tasarruf sağlıyor.

Bahreyn Havaalanı’nda Bahreyn Havaalanı’nda Bahreyn Havaalanı’nda Bahreyn Havaalanı’nda Bahreyn Havaalanı’nda 

Projenin	mekanik	tesisat	
yüklenicisi	Sönmez	Global	Yapı	
A.Ş.	Proje	Müdürü	Cem	Göktürk:

Sönmez Global olarak özellikle Ortadoğu 
ve Asya’da çok büyük projelere imza atı-
yoruz. Bilhassa havaalanı projelerinde çok 
sayıda referansa sahibiz; Riyad, Cidde, 
Medine, Tunus bunlardan sadece birkaçı. 
Gerek Türkiye’deki gerekse uluslararası 
projelerimizde yıllardır Acrefine ve Gripple 
ürünlerini güvenle kullanıyoruz. Ekibimiz-
deki uluslararası deneyimli mühendisler ile 
Ulus Yapı’nın alanında uzman mühendis-
leri, birlikte en ekonomik ve hızlı çözümleri 
üretiyorlar.

Özellikle askılama konusunda Gripple 
ürünleriyle ilgili ilk başlarda tereddütle-
rim vardı. Sonuçta bu meslekte kendimizi 
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Gripple askıları hızlı saha imalatı için 
benzersiz imkanlar sunuyor. Bir örnek 
vermem gerekirse; teslimatı gecikmiş 
ancak bir an önce asılması gereken ple-
num kutularımız vardı. Gripple askıları 
zamanında teslim edilmiş olduğu için eli-
mizde hazırdı. İşveren bana iş programı 
vermem için büyük baskı uyguluyordu 
ve ben de bunların asılması için olabi-
lecek en iddialı süre olarak 5 iş günü 
yazdım. Plenum kutuları geldiğinde hızla 
askılamaya giriştik ve sadece 1,5 günde 
hepsi bitti. Gripple askıları bize %70 hız 
kazandırmıştı. Üstelik bu projenin sadece 
bir zonu idi. 
Tüm proje genelinde süre ve dolayısıyla 
işçilik ile genel gider maliyetlerinden 
kazancımız çok daha fazla oldu.

Ulus	Yapı	Genel	Müdürü	Eren	
Kalafat:

20 yıldır tesisatlarda sismik koruma ve 
titreşim yalıtımı alanlarında faaliyet gös-
termekteyiz. Son yıllarda ise uluslararası 
iş ortaklarımız olan İngiliz Acrefine ve 
Gripple firmaları ile birlikte faaliyet alanı-
mızı askı sistemleri genelinde genişletiyo-
ruz. Gerek Acrefine markalı UL listeli / FM 
onaylı boru kelepçeleri, askı mengeneleri, 
perfore profiller vb. geleneksel askı ürün-
leri, gerekse Gripple marka inovatif ve 

patentli çelik halatlı askılarını Ulus 
Yapı’nın uzman mühendisliği ile bir araya 
getirerek, her türlü tesisatın ve mimari 
elemanların asılmasında yüklenicilere 
ve proje sahiplerine ekonomi sağlıyoruz, 
zaman kazandırıyoruz, güven sunuyoruz.
Acrefine ve Gripple ile yakın zaman önce 
yaptığımız anlaşma kapsamında tüm 
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya böl-
gelerinde 50’ye yakın ülkede tek yetkili 
temsilci olarak faaliyetlerimizi çok geniş 
bir coğrafyaya taşıdık. Bu bağlamda 
gerçekleştirdiğimiz işlerden biri olarak 
Bahreyn Uluslararası Havaalanı projesinin 
tüm mekanik ve elektrik tesisatında hem 
Acrefine sismik koruma ve titreşim yalı-
tımı ürünleri hem de Gripple askıları ile 
işverene ve yüklenicilere büyük tasarruf 
sağladık.

Gripple askılarıyla sahada 
%70 hız kazandık. 

Proje genelinde işçilik ve 
genel giderlerden yüzbinlerce dolar 

tasarrufumuz oldu.

İngiliz iş ortaklarımız Acrefine ve 
Gripple firmalarının 50’ye yakın 

ülkedeki tek yetkili temsilcisi olduk.
Türk yükleniciler dünyanın 
neresinde olurlarsa olsunlar 

daima yanlarındayız.

Sönmez	Global	Şantiye	Şefi	
Cenk	Gencal:

Ortadoğu’daki projelerde en büyük 
mücadelelerden biri, sahadaki imalatların 
mümkün olan en yüksek hızla gerçekleş-
tirilmesi gereksinimidir. 
Sonuçta bunlar devasa projeler ve şantiye 
ekibinin aylık sabit giderleri yüzbinlerce 
doları buluyor. Bu şekilde düşününce, 
sadece bir aylık zaman kazancı bile yük-
leniciye ve yatırımcıya yüzbinlerce dolar 
kazandırabiliyor.
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Dr. Kemal Gani Bayraktar, MMO Baş-
kanı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafın-
dan yapıldı.

Yaşartekin:	“TESKON	1000’in	
üzerinde	kişinin	emeğiyle	ortaya	
çıktı”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan 

Wheel Chair Dance Project 
Tekerlekli Sandalye Dans 
Ekibinin gösterisi ile başla-

yan kongrenin açılış konuşmaları; MMO 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Yüksel Yaşartekin, Kongre Yürütme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör, 
Hannover Messe Fuarcılık A.Ş. Sodeks 
Fuarları Direktörü Toros Utku, Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı 

İklimlendirme Sektörü, 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi TESKON ve 
Teskon+Sodex Fuarında Buluştu
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) düzenlediği 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) 

ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından organize edilen Teskon+Sodex-Fuarı, 17-20 Nisan 2019 tarihleri 

arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlendi. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 

TESKON, tesisat mühendisliği alanında çalışan mühendisleri, akademisyenleri, sanayicileri ve diğer meslek 

disiplinlerini bir araya getirerek bilgi alışverişinde bulunma olanağı sağladı. Yaklaşık 1800 m2 alanda İzmir’de 

düzenlenen Teskon+Sodex fuarında ise 100’e yakın katılımcı firma yeni işbirlikleri kurma fırsatı buldu. Fuarı 6711 

sektör profesyoneli ziyaret etti.

56 TERMODİNAMİK • MAYIS 2019



Özel Haber

MMO İzmir Şubesi Başkanı Yüksel 
Yaşartekin, bu yıl kongrenin ana teması 
olarak belirlenen “Mekanik Tesisatta 
Gerçekler ve Gelecek” konusunun büyük 
önem taşıdığını ve sektörü yakından ilgi-
lendirdiğini ifade etti. Yaşartekin şunları 
söyledi: “14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi'nin oluşumunda 335 uzman 
çok farklı konularda bildiri hazırlaya-
rak, 31 mühendis eğitmen kimliği ile 15 
kurs düzenlenmesine katkı koymuş, 18 
mühendis kongrenin diğer platformla-
rında görev alarak kongre programında 
yer almıştır. Ayrıca TESKON 2019’un 
organizasyonunda 26 Yürütme Kurulu, 
20 Düzenleme Kurulu Üyesi çalışmada 
bulunmuş, süreç içinde 140 Danışmanlar 
Kurulu üyemizin görüş ve rehberliğine 
başvurulmuştur. Bütün bu isimleri birleş-
tirdiğimizde ve birden çok alanda görev 
almış isimleri tekleştirdiğimizde, 14. Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin 
500’ün üzerinde kişinin çabası ve doku-
nuşuyla şekillenmiş olduğunu görüyoruz. 
Bu sayının içine, çalışmalarımızı birlikte 
yürüttüğümüz üniversite, dernek ve des-
tekleyen kurum temsilcilerini, ürün ve 
hizmetlerini sergileyerek teskon+Sodeks 
fuarına katılan firma yetkililerini ve 
bunların dışında birçok farklı alanda 
katkı koyan mühendisleri kattığımızda 
TESKON’un 1000’in üzerinde kişinin 
emeğiyle ortaya çıktığını söyleyebiliriz.”

Güngör:	“Ulusal	Tesisat	
Mühendisliği	Kongresi	tesisat	
mühendisliği	alanında	en	yaygın	
katılımlı	platform”

Yaşartekin’in ardından TESKON 2019 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali 
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belirtilmektedir. Bu çerçevede sürdürü-
lebilir gelişmenin şehirlerde yaşanmasını 
sağlayacak ve geleceğin enerji etkin, çoklu 
konforlu, yenilenebilir enerji ile bütünle-
şik, çevre dostu alanlarını tasarlamak da 
önem kazanmaktadır. Çevresel kaygı ve 
enerji bağımsızlığını kavramış olan pek 
çok ülke yenilenebilir enerji kaynaklarına 
duyulan ihtiyacın farkına varmış ve artan 
enerji talebine yenilenebilir enerji kay-
naklarının kullanımı ile cevap vermeye 
çalışmaktadır. Binalarda enerji verim-
liliğini artırmak ile birlikte yenilenebi-
lir enerji kullanımı da yaygınlaşmakta, 
‘Yerinde Üretim Tüketim’ ve depolama ile 
sürdürülebilir gelecek için zengin fırsatlar 
sunulabilmektedir. İklim değişikliği ile 
mücadelede düşük karbon salımı ve buna 
yönelik teknolojiler geliştirmede planlı 
seferberlik, gelişmiş ekonomilerin çok 
yönlü rekabetçiliğini daha da kuvvetlen-
dirmektedir. %100 yenilenebilir enerji 
dönüşümü bütünleşik tasarımla yakın 
geleceğin bir gerçeğidir. Yenilenebilir 
enerjili bütünleşik enerji sistemleri ve 
sıfıra yakın enerjili sıfır karbon binalara 
erişim, sürdürülebilir yapılı çevrede kon-
for ve iç hava kalitesi, sağlık ve güvenlik, 
sürekli optimizasyon ile öğrenme yet-
kinliği ve dijital dönüşüm, yapay zeka, 
otonom bina yönetim sistemleri, yüksek 
performanslı sistemlere erişimde tasa-
rım, devreye alma, izleme ve yönetim, 
veri üretmek, analiz ve çözümler sunmak, 
mevzuat geliştiricilere, sanayiye ve mes-
lektaşlarımıza en iyi seçimleri yapmala-
rında yardımcı olmak geleceğin yenilikçi 
değişiminde birer kaldıraçtır.”

Yener:	“İstihdam	odaklı	ve	
planlı	bir	kalkınmayı	öngören	
politikalar	uygulanmalı”

ihracatının 1 milyar doları iklimlendirme 
sektörünün faaliyetlerinden geliyor. Bu 
sektör, çevre iller üzerindeki kaldıraç 
etkisiyle hem bölge hem de Türkiye 
ekonomisinin gelişimi için özel anlam 
taşıyor. teskon+Sodex Fuarı ve TESKON 
Kongresi ile İzmir’e yakışan ve Ege Böl-
ge’sinin tüm potansiyelini ortaya koyan 
verimli bir organizasyona ev sahipliği 
yaptık. Fuar süresince katılımcı firma-
larımız çok iyi bir şekilde değerlendirdi, 
önemli anlaşmalara imza attılar. Gelecek 
vaat eden iş bağlantıları ve yeni ithalat-
ihracat fırsatları yaratan teskon+Sodex 
Fuarı, TESKON konferansı ile birlikte 
öne çıktı.”

Bayraktar:	“Hayal	ettiğimiz	
geleceğe	ulaşmak	için	bütünleşik	
yaklaşım	ve	dönüşüm	gerekiyor”

Sektörel dernekler ve TTMD adına açı-
lışta konuşan TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, 
Dördüncü Sanayi Devrimi ile insanlı-
ğın yeni bir aşamaya ve hızlı bir değişime 
girdiğine dikkat çektikten sonra, sektö-
rümüzü ve mesleğimizdeki gelişmeleri 
yeni çağa uyumlaştırırken hızlı, çevik ve 
esnek olunması gerektiğini belirtti. Bay-
raktar sözlerine şöyle devam etti: “Hayal 
ettiğimiz geleceğe ulaşmak için kat edil-
mesi gereken yol çok yönlü bütünleşik 
yaklaşım ve dönüşüm gerektirmektedir. 
Gelecek artık hiçbir sektör için tek başına 
düşünerek planlayamayacağı, bireysel 
başaramayacağı bir gerçektir. Gelecek 
kavramı ile bütünleşme anlaşılmalı, buna 
göre planlar yapılmalı, zorlayıcı hedefler 
koyulmalı, süregelen alışkanlıklardan öte 
farklı düşünce ürünü eylemlere samimi-
yetle gündelik hayatta yer verilmelidir. 
Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu 
Şehirleşme Raporunda dünya nüfusu-
nun; 2050’de 9,7 milyarı aşması bekle-
nirken, şehirlerin nüfusun %66’sını (6,3 
milyar) barındıracağı öngörülmektedir. 
Nüfusu 10 milyonda fazla olan 28’i mega 
olmak üzere 1 milyonun üzerinde top-
lam 488 şehrin, 2030’da dünya nüfusu-
nun yaklaşık %50’sini barındıracak 41’i 
megaşehir olmak üzere 662’ye erişeceği 

Güngör, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nin, bir kez daha alanında en 
yaygın katılımlı ulusal platform olarak 
konuklarını ağırladığını belirterek “Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi Tesisat 
Mühendisliği alanında çalışan mühen-
dislerin, bilim insanlarının, sanayicilerin 
ve diğer meslek disiplinlerinin bir araya 
gelerek bilgi alışverişinde bulundukları 
ve son bilimsel araştırma sonuçları ile 
teknolojik gelişmeleri izlemelerini sağla-
yan bu alanda en yaygın katılımlı ulusal 
platformdur. TESKON 2019’da 5 para-
lel salonda 7 sempozyum, 9 seminer ve 
bilimsel teknik oturumlarda toplam 189 
bildiri sunuldu. Ayrıca 15 farklı konuda 
kurs, kongre kapsamında başarıyla ger-
çekleştirildi” dedi.

Utku:	“İklimlendirme	sektörü,	
Türkiye	ekonomisinin	gelişimi	
için	özel	anlam	taşıyor”

teskon+Sodex Fuarına yoğun ilgi gös-
terildiğini belirten Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodex Fuarları 
Direktörü Toros Utku şunları söyledi: 
“Ege Bölgesi İzmir, Manisa, Denizli ve 
Aydın gibi Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayan kentlere ev sahipliği yapıyor. Bu 
dört şehrin 18 milyar doları bulan yıllık 
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ğinde istihdamın giderek azaldığı, küçük 
ölçekli mühendislik firmalarının birbiri 
ardına kapandığı, büyük işletmelerin ise 
işçi çıkarttığı bir dönemden geçiyoruz. 
Tesisat sektöründe karşı karşıya olduğu-
muz bu tablo aslında Türkiye’deki sanayi 
sektörünün genel bir yansımasından iba-
ret. Krizlerin çözümü üretimdedir”
Hem tesisat mühendisliği hem de diğer 
disiplinlerde teorik ve uygulamalı bilimsel 
ve teknolojik gelişmeleri sunan Kongre 
kapsamında 4 gün boyunca 9 salonda; 7 
sempozyum, 9 seminer, 15 kurs, 1 panel 
ve 1 forum çalışması gerçekleştirildi.  
“Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gele-
cek” ana temasıyla düzenlenen Kongre’de 
akademik ve bilimsel çalışmalarla son 
teknolojiler doğrultusunda iklimlen-
dirme ve tesisat mühendisliğinin bugünü 
ve geleceğine yön verildi. teskon+Sodex 
fuarında ise ziyaretçiler ısıtma, soğutma, 
havalandırma, yalıtım, pompa ve vana 
sektörlerindeki tüm yenilikleri keşfetme 
imkanı buldu. Fuar kapsamında son tek-
noloji ürünlerini tanıtma fırsatı bulan 
üreticiler, yerli ve yabancı birçok işbir-
liği kurdu. İklimlendirme sektörünün bir 
sonraki durağı ise, HVAC-R sektörü-
nün bir numaralı ve Avrasya Bölgesinin 
en önemli etkinliği olan; 2-5 Ekim’de 
Istanbul - Beylikdüzü Tüyap Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek 
ISK-SODEX Fuarı olacak.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz ise şu açıklamalarda 
bulundu: “Tesisat mühendisliği, makina 
mühendisliğinin temel disiplinlerinden 
biridir ve tesisat sektörü, cihaz, malzeme, 
ekipman üretimi ve taahhüt uygulama-
larıyla birlikte ciddi bir pazar oluşturur. 
Sektörde ürün tasarımından imalata, 
satış hizmetlerine, kullanım alanlarına 
ilişkin projelendirme hizmetlerine, cihaz 
ve sistemlerin montaj, işletmeye alma, 
test, kontrol, kabul, işletme ve bakım aşa-
malarına kadar sürecin her noktasında 
makina mühendisleri görev alır. Dolayı-
sıyla sektörün geliştirilmesi ve korunması 
bizler için özel bir önem taşıyor. Tesi-
sat kongrelerimizin temel amacı tesisat 
mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine 
katkı sağlamaktır. Tesisat mühendisliği 
ve etkileşim içinde olan diğer alanlarda, 
yeni bilgi ve teknolojinin paylaşılması, 
yaygınlaşması; tesisat mühendisliğinin 
temel ve uygulamalı alanlarında bilimsel 
ve teknolojik gelişmelerin sunulması ve 
tartışılması bu kongrelerimizin hedefleri 
arasındadır. Ülkemizde derin bir eko-
nomik kriz yaşanıyor. Bu krizi en fazla 
hissettiğimiz alanlar, üretime dayalı 
sektörler. Tesisat sektörü de bu krizi 
doğrudan yaşayan sektörlerin başında 
geliyor. Tesisat sektörü özelinde düşün-
düğümüzde planlı sanayi politikalarının 
olmaması, fason üretim, sorunlu ithalat 
politikaları, özellikle yatırım malları itha-
latında korumacı politikaların olmaması 
ve tek taraflı olarak imzalanan Gümrük 
Birliği Anlaşması bu yapısal sorunların 
başlıcalarıdır. KOBİ niteliğindeki firma-
larımız yetersiz teşvikler, eşit olmayan 
rekabet koşulları, üretimlerini durdurma, 
büyük firmaların isteklerine tabi olma, 
fason üretimle dünya pazarlarına düşük 
kâr marjıyla çalışma kıskacı altındadır. 
Bu düşük kârlılık sektördeki küçük ve 
orta ölçekli firmalarımızı ne yazık ki 
kırılgan hale getiriyor. Büyük firmalar 
da geçmişteki düşük döviz kuru politi-
kalarından dolayı artan oranda ithalata 
yönelmiş ancak sürekli yükselen döviz 
kuru nedeniyle borç kıskacı altında kal-
mıştır. Bu nedenlerle tesisat mühendisli-

MMO Başkanı Yunus Yener de konuş-
masında özetle şu bilgileri verdi: “Isıtma, 
soğutma, havalandırma, klima, tesisat 
sistem ve elemanlarından oluşan iklim-
lendirme sektörünün mevcut durumuna 
baktığımızda, sektörün yaklaşık olarak 
yüzde 80-83’ünün KOBİ niteliğindeki 
işletmelerden oluştuğunu görüyoruz. 
Sektörün üretim değeri yaklaşık 8,6 
milyar TL, katma değeri 2,3 milyar 
TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki 
payı yüzde 1,8’dir. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı ise yaklaşık yüzde 69; ham-
maddede dışa bağımlılık oranı yaklaşık 
olarak yüzde 30 civarındadır ve yüzde 25 
civarındaki katma-değer düzeyi düşüktür. 
GSMH içinde yüzde bir olan Ar-Ge 
ve inovasyon altyapısının gelişmemiş 
olması, ara mal üretimindeki yetersizlik, 
ara mesleki eleman ihtiyacı, markalaşma 
ve patent sayısındaki düşük düzey, kayıt 
dışı oranının yüksek olması ve haksız 
rekabet, üniversite-sanayi işbirliğinin 
ve ortak çalışmaların yeterli olmaması, 
sektörün başlıca sorunları arasındadır. 
Bu noktada ülkemizin kaynaklarının ve 
üretim potansiyelinin rant ve kayırma-
cılıktan bağımsız bir şekilde değerlendi-
rilmesi gerektiğini söylemeliyim. Bilimi 
ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge teşvikle-
rinde ülkemiz insan gücüne ağırlık veren, 
yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, 
devletin ekonomideki yönlendiriciliğini 
ekonomik etkinlikte toplumsal yararı 
gözeterek uygulayan, dış girdilere bağımlı 
olmayan, sosyal devlet anlayışı temelinde 
istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı 
öngören politikalar uygulanmalı.”

Koramaz:	“Krizlerin	çözümü	
üretimdedir”
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“İhracatı artırmak ve pazar 
yelpazesini geliştirmek için 
yönümüzü uzak pazarlara çevirdik”

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), ihracatı artırmak ve pazar yelpazesini genişletmek amacıyla 

2018 yılında başladığı uzak pazarlara yönelme faaliyetlerine 2019 yılında da hız kesmeden devam ediyor. 

İSİB’in bu kapsamda oluşturduğu hedef pazar ülkelerindeki faaliyetlerini İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Hakkı Şanal ile konuştuk. Sektörümüzün 2018 yılında ihracatta en yüksek seviyeye ulaştığını ve sektör 

ihracatının 4,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Şanal, “Dış ticaret fazlası veren bir sektör olmak için 

çalışıyoruz” diyor ve ekliyor: “Hep birlikte el ele vererek önümüzdeki yıllarda da ağırlıklı olarak sektörel ticaret 

heyetleri ve B2B görüşmeler ile sektörümüzü farklı coğrafyalara taşıyacağız.”

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı Şanal:
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zor. Çünkü Çin’de iç pazar çok büyük ve 
rekabet şansımız yok. Diğer ürünlerde 
pazardan pay almamız mümkün. Tabii 
bakıldığında dövizdeki kur dengelerin-
den dolayı işçilik maliyetleri noktasında 
da rekabet gücümüz arttı. Ülke ekono-
misinde her ne kadar olumsuz bir seyir 
olsa da, iç pazarda yatırımların azalması, 
yeni projelerin olmamasından kaynaklı 
sıkıntılar yaşansa da, dış pazarda rekabet 
gücümüz artış gösterdi, bu açıdan çok 
şanslıyız. Sadece üretim adetleri nok-
tasında sıkıntılarımız var, stratejimizi 
değiştirerek, hedefler doğrultusunda 

Verileri	daha	somut	ölçerek	ve	
istatistikleri	iyi	takip	ederek	
sektörü	doğru	lokasyonlara	
yönlendiriyoruz

İSİB’de başkanlığı bir yıl öncesinde dev-
raldım. Geçmişte yapılan çalışmaların 
devamlılığı açısından aynı ekiple yolu-
muza devam etme karar aldık. Edindi-
ğimiz tecrübelerle, stratejilerimizi de-
ğiştirmeye başladık. Verileri daha somut 
ölçerek, istatistikleri iyi takip ederek ve 
sektörü doğru lokasyonlara yönlendire-
rek planlama çalışmaları yapıyoruz. Bu 
arada ekibimizi de güçlendirdik. Çünkü 
daha profesyonel bir yapıya dönüşmek 
için uğraşıyoruz. Rakamları iyi ölçtü-
ğümüz zaman doğru noktaları tespit 
edebiliyoruz, güçlü ve zayıf yönlerimizi, 
nerelerde neler yapabileceğimizi görebi-
liyoruz. 
İSİB olarak başarılı ihracatçılarımızı 
ödüllendirdiğimiz törende de belirt-
tiğim gibi; sektörün yararlanması için 
tüm dünya pazarlarını taradık, ithalat-
ihracat verilerini ve sektörün soğutma-
havalandırma-ısıtma-tesisat-yalıtım 
malzemeleri olarak alt kırılımlarını ya-
yımladık, böylece elimizde güzel ve ba-
sit bir rehber oldu. Bu rehberde hangi 
ülkelerde ne yaptığımız, aldığımız pay-
lar, neler yapmalıyız gibi konu başlıkları 
yer alıyor. Bu doğrultuda firmalarımız 

münferit olarak basit bir çalışmayla, 
belli bir ülkeye yönelik faaliyetlerde bu-
lunacaksa, ihracat hedefleri varsa, o şab-
lonlardan yola çıkarak faaliyetlerini dü-
zenleyebilirler. Örnek vermek gerekirse, 
Çin’de ısıtma pazarında varız, yaklaşık 
yüzde 3.5 gibi bir paya sahibiz. Ancak 
hemen yanı başındaki Kore’de varlık 
göstermiyoruz. Dolayısıyla Çin’de bunu 
başarabiliyorsak, Kore gibi olmadığı-
mız pazarlarda da bunu başarabiliriz. 
Tabii her sektörün, her ülkenin kendi 
içinde dinamikleri var, misal Çin pa-
zarında klimadan bir pay almamız çok 

İSİB Genel Kurul
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olumsuzluklar yaşıyorduk, fakat gördük 
ki oradaki görüşmelerde iki ülkenin ti-
cari faaliyetlerinde hiçbir sıkıntı yok. 
Ümit ediyorum Mısır, orta vadede dü-
zelir. Çünkü önemli bir pazar. Mısır’da 
Türk ürünlerine çok ihtiyaç var. Avrupa 
standartlarındaki kalitesi ile ürünleri-
miz, Mısır’da büyük ilgi görüyor. Ge-
lecekte Mısır’da yapılacak çok iş var. 
Örneğin Kahire’nin yenilenmesi söz 
konusu. Dolayısıyla bu pazardan kop-
mayacağız. Bunun yanında 21-28 Nisan 
tarihleri arasında Peru ve Kolombiya’yı 
ziyaret ettik. 22 kişilik ziyaret heyetimiz, 
proje firmaları ve ithalatçılar ile 200’ün 
üzerinde B2B görüşmesi gerçekleştirdi. 
Yapılan görüşmeler çok verimli geçti. 
Peru-Kolombiya bölgesinde iklimlen-
dirme ürünlerine yönelik üretim kısıt-
lı ve büyük oranda ithalata dayalı bir 
sektör, ayrıca bölgede iklimlendirme 
ürünlerine vergi muafiyeti söz konusu. 
Bunlar bizim için büyük avantaj. Bu pa-
zarı takip edeceğiz ve kalıcı ilişkiler ku-
rulması için zemin oluşturacağız. 2019 
yılında pek çok ülkede ve iç pazarda yo-
ğun bir iş programı bizim bekliyor. Gü-
ney Afrika’ya yaz aylarında ticari heyet 
organizasyonumuz olacak. Cezayir, Ni-
jerya, Gana, Etiyopya’ya da ticari heyet 
organizasyonları düzenlemeyi planlıyo-
ruz. Bu ülkelerde var olmamız gerekiyor. 

Mostra	Convegno’da	Partner	
Ülke	olan	Türkiye’ye	öncelik

İklimlendirme sektörünün en büyük 
fuarlarından biri olan Mostra Conveg-
no Expocomfort’a partner ülke olduk. 
42.’si 17-20 Mart 2020 tarihleri arasın-
da Milano’da düzenlenecek olan fuarda 

üretim yapmamız lazım. Sektörümü-
zün bunu öğrenmesi gerekiyor. Stratejik 
planlamalar yaparak hedeflerimizi ger-
çekleştirmeye çalışırsak, işçilik maliyet-
lerimizde rekabet gücümüzü ön plana 
çıkartırsak sektörümüzün ihracatı arta-
caktır. Bununla birlikte biz tüm dünyayı 
taradığımızda Rusya pazarında son yıl-
larda yaşanan olumsuzluklardan dolayı, 
ciddi oranda bir pay kaybına uğramıştık. 
Sektör olarak Afrika’da çok çeşitli ül-
kelere gitme hedefini koymuştuk ancak 
taramalarda gördük ki Rusya pazarı-
nın sektör ithalatı, Afrika kıtasından 
daha büyük bir alıma sahip. Bu yüzden 
Rusya’yı hiçbir zaman ihmal etmeden 
o bölgedeki faaliyetlerimizi artırmamız 
lazım, tabii bu yönde de çalışmalar yapı-
yoruz. Rusya pazarının ithalatı yaklaşık 
16 milyar dolar seviyesinde, o bölgede 
lojistik olarak avantajlarımız var. Bunla-
rı bir fırsata dönüştürmemiz lazım. İki 
ülke arasındaki ilişkiler de normal sey-
rine oturmaya başladı. Bu yüzden Rusya 
pazarında da yoğun bir şekilde çalışma-
lar yapmalıyız. 

Dış	ticaret	fazlası	veren	bir	
sektör	olmak	için	çalışıyoruz

Sektörümüz 2018 yılında ihracatta en 
yüksek seviyeye ulaştı ve sektör ihracatı 
4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sek-
tör ithalat rakamları da geriledi ve geçen 
yıl yüzde 85 olan ihracatın ithalatı kar-

şıma oranı 2019 yılının ilk 3 ayında yüz-
de 91,7’ye çıktı. Dış ticaret fazlası veren 
bir sektör olmak için çalışıyoruz. Dünya 
iklimlendirme sektörü yüzde 7 büyüdü, 
460 milyar dolardan 501 milyar dolar-
lık bir hacme ulaştı. Biz de 2018 yılında 
yüzde 15 büyüdük. Sektörümüzün alt 
dallarındaki gelişimine baktığımızda 
ısıtma alanında ihracatta güzel bir bü-
yüme yaşadık. İhracatın ithalatı karşıla-
ma oranı yüzde 324 olarak gerçekleşti. 
Aynı şekilde soğutma sistem ve eleman-
larında da yüzde 120’lik, yalıtım malze-
melerinde de yüzde 114’lük bir karşıla-
ma oranı elde ettik. Tesisat malzemeleri, 
klima ve havalandırma sistemlerinde ise 
hâlâ yol almamız gerekiyor.

Sektörel	Katılım	Heyetleri	
organizasyonlarına	ağırlık	verdik

İSİB olarak ihracatı artırmak ve pa-
zar yelpazesini geliştirmek için geçen 
sene yönümüzü uzak pazarlara çevir-
dik, bu kapsamda özellikle Sektörel 
Katılım Heyetleri organizasyonlarına 
ağırlık verdik. Pazar yelpazesini geniş-
letme kapsamında hedef pazar ülkeleri 
oluşturduk. Sektörel Katılım Heyetleri 
organizasyonlarımıza Tanzanya, Şili, 
Arjantin ve Avustralya ile başladık. Ar-
dından Mısır’a ticari heyet organizasyo-
nu düzenledik. İkili iş görüşmelerimiz 
gayet olumlu geçti. Mısır’da son dö-
nemde siyasi gelişmelerden dolayı bazı 
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İSİB Mısır Ticari Heyet Organizasyonu

İSİB Peru-Kolombiya Ticari Heyet Organizasyonu
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faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ekim 
ayının başında ISK-SODEX fuarının 
ardından geleneksel hale gelen İSİB 
Üye Buluşmamızı da gerçekleştireceğiz. 
Üye buluşmamızı geçen sene ASHRAE 
ile birlikte organize etmiştik. Bu sene 
içinde de yurtdışından davetli misafir-
lerimiz olacak, yine benzer şekilde bir 
organizasyon planlıyoruz.

Amacımız	birlik	ve	beraberlik	
içinde	başarıyı	yakalamak

Milli katılım kapsamında ise sonbaharda 
İsrail’de düzenlenen AClima Fuarı’nda 
yerimizi alacağız, Fransa’da İnterclima 
Fuarı’na katılacağız. Son gelişmeler-
den sonra bakıldığında firmalarımızın 
fuarlara katılması zorlaşmaya başladı. 
Ancak bunun yanında yerli ve yabancı 
yatırımcılardan da yoğun ilgi görmeye 
başladık. Bu sebeple artık bu sene stra-
tejimizi değiştirdik. Fuarlarda İSİB’in 
info stantlarını daha farklı bir format-
ta, daha büyük metrekarelere taşıyoruz 
ve firmalarımızın kullanımına açacak 
şekilde dizayn ediyoruz. Üyelerimiz ve 
tüm ziyaretçilerimiz İSİB’in info stan-
dını ikili görüşmeler yapmak için kendi 
standıymış gibi kullanabilir. Sektör fir-
malarımız, bu tür fuarlarda minimum 
maliyetle fuar öncesinde ön araştırma-
larını da yaparlarsa, orada her türlü top-
lantı ve görüşmelerini yapabilirler. Çün-
kü amacımız birlik ve beraberlik içinde 
başarıyı yakalamak. Hep birlikte el ele 
vererek önümüzdeki yıllarda da ağırlıklı 
olarak ticari heyet organizasyonları ve 
B2B görüşmeler ile sektörümüzü farklı 
coğrafyalara taşıyacağız.

Türk iklimlendirme sektörü olarak güç-
lü bir katılım göstereceğiz. 2018 yılın-
da toplam 114 firmayla en çok katılım 
sağlayan ülke olarak fuarda yerimizi 
almıştık. Bu sene de 150 firmayı bulur 
diye düşünüyorum. 2 sene önce ISH 
Frankfurt Fuarı’nda partner ülke olma-
mız sebebiyle bu konuda tecrübe edin-
dik. Bu durum İtalyanların dikkatini 
çekti, bizimle iletişime geçtiler ve çok 
güzel bir ilişki kurduk. Her konuda bize 
destek oluyorlar. Geçen ekim ayında 
partner ülke sözleşmesini yaptık, ekim 
ayından sonra her türlü aktivitelerinde, 
Türkiye’nin partner ülke olduğunu lans-
manlarla dile getirmeye devam ediyor-
lar. Bununla birlikte gayet güzel reklam 
çalışmaları da yaptık. Fuar kataloğunda 
ve diğer tanıtım materyallerinde Tür-
kiye çoktan yerini almış durumda. Bu 
seneki fuarda üç ayrı lokasyonda yeri-
miz olacak. Fuarın giriş alanında info 
standımız ve fuarın orta koridorunda 

İSİB’in lounge ve toplantı mahalleri bu-
lunacak ayrıca firmalarımızın ikili iş gö-
rüşmeleri yapması için özel bir toplantı 
salonumuz olacak. Yine fuarın giriş ka-
pısında ve metro girişlerinde reklam ça-
lışmalarımız olacak. Fuarın birinci veya 
ikinci gününde bir kokteyl düzenleyece-
ğiz. Fuar esnasında firmalarımıza yöne-
lik lokasyonlarda yer seçebilme imkanı 
sağladık. Özel indirimler aldık. Tüm 
katılımcı firmalar için bedelsiz olarak 
ekstradan 100 ziyaretçi davetiyesi hakkı 
sağladık. Bunun gibi birçok avantajlar 
sağlandı. Türkiye olarak, Milano’da bir 
fark yaratmayı hedefliyoruz. İSİB ve 
partner ülke Türkiye lansmanıyla arka-
mıza güzel bir rüzgar alacağız. Firma-
larımız da bu rüzgarla birlikte umut 
ediyorum ki başarılı bir organizasyon 
yapmış olacaklar. Öte yandan fuar şir-
keti ve İtalyan Ticaret Odası da bu ko-
nuyu sahiplenmiş durumda. 17 Nisan’da 
İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani’nin 
ev sahipliğinde bir organizasyon dü-
zenledik. Büyükelçi de İtalya ve Türki-
ye arasındaki ticari ilişkinin gelişmesini 
istiyor ve Türkiye’yi önemsiyor. Bizim 
zaten HVAC sektöründe İtalya ile gayet 
iyi bir ilişkimiz var, genel ticaretimiz de 
yine iyi düzeyde. Özetle MCE 2020’nin 
çok başarılı geçeceğine inanıyorum. 
Edindiğimiz tecrübelerle her sene üze-
rine katarak, daha bilinçli bir şekilde 
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İSİB ISH Frankfurt

MCE 2020 Türkiye Partner Ülke Basın 
Lansmanı





mın sürdürülebilirliğinin tehdit altında 
kalması demektir. İklim bilimciler, sıcak-
lık artışını 1,5 derece ile sınırlandırma-
nın; ancak karbon emisyonunu 2030 
itibarıyla yarıya indirmek ve 2050 itiba-
rıyla da ‘net sıfır’ noktasına getirmekle 
mümkün olabileceğini söylüyor. Atmos-
ferdeki CO2 oranı son 3 milyon yılın en 

durumda olduğunu ve küresel ısınmanın, 
her on yılda bir 0,17 derece daha artarak 
devam ettiğini belirterek şunları söyledi: 
“Sera Dünya dönemine geçiş, dünyada 
küresel sıcaklıkların son 1,2 milyon yılda 
görülmedik derecede artmasıyla iklimin 
değişmesi, buna bağlı olarak tüm yaşam 
kaynaklarının olumsuz etkilenmesi, yaşa-

Toplantı, REAL Alternatives 4 
LIFE projesinin sosyal partner-
leri arasında Türkiye’yi temsilen 

yer alan SOSİAD’ın Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgay Karakuş’un açılış konuş-
masıyla başladı. Karakuş konuşmasında 
Sanayi Devrimi öncesi seviyelere göre 
küresel sıcaklığın, bir derece artmış 

SOSİAD, Küresel Isınmanın Hızını 
Kesecek AB Projesini Basına Tanıttı

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği), küresel ısınma ile mücadele konusunda, 
Avrupa Birliği’nin çevre ve iklim konularına yönelik finansman birimi tarafından fonlanan 

“Real Alternatives 4 LIFE projesini, tanıttığı bir basın toplantısı düzenledi. 15 Nisan 2019 
Pazartesi günü, Taksim Point Otel’de düzenlenen basın toplantısında küresel ısınmanın 
vahim sonuçlarına dikkat çekilerek, soğutucu cihazlar ve klimalarda da kullanılan, küresel 
ısınma potansiyeli yüksek soğutucu akışkan gazların “gerçek alternatifl eri”nin yaygınlaşması 
doğrultusunda proje kapsamındaki çalışmalar anlatıldı.
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üst seviyesine ulaştı. Küresel ısınmanın 
hızını kesemezsek 2035’te geri dönüle-
mez noktaya ulaşmış olacağız. Dünya 
Meteoroloji Örgütü, iklim değişikliği 
nedeniyle aşırı hava koşullarının sebep 
olduğu doğal afetlerin 2018’de 62 mil-
yon kişiyi etkilediğini açıkladı. Kanada 
Çevre ve İklim Değişikliği Dairesi 
tarafından hazırlanan bir rapora göre, 
Kanada dünyanın geri kalanından daha 
hızlı, yaklaşık iki kat hızla ısınıyor. Son 
30 yılda, Kanada’da karla kaplı arazile-
rin miktarı azaldı, deniz seviyesindeki 
yükselmeden dolayı sel baskını olması 
bekleniyor. Himalaya’daki buzlar eriyor. 
Dünyanın buzulları, şimdi 1960’larda 
olduğundan beş kat daha hızlı küçülüyor. 
1950’lerden bu yana mevcut ısınma eği-
liminin çoğu, yüzde 95’ten fazlası, insan 
faaliyetlerinin sonucudur. Bu süreç, son 
zamanlarda, binlerce yıldır görülmemiş 
bir hızla ilerliyor.
Küresel ısınmaya neden olan etkenlerin 
arasında her ne kadar yüzde 64 oranıyla 
karbondioksitin başı çektiği görünse 
de florlu gazların CO2’den 23 bin kat 
daha fazla, çok güçlü bir küresel ısınma 
etkisi yaratabildiğini sözlerine ekleyen 
Karakuş, “Florlu gazlar (F-gazlar), çeşitli 
endüstriyel uygulamalarda kullanılan 
insan yapımı bir gaz ailesidir. Atmos-
ferik ozon tabakasına zarar vermedik-
lerinden, genellikle ozon tabakasına 
zarar veren maddelerin yerine kullanılır. 
AB’de 2030’a kadar F-Gaz emisyonla-
rının üçte ikisinin engellenmiş olması 

hedefleniyor. Avrupa Birliği, küresel 
ısınmanın 2˚C’nin altında kalabilmesi 
için birçok eylem planı hazırladı, birçok 
projeyi destekliyor. Bunlardan biri de; 
Real Alternatives 4 LIFE” dedi ve Real 
Alternatives 4 LIFE Projesinin amacı ve 
sürecini anlatmak üzere sözü Dr. Kadir 
İsa’ya bıraktı. 
İsa özetle şu bilgileri verdi: “Real 
Alternatives 4 LIFE Projesinin süreci 
SOSİAD’ın Air Conditioning and 
Refrigeration European Association-
AERA’ya üye olmasıyla başladı. AREA; 
ulusal soğutma, klima ve ısı pompası 
dernekleri, müteahhitleri ve teknisyen/
mühendislerini temsil eden bir Avrupa 
konfederasyonu ve 23 ulusal derne-
ğin sesidir. 2016 yılının Mayıs ayında 

Dublin’de yapılan AREA Genel Kurul 
toplantısında SOSİAD’ın üyeliği oy 
birliği ile kabul edildi. AREA’ya üye 
olduktan sonra yaptığımız görüşmeler 
sayesinde Real Alternatives 4 LIFE 
Projesi’nde sosyal ortak olarak yer 
almak istediğimizi belirttik. Onlar da 
Türkiye’nin projede yer almasına sıcak 
baktı. SOSİAD olarak sektörümüzün ne 
kadar zengin olduğunu gösteren istatis-
tiki bilgiler dahil, gerekli tüm belgeleri 
kendilerine gönderdik, inceleme süresi-
nin ardından SOSİAD, Real Alternati-
ves 4 LIFE Projesine sosyal ortak olarak 
dahil oldu.”
Real Alternatives 4 LIFE Projesinin 
Sosyal Ortağı SOSİAD olarak çalış-
malara hemen başladıklarını söyleyen 
İsa, “Üzerimize düşen ne varsa onları 
yapmaya gayret ettik. Projenin ilk ayağı 
online eğitim platformuydu, bu plat-
formu Türkçeye tercüme ettik. Proje-
nin uzaktan eğitim sitesi 13 farklı dilin 
yanı sıra artık Türkçe olarak da yayında. 
Platformda 9 tane eğitim modülü var. 
Basit bir kayıt işleminden sonra bu 
platformdan 250 sayfalık Türkçe eği-
tim dokümanları PDF formatında elde 
edilebilir. Projenin ikinci ayağı, eğitim 
ziyaretleriydi. Bu kapsamda SOSİAD 
üyesi kuruluşlardan seçilen dört arka-
daşımız Belçika, İtalya ve Almanya’da 
CO2 ve hidrokarbon cinsi soğutkanlara 
uygun servis teknikleri konusunda eğitim 
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Gündem

aldı ve yetkili eğitmen olarak sertifika-
landırıldı. Üçüncü ayak ise eğitimcilerin 
eğitimi programıydı. Bu kapsamda proje 
merkezi IOR (Institute of Refrigeration) 
tarafından öngörülen tüm fiziki ve tek-
nik eğitim altyapısı tamamlanarak 12-14 
Mart 2019 tarihleri arasında Friterm 
Akademi’de eğitimcilerin eğitimi prog-
ramını başarıyla tamamladık. Programa 
IOR’dan Real Alternatives 4 LIFE Proje 
Koordinatörü Raluca Sisiu ve ATF İtal-
yan Soğutma Teknisyenler Birliği’nden 
Marino Bassi gözlemci olarak katıldı. 
Çok başarılı bir eğitimdi. En önemlisi 
de eğitimcilerin eğitimi programının ilki 
Türkiye’de hayata geçirildi. Sonuçları o 
kadar başarılı bulundu ki, projenin sosyal 
ortaklarının ülkelerinde yapılacak olan 
eğitimlere düzenlediğimiz eğitim şablon 
olarak proje koordinatörü tarafından bir 
raporla bildirildi. Bu açıdan eğitimcilerin 
eğitimi programı, bizim için gurur verici 
bir organizasyon oldu” dedi. 
2017’de başlayan Real Alternatives 4 
LIFE Projesinin 2020’de sona ereceğini 
belirten İsa sözlerine şöyle devam etti: 
“Alternatif ve doğal soğutucu akışkanlar 
uluslararası yönetmelik ve standartların 
öngördüğü bazı kısıtlamalar nedeniyle 
yaygınlaşmaya başladı. Ancak temel 
sorun bu konuda servis verecek olan tek-
nik elemanlar, yeterli bilgiye sahip değil. 
Projenin genel amacı da önce eğitimci-
lerin eğitimini verip bu eğitimcilerin de 
sahada çalışacak olan kişileri eğitme-
sini sağlamak. Bu proje ile tüm Avrupa 
çapında 228 bin kişiye bu konuda eğitim 
verilmesi planlanıyor. Ayrıca soğutma 
sektörünün düşük küresel ısınma potan-
siyeline sahip alternatif ve doğal soğutucu 
akışkanlara doğru geçişi, doğru teknikler 
kullanarak sistemlere müdahale edilmesi 
ve R32 dahil, CO2, amonyak, hidrofloro-
olefin denilen soğutkanlara uygun servis 
yöntemlerinin verilebilmesi hedefleniyor. 
Friterm Akademi’de düzenlenen eğitim-
cilerin eğitimi programı sonucunda yapı-
lan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı 
olan 15 eğitimcimiz, yetkili eğitmen 
sertifikası almaya hak kazandı. Bundan 
sonraki aşamada, bu konuda eğitim ver-

mek isteyen ve proje merkezi IOR’un 
fiziki ve teknik olarak standartlarını 
karşılayan kurumlar yetkili eğitim mer-
kezi olarak proje tarafından lisans altına 
alınabilecek ve bu konuda eğitim vere-
bilecek. Zaten yetkili eğitmen sertifikalı 
15 eğitmenimiz var, bu eğitmenlerimiz 
de yetkilendirilen eğitim merkezi veya 
merkezlerinde eğitmen olarak görev ala-
bilecek. LIFE başlığı altında AB tara-
fından desteklenen bir proje olan Real 
Alternatives 4 LIFE, Türkiye de dahil 
olmak üzere İngiltere, İtalya, Portekiz, 
Slovakya, Çekya, Hollanda gibi birçok 
ülkeye hitap ediyor. Nihai hedef, proje-
nin yaygınlaştırılması. Projenin Türkiye 
ayağını temsil eden SOSİAD, national 
lead (ulusal lider) olarak tanımlanıyor. 
Dolayısıyla yetkilendirilecek eğitim 
merkezlerinin muhakkak SOSİAD’ın 
süzgecinden geçip, onaylanıp, proje mer-
kezi IOR’a bildirilmesi gerekiyor. Proje 
adına Türkiye’de yetkilendirme süreci 
SOSİAD tarafından gerçekleştirilecek.”
İsa’nın ardından, Friterm Akademi’de 
düzenlenen Real Alternatives 4 LIFE 
Projesi Eğitimcilerin Eğitimi progra-
mının eğitmenleri Kıvanç Aslantaş ve 
Barış Uçaner söz aldı. Kıvanç Aslan-
taş, “CO2 ile soğutma maceram 2005 
yılında başladı, 2006 yılında Türkiye’deki 
ilk CO2 test ünitesini, 2009’da da ilk 
saha uygulamasını gerçekleştirdim. Real 
Alternatives 4 LIFE Projesi Eğitimcile-
rin Eğitimi programının ilk iki gününün 
teması CO2 ile soğutmaydı, programa 
hem üniversiteden hem meslek liselerin-
den hem sektörden katılım çok fazlaydı. 
Tahmin ettiğimizin çok üzerinde ilgi 
gördük ve IOR’dan gelen geri bildirimler 
bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızın 
göstergesi oldu” dedi. Aslantaş’ın ardın-
dan Barış Uçaner ise “Real Alternatives 
4 LIFE Projesi Eğitimcilerin Eğitimi 
programının son gününde yanıcı gazlar 
hakkında eğitimler yapıldı. Projemizin 
amacı ‘real alternatives’, yani yani bugün 
kullandığımız florlu sera gazlarının dün-
yada kullanılabilecek olan gerçek alter-
natiflerine güvenli uygulamalarla geçişi 
sağlamaktır. Çünkü soğutma sektöründe, 

küresel ısınma potansiyeli yüksek florlu 
sera gazlarının alternatifleri düşük küre-
sel ısınma potansiyeline sahip olmakla 
birlikte yanıcılığı yüksektir. CO2, amon-
yak gibi uygulamalar dünyada haliha-
zırda kullanılan ama daha doğru ve 
daha verimli şekilde kullanılması gere-
ken uygulamalardır. Hidrokarbonlar ya 
da HCFO ailesi fark etmeksizin, günü 
sonunda yanıcı ya da hafif yanıcı sını-
fındaki birçok ürünü kullanmak zorunda 
kalacağız. Bu da farklı yaklaşımlara farklı 
çözümleri beraberinde getiriyor. Her 
türlü ihtiyacı tek bir sistemle çözme-
miz artık kolay değil. Çünkü esas olan, 
alternatifleri ‘gerçek alternatif ’ yapan şey, 
enerji verimliliklerinin yüksek olmasıdır. 
Dolayısıyla son kullanıcılar ve tekniker-
lerin yanıcı gazları nasıl kullanacağını, 
kullanırken nelere dikkat edeceğini 
bilmesi gerekiyor. Real Alternatives 4 
LIFE Projesi Eğitimcilerin Eğitimi 
programında da gerçek alternatiflerin 
güvenli ve verimli olduğunu anlatmaya 
çalıştık, çok güzel ve başarılı bir eğitim 
gerçekleştirdik. Türkiye iklimlendirme 
sektörü, ihracatçı bir sektör. Özellikle 
AB ülkelerinin talep eğilimini yakından 
takip edebilmemiz gerekiyor. Bu açıdan 
da Real Alternatives 4 LIFE Projesinin 
çok faydalı olduğuna inanıyorum” diye 
konuştu.
Soru-cevap ve katkılar bölümünde söz 
alan SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Hayati Can, “Nasıl bir dünyada yaşa-
mak istiyoruz? Çocuklarımızdan ema-
net aldığımız dünyayı onlara ne halde 
teslim edeceğiz? Doğa ile barışık bir 
dünyayı nasıl yorumlayacağız? Bu soru-
ların, gezegenimizin sürdürülebilirliğini 
sağlayacak yanıtlarını bulmamız, yani 
yeni bir yol, yeni bir üretim ve tüketim 
modeli bulmamız gerekiyor. SOSİAD’ın 
bu çalışması, tam da bahsettiğim yeni 
bir yol inşasına yönelik olup diğer sivil 
toplum kuruluşları için ilham verici, yol 
gösterici niteliktedir” sözleri ile etkinli-
ğin ardındaki ana fikri özetledi.

Toplantı, basın mensuplarının soruları-
nın cevaplanmasıyla son buldu. 
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Proje

Solar Decathlon Fas’ta 
Türkiye’yi Temsil Edecek 
“ReYard” Evi Tanıtıldı
Solar Decathlon Afrika kapsamında 

Türkiye’yi Fas’ta temsil edecek 
ReYard projesi, 26 Nisan’da Zemin 

İstanbul’da düzenlenen bir toplantı ile 
tanıtıldı. Solar Decathlon; Amerikan 
Enerji Bakanlığı’nın (DOE) ilk defa 2002 
yılında Amerika’da düzenlediği öğrenci-
lere yönelik uluslararası sürdürülebilir bir 
konut tasarım yarışması. Proje; tükettiği 
enerjiyi üretebilen, sürdürülebilir ve eko-
lojik evlerin tasarlanmasını; böylece hem 
enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konu-
larında toplumsal farkındalık yaratmayı 
hem de süreç içerisinde üretilen inovatif 
malzemelerle bilime; üniversite iş birlik-
leri ve öğrencilerin katılımıyla ise meslek 
eğitimine ve akademiye katkı sağlamayı 
amaçlıyor.
Toplantıda Solar Decathlon Türkiye eki-
binin koordinatörlerinden Esra Kıygın 
konuşmasında Solar Decathlon’un dün-
yanın en büyük sürdürülebilir konut yarış-
ması olduğunu belirterek şunları söyledi: 

“Solar Dechatlon için Türkiye’nin daha 
önce dört kez girişimi olmuş fakat farklı 
sebepler –genellikle de sponsor buluna-
maması- sonucu maalesef bu girişimler 
sonuçsuz kalmış. Biz, beşinci ekibiz ve bu 
kez başarmak istiyoruz. Ekibimiz, İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri ile 
akademisyenlerinden, destek veren kıy-
metli mentörlerimiz ve sponsorlarımızdan 
oluşuyor. İlk başvurumuzu Mart 2018’de 
yaptık. Nisan ayında ilk 20’ye seçildik. 
Ekim 2018 ve Ocak 2019 tarihlerinde 
Fas’ta iki çalıştay düzenlendi; onlara 
katıldık. Mayıs ayında İTÜ Davutpaşa 
Kampüsü’nde ReYard projemizi inşa ede-
ceğiz. Daha sonra da Fas’ta Solar Decath-
lon Köyü’nde evimizi kuracağız. Destek 
veren herkese çok teşekkür ediyoruz.” 
Ekip Koordinatörlerinden Ilgın Yeşim 
Eldeş ise her Solar Decathlon’un farklı bir 
teması olduğuna değinerek “Bu yıl Solar 
Decathlon Africa’nın teması ‘toprak’. Yani 

geleneksel yapım yöntemleriyle toprağı 
kullanırken ReYard evini modern sistem 
ve teknolojilerle de donatacağız” dedi. 
Eldeş; proje ile ilgili şu bilgileri aktardı: 
“İki aşamadan oluşan yarışmada ilk ele-
meden sonra takımların sayısı 20’ye iniyor. 
İkinci aşamaya kalan ekipler yarışmanın 
düzenlendiği yerde 15 gün içerisinde 
projelerini 1/1 ölçekte inşa ediyorlar ve 
yarışmaya da ismini veren “dekatlon”a 
atıfla 10 kriterle; mimari, market potan-
siyeli, mühendislik, iletişim, inovasyon, 
su yönetimi, sağlık ve konfor, cihazlar, ev 
yaşamı ve enerji üzerinden jüri tarafından 
değerlendiriliyor. Team Bosphorus olarak 
1. aşamada ilk 20’ye kalan takımlardan 
biriyiz ve 2019 Eylül ayında Fas’ta gerçek-
leşecek 2. aşamaya hazırlanıyoruz.”
Projenin Mimari Ekip Lideri Aslı Alde-
mir; “Mimari ekip olarak ilk önce Fas’taki 
sıcaklık, rüzgâr, yağış gibi iklimsel verileri 
analiz ederken aynı zamanda gündelik 
hayatın nasıl yaşandığını, mahremiyete 
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bakış açılarının nasıl olduğunu, evlerin 
nasıl kullanıldıklarını, birçok kanaldan 
-kitaplar, makaleler, Faslılar ile röportaj-
lar ve fotoğraflar ile- öğrenmeye çalıştık. 
Fas kültüründe, içinde su unsuru bulunan, 
açık koridor sistemli genellikle toprak ola-
rak üretilen “Riad” adını verdikleri bir ev 
tipolojisi bulunmakta. Fas’taki geleneksel 
yapı tipolojisine ve yapım tekniklerine 
doğa dostu alternatifler geliştirilmesi-
nin istendiği yarışmada bunun bir avan-
taj olduğunu düşünüyoruz. Evi üst üste 
konulmuş iki ‘L’ olarak tasarladık. Bize 
artı puan getireceğini düşündüğümüz 
bir diğer husus ise yerel malzeme kulla-
nımı. Fas’ta yerel, ekolojik malzeme bizce 
toprak. Türkiye’de toprak denildiğinde 
akla gelen ilk isim olan Prof. Dr. Ruhi 
Kafescioğlu mimari mentörlerimizden 
biri. Ekiple birlikte çalışmalara katılan 
hocamızın geliştirdiği “Alker” yöntemine 
göre killi toprak, alçı, kireç ve su bir araya 
geldiğinde ortaya beton gibi mukavemetli 
aynı zamanda tamamen ekolojik olan ve 
yerinde döküme müsaade edebilen, ısı 
yalıtım değerleri yönünden de oldukça 
gelişmiş bir malzeme çıkıyor. Ancak bu 
yarışmada duvarlarından peyzajına, ses 
sisteminden mobilyalarına kadar bütün 
evi 15 gün içinde tamamlamamız gerek-

tiği için yerinde döküm yapamıyoruz. 
“Alker”in öğretileri ile geliştirilen yeni 
bir katkılı toprak sistemini prekast olarak 
üretmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda da 
Fibrobeton firmasıyla yaklaşık 1,5 aydır 
Ar-Ge çalışmaları yapmaktayız. Bize göre, 
20 proje arasından öne çıkmamızın en 
büyük sebebi, geçmişin bilgisiyle bugü-
nün teknolojisini harmanlayabilmemiz; 
keza proje komitesi tarafından istenilen 

Proje

iki teslimde de bu yaklaşımımızı olumlu 
bulduklarını belirttiler. Projemizin ismi 
olan “ReYard” da geçmişteki yapım yön-
tem ve tipolojilerini yorumlayarak yeniden 
tanımlamamız üzerinden İngilizce avlu 
anlamına gelen courtyard ve yenilenebi-
lir anlamına gelen renewable kelimeleri 
birleştirilerek kurgulanmıştır. Bugün ve 
yarın için dünden vazgeçmemek gerekti-
ğini göstermek istiyoruz” dedi. Aldemir’in 
ardından konuşan Mimari Ekipten Bekir 
Süleymanoğlu ise panel imalatı süreci 
hakkında detaylı bilgi aktardı. 
Statik Tasarım Ekibinden Tarık Ateşer 
ise ReYard Evi yapısal sistemi hakkında 
bilgileri aktardı. Ateşer, sistem elemanları 
olarak toprak paneller ve çaprazlı yapısal 
ahşap sistemin tercih edildiğini söyledi. 
İç Mimari ve Tasarım Ekibi’nden Onur 
Yılmaz ve Ceren Çakar, proje için özel 
olarak tasarlanan unsurları tanıttı. Beş 
kişilik bir ailenin rahatça yaşayabileceği 
bir ev tasarladıklarını söyleyen Çakar ve 
Yılmaz, yaptıkları tasarımlarda Fas kültü-
rünü esas aldılarını belirttiler. Aynı ekip 
içinde projede yer alan ve Ottan tasarım 
ofisinin de kurucusu olan Ayşe Yılmaz 
ise, proje için doğal malzemeler ve geri 
dönüştürülen malzemelerle yaptıkları 
özgün tasarımlar hakkında bilgiler aktardı. 
Projenin Elektrik Ekibinden Recep Tuna, 
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Proje

projede güneş enerjisi, biyokütle enerjisi, 
şebeke ve akülerin kullanıldığını söyledi. 
Tuna: “Fas’ta kurulacak köy içinde rüzgar 
enerjisinin kullanımı efektif olmadığı için 
tercih etmedik. Güneşten elde edeceğimi 
enerjinin depolanması için aküler kul-
lanacağız. Enerji kaynaklarımızdan biri 
de biyokütle olacak. Şimdiye kadar olan 
çalışmalarımızda tek hat, üç hat şemaları 
hazırlandı; prizlerin nerelerde olacağı 
kararlaştırıldı. Aydınlatma ve bina oto-
masyonu senaryoları ve enerji tüketim 
hesapları ile ilgili çalışmalarımız da son 
sürat devam ediyor” dedi. 
Mekanik Tasarım ekibinden İsmail Çelik 
ise ReYard Evi’nin ‘kendine yetebilmesini’ 
esas aldıklarını belirterek projede aktif, 
pasif ve hibrit sistemleri birlikte kullan-
dıklarını söyledi. HVAC çözümlerinde 

hava kaynaklı ısı pompası kullandıklarını 
söyleyen Çelik, evi hakim rüzgar yönüne 
göre tasarladıkları için doğal havalandır-
madan da yararlanabildiklerini belirtti. 
Çelik, faz değiştiren maddeler kullana-
caklarının da altını çizdi. 
Yosun Teknolojisi Ekibi’nden Ece Zey-
nep Kalyoncuoğlu, ReYard Evi’nde sıfır 
atık yaklaşımını benimsediklerini söyledi. 
Kalyoncuoğlu: “Sürdürülebilir yapı inşası 
kapsamında mikroalglerin kullanımı 
tasarlandı ve ona uygun modellemeler 
geliştirildi. Böylece konutta oluşacak 
organik atıklar biyogaz olarak değerlen-
dirilecek. Biyogazdan enerji elde edilirken 
açığa çıkan karbon emisyonu mikroalg-
lerden tasarlanan yosun havuzunda gide-
rilecek” dedi.
İs şağlığı ve Güvenliği Ekibinden Merve 

Karamustafa ise Solar Dechatlon’da iş 
sağlığı ve güvenliğinin zorunlu olduğunu 
söyledi. Karamustafa, bu kapsamda proje 
yöneticisinin, şantiye sorumlusunun ve iş 
güvenliği sorumlusunun eğitim almasını 
şart koştuklarını; ekibin gerekli eğitim-
leri aldığını belirtti. Sıfır kaza prensibini 
benimsediklerini söyleyen Merve Kara-
mustafa, bunun için gerekli döküman-
tasyonu da hazırladıklarını dile getirdi. 
Proje ekibinin ardından söz alan sponsor 
firma yöneticileri ve temsilcileri de proje 
ile ilgili görüşlerini ve temennilerini dile 
getirdiler. 
Metsims firmasından Hüdai Kara, ener-
jinin %70’inin yapılarda kullanıldığına 
dikkat çekerek projenin örnek bir çalışma 
olduğunu söyledi. Kara; proje ekibini teb-
rik ederek ekibin “sadece bir bina değil; 
sürdürülebilir bir geleceği inşa ettiği” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Prokontrol firmasından Emre Özmen; 
projenin Türkiye adına çok önemli oldu-
ğunu ve gelinen noktanın heyecan verici 
olduğunu dile getirdi.
Alligator firmasından Timur Ergün; “Pro-
jeyi ilk anlattıklarında ekibin heyecanını 
görmüş ve desteklemeye karar vermiştik. 
Bugün geldikleri noktaya baktığımda iyi 
ki destek olmuşuz diyorum” dedi. 
Fibrobeton firmasından Beni Kohen: 
“Fibrobeton olarak atardamarlarımızdan 
biri; deneysel çalışmalardır. Bu projenin 
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Proje

realize edileceğini bilmek heyecan verici. 
Projenin bir parçası olduğumuz için çok 
mutluyuz” dedi. 
Aldağ Firmasından Rebii Dağoğlu: 
“Projenin, önceki girişimler gibi finan-
sal sorunlar sebebiyle yarım kalmasını 
asla istemeyiz. Hatta gönlümüz, proje-
nin Fas’tan ödülle dönmesinden yanadır. 
Ülkemiz ekonomik olarak çok parlak 
bir dönemden geçmiyor ama yine de 
bu etkinliğe dahil olmamız çok mühim 
hatta Solar Dechatlon’un bir sonraki aya-
ğının Türkiye’de yapılmasını da çok arzu 
ederim. Aldağ olarak daima gençlerin 
yanında olacağız, projeye de desteğimizi 
sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. 
İstanbul Enerji’den Fatih Saltabaş da 
sonuna kadar proje ekibine destek vere-
ceklerini belirtti. Sponsor firmaların 
ardından konuşan İTÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın: “Projede 
yer alan arkadaşlarımızın yaptıklarına 

baktığımızda, sürdürülebilirlik konu-
sunda gençlere güvenmemiz gerektiğini 
görüyoruz. Birlikte çalışma, üniversite-
sektör işbirliği, Ar-Ge ve Ür-Ge açısından 
bakıldığında kazanımlarımız çok büyük. 

Gençleri tebrik ediyorum” dedi. 
YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise 
projenin üniversite-sanayi ve kamu birlik-
teliğine çok güzel bir örnek teşkil ettiğini 
dile getirdi. 
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Düzenleyen: Prof. Dr. Seyhan Onbaşıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi

Güncel

Oda	sıcaklığının	altına	soğutma
Zürih Üniversitesi (UZH) Fizik Bölü-
münden Prof. Andreas Schilling ve araş-
tırma grubu tarafından yapılan yeni bir 
deneyin sonuçları, termodinamiğin ikinci 
yasasına meydan okuyor gibi görünü-
yor. Araştırmacılar 100 ° C’nin üstünde 

namiğin ikinci yasasını ortaya koyuyor. 
Bu yasaya göre; izole sistemlerin entro-
pisi asla azalmaz, aksine zamanla artması 
gerekir. Ya da daha basit bir şekilde ifade 
edecek olursak: Isı kendi başına sadece 
sıcak nesneden soğuk olana geçer, tersi 
mümkün değildir.

İçinde kaynar su olan bir çaydan-
lığı mutfak masasına koyarsanız, su 
yavaş yavaş soğuyacaktır. Ancak suyun 

sıcaklığının masanın sıcaklığının altına 
düşmesi beklenemez. Günlük hayatta 
yaşadığımız bu deneyim, aslında fiziğin 
temel yasalarından birini, yani termodi-

Termodinamik Mucize: 
Enerjisiz Soğutma

Bu deneysel cihaz, teorik olarak, herhangi bir enerji kullanmadan kaynar suyu buza çevirebiliyor.

Zürih Üniversitesi fizikçileri, ısının soğuk bir nesneden sıcak bir nesneye dışarıdan bir enerji kaynağı olmaksızın geçici olarak 
geçmesini sağlayan son derece basit bir cihaz geliştirdi. Bu işlem, ilk bakışta, fiziğin temel yasalarına aykırı göründüğünden, 
merak uyandırmakta...
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Güncel

bir sıcaklığa sahip dokuz gramlık bakır 
parçasının sıcaklığını, ek bir enerji kay-
nağı kullanmadan oda sıcaklığının altına 
düşürmeyi başardı. Schilling “Teorik ola-
rak aynı işlem, kaynamış suyu herhangi 
bir enerji kullanmadan dondurabilir” 
diyor.

Salınımlı	ısı	akımları	oluşturma
Bunu başarmak için araştırmacılar, örne-
ğin otel odalarındaki minibarları soğut-
mak için yaygın olarak kullanılan Peltier 
elemanlarından yararlandı. Bu eleman-
lar, elektrik akımını sıcaklık farklılığına 
dönüştürebiliyor. Araştırmacılar, daha 
önce yapılan deneylerde bu tür bir soğu-
tucuyu, bir elektrik indüktörüne bağlı 
olarak, iki cisim arasındaki ısı akışının 
sürekli olarak yön değiştirdiği salınımlı 
bir ısı akımı oluşturmak için kullanmıştı. 
Bu senaryoda, ısı soğuk nesneden sıcak 
bir nesneye geçici olarak akıyor, böylece 
soğuk nesne daha da soğuyordu. Bu tür 
bir “termal salınımlı devre”, bir “termal 
indüktör” içeriyor. 
Bu tür termal salınımlı devreler, tıpkı 
elektrik salınımlı devrelerde voltajın 
sürekli işaret değiştirerek salınması ile 
aynı şekilde çalışır.

Fizik	yasaları	bozulmadan	kalıyor
Şimdiye kadar Schilling’in ekibi bu ter-
mal salınımlı devreleri sadece bir enerji 
kaynağı kullanarak çalıştırmıştı. Şimdi ise 
araştırmacılar bu tür bir termal salınımlı 
devrenin, ilk kez, pasif bir şekilde, yani 
herhangi bir dış enerji kaynağı olma-
dan çalıştırılabileceğini gösterdi. Termal 
salınımlar yine meydana geldi ve bir süre 
sonra ısı, soğuk bakırdan daha sıcak olan 
(22°C) ısı banyosuna, herhangi bir başka 
enerji türüne geçici olarak  dönüşmeden 
aktarıldı. Buna rağmen, araştırmacılar 
sürecin aslında herhangi bir fizik kanu-
nuyla çelişmediğini gösterebildi. Bunu 
kanıtlamak için tüm sistemin entropi-
sindeki değişime dikkat edildi ve termo-
dinamiğin ikinci yasasına uygun olarak 
zaman içinde arttığı görüldü.

Henüz	günlük	kullanıma	uygun	
değil
Ekip, deneydeki ortam sıcaklığına kıyasla 
sadece 2°C’lik bir sıcaklık farkı kaydetmiş 
olsa da, bunun sebebi kullanılan ticari 
Peltier soğutucusunun performansının 
sınırlı olmasıydı. Schilling -henüz icat 
edilmemiş olan- ideal Peltier soğutu-
cusu ile aynı koşullarda -47°C’ye kadar 

sıcaklık farkının mümkün olduğunu 
söylüyor. Schilling, “Böyle bir soğutucu 
sayesinde bu basit deney çok miktarda 
sıcak katı, sıvı ya da gaz maddeyi, hiçbir 
enerji kullanmadan oda sıcaklığının çok 
altına düşürmek mümkün olabilir” diyor.
Pasif termal devre, bir enerji kaynağına 
bağlamaya gerek kalmadan, istenilen sık-
lıkta kullanılabiliyor. Ancak Schilling, bu 
tekniğin geniş ölçekli uygulamalarının 
henüz mümkün olmadığını itiraf ediyor.
Bunun nedeni, mevcut Peltier soğutu-
cularının yeterince verimli olmaması. 
Ayrıca, mevcut kurulum, elektrik kayıp-
larını en aza indirmek için süper iletken 
indüktörlerin kullanılmasını gerektiriyor.

Yerleşik	algılara	meydan	okudu
UZH fizikçileri, çalışmayı yalnızca bir 
“prensip kanıtı” çalışmasından daha 
önemli görüyor. Schilling, “İlk bakışta, 
deneyler bir tür termodinamik sihir gibi 
görünüyor, bu da ısı akışıyla ilgili gele-
neksel algılarımıza bir dereceye kadar 
meydan okuyor.”
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Releases/2019/Thermodynamic-Magic.html
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Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet’in UNESCO İstatistik Ens-
titüsü verilerinden ve medya yansı-

malarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 
Ar-Ge’ye sadece 15,3 milyar dolar harcama yap-
tığı görüldü. Ülkelerin satın alma gücüne göre 
derlendiği araştırmada Türkiye, 15’in ci sırada yer 
aldı. İlk 10’a girerek Ar-Ge’ye yaptığı yatırım 
ile dikkat çeken ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
•	 Amerika Birleşik Devletleri 476,5 milyar 

dolar, 
•	 Çin 370,6 milyar dolar, 
•	 Japonya 170,6 milyar dolar, 
•	 Almanya 109 milyar dolar, 
•	 Güney Kore 73,2 milyar dolar, 
•	 Fransa 60,8 milyar dolar, 
•	 Hindistan 48,1 milyar dolar, 
•	 Birleşik Krallık 44,2 milyar dolar, 
•	 Brezilya 42,1 milyar dolar, 
•	 Rusya 39,8 milyar dolar.

Ülkemizde ar-ge harcamalarının neticeleri ne 
oldu, bu harcamalar patentli birer ürüne/hizmete 
dönüştü mü, kimler hangi konularda ar-ge yatı-
rımları yaptı, bu yatırımlar ülkemize hangi katma 
değeri sağladı, bilmiyorum. Ama işte size o ar-ge 

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

harcamalarına 
dahil olmayan 
ve bireysel bir 
çabanın çıktısı 
olan enteresan 
bir ürün haberi: 

“Malatya’da yaşayan ve boş zamanlarında baba-
sının ayakkabı dükkanında çalışan 25 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, kli-
malı bir ayakkabı tasarladı. Yazın soğutan kışın 
ısıtan ayakkabı, yaklaşık 3 ayda tamamlanan 
bir proje. Ayakkabının içine konulan bataryalı 
devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. 

Bozdağ ürününü şöyle anlatıyor: “Ayakkabının 
içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. 
Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
kabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, 
eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters 
bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 
60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde 
hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi 
imkansız”. 

Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 
‘Sevim’ adını veren Furkan Bozdağ, şarj edile-
bilen ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime 
geçmek istediğini söylüyor...” 

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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Proje

Altyapı ve ulaşım sektörüne yeni 
bir soluk getirerek Londra ile 
Pekin arasında kesintisiz demir-

yolu ulaşımını sağlayacak Demir İpek 
Yolu’nun İstanbul etabını oluşturan 
Marmaray CR3 Projesi, trafiğin en 
yoğun seyrettiği bu hat ile Mega Kent 
İstanbul’da toplamda 233 km raylı sistem 
uzunluğuna sahip ve günde 1 milyon 700 
bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşması 
ile “Dünyanın Gözünü Türkiye’ye Çevi-
ren” ender projelerden biri olma özelliği 
taşıyor. 
İlgili proje; Norm Teknik A.Ş., İlpa Su 
Teknolojileri A.Ş, ve Anadolu Flygt 
A.Ş.’nin Türkiye’deki XYLEM Inc. iş 
birlikteliğinin en güzel örneklerinden 
biri olmasının yanı sıra, dünyanın en 

Marmaray Cr3 (Gebze-Halkalı 
Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi) 
Projesi
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Proje

büyük pompa ve su teknolojileri şirketle-
rinden XYLEM ürünlerinin tercih edil-
diği ve birçok ödüle ev sahipliği yapmış 
ender projelerden biri. 
Proje kapsamında XYLEM Inc. Türkiye 
temsilcileri Norm Teknik A.Ş.; AC Fire 
Pump markalı yangın pompa sistemleri 
ile, İlpa Su Teknolojileri A.Ş.; Lowara 
sirkülasyon pompaları, tahliye sistem-
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Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet’in UNESCO İstatistik Ens-
titüsü verilerinden ve medya yansı-

malarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 
Ar-Ge’ye sadece 15,3 milyar dolar harcama yap-
tığı görüldü. Ülkelerin satın alma gücüne göre 
derlendiği araştırmada Türkiye, 15’in ci sırada yer 
aldı. İlk 10’a girerek Ar-Ge’ye yaptığı yatırım 
ile dikkat çeken ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
•	 Amerika Birleşik Devletleri 476,5 milyar 

dolar, 
•	 Çin 370,6 milyar dolar, 
•	 Japonya 170,6 milyar dolar, 
•	 Almanya 109 milyar dolar, 
•	 Güney Kore 73,2 milyar dolar, 
•	 Fransa 60,8 milyar dolar, 
•	 Hindistan 48,1 milyar dolar, 
•	 Birleşik Krallık 44,2 milyar dolar, 
•	 Brezilya 42,1 milyar dolar, 
•	 Rusya 39,8 milyar dolar.

Ülkemizde ar-ge harcamalarının neticeleri ne 
oldu, bu harcamalar patentli birer ürüne/hizmete 
dönüştü mü, kimler hangi konularda ar-ge yatı-
rımları yaptı, bu yatırımlar ülkemize hangi katma 
değeri sağladı, bilmiyorum. Ama işte size o ar-ge 

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

harcamalarına 
dahil olmayan 
ve bireysel bir 
çabanın çıktısı 
olan enteresan 
bir ürün haberi: 

“Malatya’da yaşayan ve boş zamanlarında baba-
sının ayakkabı dükkanında çalışan 25 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, kli-
malı bir ayakkabı tasarladı. Yazın soğutan kışın 
ısıtan ayakkabı, yaklaşık 3 ayda tamamlanan 
bir proje. Ayakkabının içine konulan bataryalı 
devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. 

Bozdağ ürününü şöyle anlatıyor: “Ayakkabının 
içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. 
Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
kabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, 
eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters 
bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 
60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde 
hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi 
imkansız”. 

Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 
‘Sevim’ adını veren Furkan Bozdağ, şarj edile-
bilen ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime 
geçmek istediğini söylüyor...” 

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

www.acrefine.com
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titanyum eşanjörlü özel tasarımı ile klor 
iyonlarından kaynaklı korozyonlara daya-
nıklıdır. Titanyum eşanjör sayesinde ek 
bir eşanjör kullanımına ihtiyaç duyma-
yan POOLX havuz ısı pompaları direkt 
olarak havuz suyu ile kullanılabilir. Çıkış 
suyu sıcaklığı 15 °C olan POOLX, 40 
°C’ye kadar havuzu ısıtma ve soğutma 
özelliğine sahiptir. Havuz ısı pompasında 
bulunan hidrofilik Fin-Tüp Evaporatör 
ise su akışı ve buz çözmede yüksek per-
formans sağlar.
Tasarımında kullanıcı dostu özellikleri bir 

arada bulunduran POOLX, sahip olduğu 
LCD ekran sayesinde kullanıcıya su akışı 
tespiti, donma ve zaman ayarını kontrol 
edebilme konularında kolaylık sağlar. 
Montaj sırasında da kolay kurulumuyla 
kullanıcıya konfor sağlayan POOLX, 
havuz suyu giriş ve çıkışına bağlanarak 
kullanıma hazır hale gelir. Geniş çıkış 
suyu aralığı ve 5,7’e varan COP oranıyla 
ısının havadan havuz suyuna transferi 
sırasında verimlilik sağlayan POOLX, 
çevreci R410A gaz sayesinde ısı üreti-
minde yüksek performansla çalışır.

Baymak Yeni Nesil Havuz Isı 
Pompası POOLX

Geniş ürün gamı ile tüketicinin her 
ihtiyacına cevap veren Baymak’ın 
2019 yılında pazara sunduğu 

yeni nesil havuz ısı pompası POOLX, 
kullanıcı dostu tasarımı ve titanyum 
eşanjörlü dayanıklı yapısıyla her ölçüde 
havuz için yüksek performans sağlıyor.
Yenilenebilir ve temiz enerji kullanı-
mında Ar-Ge ve yatırımlarına devam 
eden Baymak, geleceğin ürünü olan ısı 
pompası ailesine bir yenisini daha ekledi. 
Baymak’ın 2019 yılında pazara sunduğu 
yeni nesil havuz ısı pompası POOLX, 9, 
13.5, 18 ve 26 kW olmak üzere 4 farklı 
kapasitede tasarlandı. Kaskad sistemi ile 
bağlanabilme özelliğine de sahip olan 
POOLX yeni nesil havuz ısı pompaları 
villa havuzundan olimpik havuza kadar 
her ölçüde ihtiyaca cevap veriyor. 
Standart monoblock havuz ısı pompa-
ları, nemli ortamlarda kullanıldığı için 
kolaylıkla korozyona uğrar. Baymak’ın 
yeni nesil havuz ısı pompası POOLX 
ise kompozit gövdesiyle en zorlu şart-
lardan bile etkilenmez. Ayrıca POOLX 
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lerinin yanı sıra, sağlam dış kabin içindeki 
Condair RS ve Condair EL buharlı nem-
lendiriciler, bu rezistanslı ve elektrot boy-
lerli nemlendiricileri pazar lideri yapabi-
lecek tüm yenilikçi özellikleri sunmaya da 
devam ediyor. En yeni dokunmatik ekranlı 
kontrol paneli, kullanım ve raporlama 
üzerinde sezgisel bir kontrol sağlar ve bir 
USB bağlantısı, yazılımın güncellenmesini 
ve Excel formatında indirilebilen geçmiş 
çalışma bilgilerinin alınmasını sağlar.
Condair RS rezistanslı buharlı nemlendi-
rici, ısıtma elemanlarından kireçlenmeyi 
çözen ve tortu toplayıcı tankına düşmesini 
sağlayan yenilikçi bir tortu yönetim siste-

mine sahiptir. Bu, cihazın tankında biri-
ken tortuyu uzaklaştırmak için büyük bir 
bakım duruşuna gerek kalmadan zaman 
zaman boşaltılabilmesine imkan verir. 
Condair EL elektrot boylerli nemlendi-
rici, boyler silindirindeki mineral içeriğini 
hassas bir şekilde takip eden gelişmiş su 
kalitesi yönetimine sahiptir. Bu sistem, 
sıcak suyun gereksiz tahliyesini önlemekle 
birlikte, buhar silindiri içinde kireç oluşu-
munu en aza indirir.
Condair, Türkiye’de sistem tasarımı, teda-
rik, işletmeye alma, bakım ve yedek parça 
sunan grup şirketi Condair Nemlendirme 
A.Ş. tarafından temsil ediliyor.

Condair Dış Mekan Tipi 
Buharlı Nemlendiriciler
Condair, elektrikli buharlı nem-

lendiriciler ürün yelpazesini dış 
mekanda kullanıma uygun yeni 

IP55 sınıfı modeller ile genişletti. Con-
dair RS rezistanslı ve Condair EL elek-
trot boylerli buharlı nemlendiricilerin yeni 
versiyonu “Dış Mekan Tipi – OC” serisi 
özel kabinleri ünitelerin çatılara yerleş-
tirilebilmesini ve dış çevre koşullarında 
çalışabilmesini sağlar.
Özel tasarım IP55 sınıfı kabinlere sahip 
olan Condair’in yeni dış mekan nemlen-
diricileri kompakt yapıları sayesinde çatıda 
daha az yer kaplar ve kolay monte edilir. 
Condair’in yeni dış mekan nemlendirici-
leri, sektörün en kompakt, en küçük yer 
kaplayan ürünleridir ve sahadaki taşımayı 
kolaylaştırmak için kaldırma kollarına da 
sahiptir.
Kabinlerde, -20°C ila 40°C arasında 
değişen dış ortam koşullarında iç sıcak-
lığı optimum seviyede tutmak için ter-
mostat kontrollü bir ısıtıcı ve fan ünitesi 
bulunur. Donma önleyici bir vana, çalışma 
dönemlerinde ünitenin 6°C’nin altındaki 
sıcaklıklarla karşılaşması durumunda 
nemlendirici içindeki suyun tamamen 
boşalmasını sağlar.
Yeni Condair dış mekan nemlendiricileri 
istenirse duvara veya AHU üzerine monte 
edilebilir. Kilitlenebilir kapılar kolay eri-
şim için tamamen sökülebilir ve isteğe 
bağlı iç aydınlatma servis ve bakım için 
görüşü artırır.
Bu yeni geliştirilmiş “dış mekan” özellik-
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Yüzde	300’e	kadar	düşük	işletme	
gideri

Elektrikle çalışan ürün, enerjinin olduğu 
her yerde devreye girebiliyor. Yakıt depo-
lamaya gerek bırakmayan cihaz, baca 
gazı emisyonu üretmediği için yüksek 
güvenlikli ve konforlu bir çalışma ortamı 
sunuyor. İşletme kolaylığı nedeniyle ek 
personel ihtiyacı oluşturmadığından eks-
tra tasarruf sağlıyor.
XL yük profiline ve A sınıfı enerji verim-
liliğine sahip olan Daikin Flex HT, 22,5 
kW’dan 45 kW’ya kadar 5 farklı kapasi-
tede tasarlandı. İnvertör teknolojisi bulu-
nan kompresör ile yüksek verime sahip 
ısı pompası diğer alternatif yakıtlara göre 
yüzde 300’e kadar* daha düşük işletme 
giderine fırsat veriyor. Düşük işletme ve 

bakım giderleri ile Daikin Flex HT ısı 
pompaları 2* yıla kadar kendini amorti 
edebiliyor.

Montaj	avantajı	sağlıyor

Sirkülasyon pompası, genleşme tankı, 
emniyet ventili ve filtre gibi tüm hidrolik 
ekipmanlar iç ünitelerde fabrikasyon ola-
rak monte edildiği için son kullanıcı için 
büyük montaj avantajı sağlıyor. Doğal-
gaz gerektirmeyen Daikin Flex HT ısı 
pompaları; işletmeler, proje sahipleri ve 
müteahhitler için en konforlu ve tasarruflu 
çözüm olarak Daikin kalitesiyle tüketici 
ile buluşuyor.
*yakıt cinsine, işletme şartlarına, cihazların 
bulunduğu lokasyon ve güncel yakıt fiyat-
larına göre değişiklik arz edebilir. 

Daikin FLEX HT, Tükenmez Enerji 
Kaynağıyla Ekstra Tasarruf Sağlıyor

Daikin, havada bulunan ısı ener-
jisini alarak tesisat suyuna akta-
ran Havadan Suya Isı Pompası 

Daikin Flex HT ile konfor ve tasarrufu 
bir arada sunuyor. Özellikle doğalgaz 
olmayan yerlerde otel, spor salonu, okul 
ve şantiye gibi büyük hacimli binaların 
sıcak kullanım suyu ihtiyacını en ekono-
mik biçimde sağlayan Daikin Flex, çevreci 
bir çözüm olarak da öne çıkıyor. Sistem, 
herhangi bir ilave ekipmana ihtiyaç duy-
madan dış ortam sıcaklığının -20°C’ye 
kadar düştüğü durumlarda bile 75°C 
sıcak kullanım suyu üretebiliyor. Daikin, 
sunduğu çözümlerle tüketicinin ihtiyaç-
larını en efektif biçimde çözüyor. Havada 
bulunan ısı enerjisini alarak tesisat suyuna 
aktaran Havadan Suya Isı Pompası Daikin 
Flex HT, özellikle doğalgazın olmadığı 
bölgelerde, yüksek hacimli sıcak kullanım 
suyu gerektiren yapılarda ideal bir seçenek 
olarak öne çıkıyor.

‘Lejyonella’	bakteri	korumasına	
sahip

Elektrik rezistansı, gaz veya katı yakıtlı 
kazan gibi herhangi bir ilaveye ihtiyaç 
duymadan dış ortam sıcaklığının -20°C’ye 
kadar düştüğü durumlarda bile 75°C sıcak 
kullanım suyu üretebilen Daikin Flex HT, 
aynı zamanda ‘lejyonella’ bakteri koru-
ması da yapabiliyor. Maksimum primer su 
sıcaklığı 80°C olan cihaz, 16 üniteye kadar 
kaskad çalışma imkanı veriyor.
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Konut Havalandırması Endüstriyel Havalandırma Ticari Yapı Havalandırması

AVenS Havalandırma Sistemleri A.Ş.
Atatürk Mah. Marmara Küçük Sanayi Sitesi, C Blok No:4, 34307 Küçükçekmece İkitelli OSB
Küçükçekmece / İstanbul Telefon: 0212 901 00 77 Email: info@avensair.com

www.avensair.comTürkiye Distribütörüdür

Yaşamın her alanında
İdeal Havalandırma Çözümleri

Konutlar, ticari yapılar, endüstri tesisleri, kapalı otoparklar ve sığınaklar için...



büyük işletmeler için
               doğru çözümler...

Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co. Ltd.
Hisense VRF Sistemleri yarım asırlık tecrübeye dayanan ÜNTES güvencesiyle

Full DC Inverter VRF
Sistemi

 Satış ve Pazarlama
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - Ankara
 T+90 (312) 287 91 00      F+90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi  
No:11, 34758 Küçükbakkalköy - Ataşehir - İstanbul

T+90 216 456 04 10       F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule  
Kongre Merkezi Bayraklı - İzmir - Türkiye

T+90 232 469 05 55       F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

İş Merkezi  2.Kat No: 250 Adana
 T+90 322 459 00 40      F +90 322 459 01 80

www.untesvrf.com.tr




