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Editörden

benim için yaşamasını istemeyeceğim.” Kitapta özetle; 
yardım talep edeni yamyam gibi gör, seni sömürmesi-
ne izin verme. Hayat bir “survivor” yarışması, akıllı yani 
güçlü olan hayatta kalacak. Birine karşılıksız olarak bir 
şey vermek kötüdür. Bencillik en kutsal erdemdir. Nazar 
etme ne olur, çalış senin de olur gibi mesajlar veriliyor. 
Bu nedenle roman değerinden ziyade felsefi yaklaşımı 
ile ünlenmiş bu kitap, sosyal devlet özelliğini eksilterek 
vahşi kapitalizmin ivmelendiği ülkelerde yeniden-yine 
gündeme geliyor, “atlasın silkinerek yüklerinden kurtul-
ması” konuşuluyor. Sanki atlas bunu zaten yapmıyormuş 
gibi, sistem her gün birilerini sistem dışına atmıyormuş 
gibi…
Tamam, birey olabilmenin totaliter baskılarla törpülen-
mesinin karşısında, bireyin sisteme esir edilmesinin kar-
şısında şeyler de söylüyor Ayn Rand ama “aman Tanrım, 
az kalsın birileri benim aklımdan istifade edecekti, daha 
dikkatli olmalıyım” şeklinde düşünmeye çağırmasına ku-
lak vermek de mümkün değil sanki. 
Birey mi olunmasın, sadece toplum için yaşamanın mı 
erdem olduğu savunulsun? Hem “ben”, hem “biz” için 
mutluluk üretemez miyiz?  En iyi cevabı vermiş Nazım 
Usta; “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman 
gibi kardeşçesine…”

Ekip arkadaşlarımdan bazıları için not: “Amaan, yine anlamak için 
yüzlerce kalori harcatan kafa açıcı yazılardan” yorumunu yapan 
ekip arkadaşlarıma açık çağrımdır: Müsait bir zamanınızda Funda 
Arar’ın şarkısındaki “Bana ben olalı, sana seninim” sözlerini açıklayın 
lütfen, kaç kalori ise harcamaya hazırım.

er şeyin küçüğü sevilir, devletin de" şeklinde 
düşünen minarşist, objektivist, aslen Rus, dev-
şirme Amerikalı kadın Ayn Rand, ben’cilliği öz-

saygının mutlak koşulu olarak gösterdiği meşhur eseri 
“Atlas Silkindi” (veya Atlas Vazgeçti) ile ekonomi ve si-
yaset dünyasından pek çok “takipçi” kazandı. Rand’ın 
görüşlerine göz atmadan önce kim olduğuna bakalım: 
Ayn Rand, 1905’te Çarlık Rusya’sında doğmuş, 21 yaşın-
da ABD’ye kapağı atmış, adını değiştirmiş, 77 yaşında 
ölmüş. Rusya’da devrimi ve mülksüzleşmeyi yaşamış, 
“tamam, devlet olmalı ama sadece bireylerin güvenliği-
ni sağlamak üzere asker, polis ve yasa uygulayıcılarından 
ibaret bir minik kurum yapısı şeklinde olmalı” düşün-
cesini savunan minarşizm yanlısı Rand, objektivizmin 
de kurucusu sayılıyor. Objektivizm deyince sanki “nes-
nellik”, “akılcılık” gibi bir şey çağrıştırıyor ama yakından 
bakınca o kadar da olumlu görünmüyor. Bu, her türden 
kolektivizme karşı olan bir görüş. Akıllı-üretken-girişimci 
insanların var ettiği kaynakların, onlar kadar işinde iyi 
ve akıllı olmayan “asalaklar” tarafından sömürüldüğünü 
öne süren çok “sivri” bir yaklaşım. Bu yaklaşımın mani-
festosu da “Atlas Silkindi” (Kitap adını Yunan mitolojisin-
de Zeus’un tepesini attırıp sonsuza kadar gökyüzünü 
sırtında taşıma cezasına çarptırılan Atlas’tan alıyor. Hatta 
bu nedenle tıpta da kafatasını taşıyan ilk omura bu ad 
verilmiş). Bilim kurgu-felsefe karışımlı romanda, çok iyi 
kazanan sanayici ve ticaret erbabı, sanatçı, düşünür gibi 
“üretken” kesim, işçilerin ihtiyaçlarına göre ücret alabil-
melerini sağlayan düzenlemeler ile “haksızlığa” uğru-
yorlar ve yavaş yavaş ortadan kayboluyorlar. Bu “akıllı 
insanların grevi” sonucunda ülke uçurumun eşiğine 
geliyor. Ayn Rand; mistik ve sosyal amaçlarla yaşama-
nın aklı devre dışı bırakarak, kişinin kendi mutluluğu için 
yaşaması gerektiğini görememesine sebep olduğunu 
düşünüyor. Kitabın neredeyse sloganı olan cümle: “Hiç-
bir zaman başkaları için yaşamayacağım ve kimseden 
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Haberler

General, Türkiye Yapılanmasını Kurdu

T

kazanç sağladı. Biz de General olarak 
Türkiye’de faaliyetlerimizi büyük bir cid-
diyetle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 
FG Europe hakkında da bilgi veren Tos-
hiyasu Ohno şu açıklamalarda bulundu: 
“Avrupa’da çok güçlü bir şirketiz. Marka-
mızın Türkiye dağıtım hakları FG Europe’da. 
Bu şirket, markayı Avrupa’ya dağıtan ve 
satan güçlü bir yapı. Bu nedenle onların tec-
rübelerinden Türkiye’de de yararlanacağız.”

Hedef ilk 3’te yer almak

FG Europe Klima Teknolojileri A.Ş. Genel 
Müdürü Ahmet Olaş ise hedeflerinin 3 
sene içinde ithal ürünler arasında ilk 3’e 
girmek olduğunu söyledi. Olaş, “Çok ciddi 
rakiplerimiz var ama biz ürünümüze, ken-
dimize, bayimize güveniyoruz ve bu hedefe 
ulaşma yolunda hiçbir engel görmüyoruz.
Klima konusunda dünyada öncü bir mar-
kayız ve Türkiye’de de aynı başarıyı yakala-
mak istiyoruz” dedi. Ağustos 2014 itibarıyla 
ofislerini açarak direkt satışa başladıklarını 
ve Türkiye’de kısa süre içinde 50 bayiye 
ulaştıklarını söyleyen Olaş, bayi sayısını yakın 
zamanda 75’e çıkarmayı planladıklarını 
aktardı. Olaş, “Biz çok sayıda bayi ile çalış-
mak istemiyoruz . Bu yüzden bayilerimizi de 
dikkatle seçiyoruz. Az, öz ama mutlu bayi 
ile çalışmak istiyoruz. Bayilerimizin mutlu 
olması bizim için önemli. Öte yandan klima-
larımızın teknik servis hizmetlerini de klimayı 
satanların vermesini şart koşuyoruz. Sattığı 
ürünün arkasında duracak, müşterisiyle ilgi-
lenecek bayiler istiyoruz” dedi.
Türkiye pazarında 167 çeşit ürünle güçlü 
bir büyüme kaydedeceklerini söyleyen Olaş, 
“Dünya üzerinde satılan ürün çeşidimiz çok 
daha fazla. Her ülkeye, her bölgeye hitap 
eden ürün çeşidimiz var. Mesela tropik ya 

ürkiye’de 25 yıldır distribütör-
ler aracılığıyla var olan, dünyanın 

önde gelen klima üreticilerinden General, 
Türkiye’de kendi şirketini kurarak satış ve 
hizmet ağını oluşturdu. FG Europe Klima 
Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Toshiyasu Ohno ve FG Europe Klima Tek-
nolojileri A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Olaş, 
General Klima’nın yatırım kararı ve Türkiye 
hedeflerini paylaşmak için 3 Şubat 2015 
tarihinde İstanbul Point Hotel Barbaros’ta 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. Top-
lantıda konuşma yapan FG Europe Klima 
Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Toshiyasu Ohno, “Dünyanın 12 ülkesinde 

1 numara olan General, 25 yıldır distribü-
törler aracılığıyla Türkiye’de olan bir marka. 
Elbette güçlü bir bilinilirliğimiz var ama 
Türkiye’de yapılanmamızın amacı, kendi 
markamızı öne çıkarmak. Neredeyse tüm 
Japon şirketler artık distribütörlük sistemini 
bırakıp Türkiye’de kendi yapılanmalarını 
oluşturuyorlar. Biz de General olarak bunun 
gerisinde kalmak istemedik. Hızlı gelişen ve 
büyüyen Türkiye pazarı, bizi kendi satış ve 
hizmet ağımızı kurmaya yöneltti. Buradaki 
gücümüzü daha da artıracağız. 2015 hede-
fimiz, 38 milyon TL ciro” dedi. 

Dünyanın en büyük beşinci 
pazarı Türkiye

Türkiye’nin VRF merkezi klima sistemlerinde 
dünyada en büyük beşinci pazar oldu-
ğuna dikkat çeken Ohno şunları söyledi: 
“Türkiye’de yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir 
pazar var. Türkiye, pazar büyüklüğü açısın-
dan Çin, Japonya, ABD ve Güney Kore’den 
hemen sonra geliyor. Yapılanma kararı-
mızda bu çok önemli bir etkendi. Türkiye 
piyasası son birkaç yılda ciddi oranlarda 

Yeni MCE Fuarları 
Singapur ve Riyad’da 
Yapılacak

M ostra Convegno Expocomfort 
(MCE) fuarının iki yeni organizas-

yonu için çalışmalar hızlandı. 2-4 Eylül 
2015 tarihleri arasında Singapur’da yapı-
lacak MCE ASIA, geçen yıl 400 katılımcısı 
ve 10 bin civarındaki ziyaretçisi bulunan 
Building Eco Xpo (BEX) Asia fuarı ile 
birlikte ziyaretçilerini ağırlayacak. Diğer 
yeni organizasyon olan MCE SAUDI’nin 
ise 2016 yılının Kasım ayında Riyad’da 
yapılması planlanıyor.

da Sibirya, Rusya gibi bölgelerde satılan 
ürünlerimiz Türkiye’de satılmıyor” dedi. 
Ürünlerinin dayanıklılığı hakkında da bilgi 
veren Olaş, dünyanın birçok yerinde klima 
sattıklarından söz etti. Olaş, yılda yaklaşık 
173 bin klima satılan Dubai’de nem, oksit-
lenme ve kum fırtınası, Vancouver’da da 
sert iklim gibi koşullara dayanıklı ürünler 
geliştirdiklerini anlattı. Ürettikleri klimaların 
yoğun çalışan baz istasyonlarının soğutul-
masında da sıklıkla tercih edildiğinin altını 
çizen Ahmet Olaş, bu nedenle kullanılacak 
ekipmanların dayanıklılığı ve bakım süre-
sinin mümkün olduğunca uzun olması 
gerektiğini dile getirdi. Olaş ayrıca, inver-
ter klimada dünyada öncü olan General’in 
Türkiye elektrik piyasası regülasyonlarına en 
uygun klima markası olduğunu ve düzenle-
melerin tüketiciler tarafından benimsenmesi 
sonrasında inverter klima alanındaki pazar 
payının da hızla artmasını beklediklerini 
ifade etti. Toplantı, basın mensuplarının 
sorularının ardından sona erdi.
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ESSİAD’ın Yeni Başkanı Hakan Semerci Oldu

E ge Soğutma Sanayicileri ve İşa-
damları Derneği (ESSİAD) yapılan 

Genel Kurul ile yeni yönetimini belirledi. 
ESSİAD’ın yeni Başkanı Hakan Semerci 
oldu. 2013-2015 Akın Kayacan döne-
minde Başkan Vekili olan Hakan Semerci, 
ESSİAD’ı ekibi ile birlikte 2015-2017 döne-
minde yönetecek. Seferihisar Euphoria 
Otel’de düzenlenen ve üyelerin büyük ilgi 
gösterdiği genel kurulda, geçmiş dönem 
yönetim kurulu çalışmaları da oy birliği 
ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısı-
nın divan başkanlığını derneğin geçmiş 
dönem başkanlarından Hüseyin Vatansever 
yaptı. Genel Kurul’da ESSİAD’ın gelecek 
dönemlerdeki çalışmaları ve projeleri de 
konuşuldu. Genel Kurul’un açılışında konu-
şan ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın 
Kayacan, 2013-2015 döneminde derneğin 
daha ileri noktalara taşınması için çalışma 
arkadaşları ile birlikte çalıştıklarını söyledi. 
Bu dönemde ‘Uluslararası Isıtma, Hava-
landırma, İklimlendirme, Soğutma Akre-
dite Test ve Analiz Laboratuvarı’nı (EHİS 
LAB) temel atma aşamasına getirdiklerini 
açıklayan Kayacan, “Derneğimizin sektör 
adına en büyük projelerinden biri olan EHİS 
LAB’ın temeli kısa bir süre içinde atılacak. 
Bunun yanında derneğimizin birçok faali-

yetini bu dönemde sürdürdük. Sektörün 
tüm bileşenleri ile uyumlu, derneği daha 
da büyütecek ve kurumsallaştıracak çalış-
malara imza attık. Yeni dönemde de der-
neğin başarı grafiğinin daha da yukarılara 
taşınacağına eminim” dedi.

Hizmet çıtası yükselecek

Dernek Yönetim Kurulu çalışmalarının 
genel kurul tarafından oy birliği ile onay-
lanmasının ardından tek liste ile seçime 
gidildi. Hakan Semerci başkanlığındaki 
yönetim kurulu listesi oy birliği ile kabul 
edildi. Daha sonra kürsüye gelerek teşekkür 
konuşması yapan Semerci, üyelerin güve-
nine layık olmak için ekibi ile birlikte var 
gücü ile çalışacağını söyledi. Yeni dönemde 
devam eden projeleri tamamlayacaklarını, 
laboratuvarın temelini kısa süre içinde 

atmayı planladıkla-
rını anlatan Semerci, 
“Nisan ayında yapı-
lacak 12. Ulusal 
Tesisat Mühen-
disliği Kongresi ve 
TESKON-SODEX 
fuarında sektörü-
müze laboratuvar 
inşaat çalışmalarını 

göstermek istiyoruz. Uluslararası Rekabet-
çiliğin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde 
2. URGE Projemiz de bizim dönemi-
mizde başlayacak. Okuldan İşe projemiz 
ve ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) 
projelerini sürdüreceğiz. AB ve Kamu hibe 
destek programlarını takip edeceğiz. Genç 
ESSİAD çalışmalarına yeni dönemde daha 
çok önem vereceğiz. Üye sayımızı artıraca-
ğız. ISO 9001 sertifikamızı yenileyeceğiz. 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışma-
larına başlayacağız ve en kısa sürede der-
neğimize bu sertifikayı da kazandıracağız. 
Çeyrek asırlık derneğimizin hizmet çıtasını 
daha da artırmak amacıyla çalışacağız” 
diye konuştu. Genel kurulun ardından gala 
yemeğinde bir araya gelen dernek üye-
leri, ESSİAD’ın 25. kuruluş yıldönümünü 
kutladı. 

Gökçeler Soğutma, İlk Yerli Yarı Hermetik Soğutma Kompresörünü 
Geliştirdi

G
ökçeler Soğutma, ilk yerli yarı her-
metik soğutma kompresörünü 

geliştirdi. Ürünün Ar-Ge çalışmaları üç yıl 
önce başladı. Gökçeler Soğutma geçen 
yıl, TÜBİTAK desteğine başvurdu ve 
kabul edildi. Proje kapsamında Gökçeler 
Soğutma ayrıca Bursa Teknik Üniversi-
tesi ile ortak bir geliştirme 
ekibi oluşturdu ve çalışma-
larına devam etti. Gökçeler 
Soğutma teknik ekibi, hem 
fizibilite hem de teknik konu-
larda araştırmalarına devam 
etti ve imalat için gerekli tek-
nik birikimi sağladı. Komp-
resörün imalatı ve montajı, 
Gökçeler Soğutma’nın Bursa’da yer alan 
6000 metrekarelik üretim alanına sahip 

olan fabrikasında gerçekleş-
tirilecek. Gökçeler Soğutma 
yetkilileri, piyasanın bilinen 
markalarından kendi seg-
mentinde bir eksiği olmayan 
ve bunun yanında krank yağ 

besleme kontrolü kompresör ile entegre 
çalışan bir ürünü piyasaya sürmeyi hedef-

lediklerini açıkladı. Gökçeler Soğutma yet-
kilileri ayrıca, mevcut ürünlerindeki üreti-
mine ilaveten yıllık yaklaşık 5000 adet yarı 
hermetik soğutma kompresörü imalatını 
öngördüklerini belirtti. Ürünün TÜBİTAK 
projesi kapsamındaki ön parti ve test ürün-
lerinin üretimi Mart ayı içinde başlayacak, 
laboratuvar testlerinin tamamlanması ve 
TÜBİTAK projesinin tamamlanması ile daha 
yüksek adetlerde saha testlerine yönelik 
imalat gerçekleştirilecek ve ürün Gökçeler 
Soğutma’nın partner firmaları tarafından 
sahada denenip geri-dönüşler sağlanacak. 
Gökçeler Soğutma, 2016 yılının başından 
itibaren pazarlama amaçlı olarak tam 
kapasite seri imalata başlamayı ve sipa-
rişlerini müşterilerine en uygun zaman ve 
koşulda imal edip teslim etmeyi hedefliyor.
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İSKİD Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

İ SKİD Olağan Genel Kurul Toplantısı, 
30 Ocak 2015 tarihinde İSKİD üyele-

rinin yoğun katılımı ile Ataşehir/İstanbul’da 
düzenlendi. 11. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci Şahin’in konuşmasından sonra 
Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı ve üye-
lerinin seçimi ile başladı. Divan Başkanının 
sözü almasından sonra sırasıyla 2013-2014 
Dönemi Yönetim Kurulu ve birlikte çalıştığı 
11 komisyon bu dönemdeki faaliyetlerini 
aktardılar, ardından Denetim Kurulu raporu 
okundu. 2014 bilançosu ve 2015 tahmini 
bütçesi incelenerek onaylandı. Geçmiş 
dönem çalışmalarının oybirliği ile ibrasının 
ardından, Eurovent Derneği sunumu ve 
İSEDKO sunumları yapıldı. Sunumlardan 
sonra eski yönetime teşekkür edilerek seçim-
lere geçildi. İSKİD’in MAKFED Federasyonu 
temsilcileri de tekrar belirlendi. Genel Kurul 
ve ardından düzenlenen Yönetim Kurulu 
toplantısı sonucunda, İSKİD 12. Dönem 
(2015-2016) Yönetim, Denetim ve Onur 
Kurulları belirlendi. 
Dilek ve temennilerden sonra Genel Kurul 
toplantısı sona erdi. İSKİD Olağan Genel 
Kurulu sonrasında düzenlenen gala yeme-
ğinde, çalışmalarıyla sektöre ve derneğe 
katkıda bulunan duayenler ile akademis-
yenlerden, İSKİD yeni Onursal Üyeleri Cafer 
Ünlü, Ahmet H. Gökşin, Ş. Ersan Bakanay, 
Prof. Dr. Hasan Heperkan ve Prof. Dr. İsmail 
Teke’ye plaketleri takdim edildi.
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Yönetim Kurulu
İsim Görev Firma

Cem Savcı Başkan Vatbuz
Naci Şahin Başkan Vekili Friterm

Taner Yönet Başkan Vekili İmco
Ozan Atasoy Genel Sekreter Trox

Murad Bakanay Sayman Niba
Oğuz Aydoğdu Üye Alarko Carrier
Bahadırhan Tari Üye AFS
Can Topakoğlu Üye Arçelik

Zeki Özen Üye Daikin
Nurettin Özdemir Yedek Üye Makro Teknik

İzzet Tanyol Yedek Üye Teknoklima
Serli Sinanoğlu Yedek Üye Karyer

Alişan Ercan Yedek Üye Ercan Teknik
Mustafa Töngüt Yedek Üye MGT

Denetim Kurulu 

Levent Aydın Asıl Üye

A. Levent Kuzay Asıl Üye

Gülnur Onur Asıl Üye

Bayram Kömürcü Yedek Üye

Raşit Akın Yedek Üye

Meftun Gürdallar Yedek Üye

A. Metin Duruk Asıl Üye

Önder Şahin Asıl Üye

S. Zeki Poyraz Asıl Üye

A. Nilüfer Eğrican Asıl Üye

Tunç Korun Asıl Üye

Hasan Önder Yedek Üye

Vural Eroğlu Yedek Üye

Nesim Zalma Yedek Üye
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Armacell OneFlex’i Satın Aldı
kipman yalıtım piyasasına iliş-
kin esnek yalıtım köpüklerinde 

ve tasarımı yapılmış köpüklerde önde 
gelen tedarikçilerden olan Armacell, 
Türk yalıtım malzemeleri imalatçısı 
OneFlex’i (Das Yalıtım Sanayi ve Tica-
ret Anonim Şirketi) satın aldı. Konuya 
ilişkin Armacell International S.A. İcra 
Kurulu Başkanı (CEO) Patrick Mathieu 
şu açıklamalarda bulundu: “OneFlex’in 
ürün aralığı – elastomer esaslı borular 

hedefine odaklı pazarlara coğrafik olarak 
erişmemizi daha da genişletmek için kul-
lanacağız. OneFlex, bölge genelinde çok 
iyi şekilde kurulmuş bulunan, profesyonel 
bir üretim platformu ve deneyimli yöne-
tim ekibi olan bir dağıtım ağına sahip. 
Gelecek dönemde Türkiye, esnek yalıtım 
malzemelerini maliyet etkin bir şekilde, 
Ortadoğu, Afrika ve Güneydoğu Avrupa 
geneline ihraç etmek açısından bir köp-
rübaşı görevi görecek.”

E ve levhalarla birlikte – Gelişmiş Yalıtım 
bölümündeki portföyümüze çok iyi uyum 
sağlıyor, ürün kapasitelerimizi ise önemli 
ölçüde zenginleştiriyor. Bu satın alma 
ile birlikte Armacell, dünya genelinde 
bir farklılık yarattığını gösterdi. Bu satın 
alma, Türkiye’deki konumumuzu güçlen-
direcek, aynı zamanda da, Armacell’in 
etki alanını, Ortadoğu bölgeleri gene-
linde yer alan ülkelere de yayacak. Biz 
bu mükemmel temeli, gelecek dönem 

Sektörde Yeni Bir Güçbirliği: Cantaş & Halcor
antaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sis-
temleri Sanayi A.Ş. ve Halcor Metal 

İşletmeleri Sa. 23 Ekim 2014 tarihinde ortak 
bir girişim şirketi kurulması yönünde önemli 
bir adım attı. Şirketler ortak girişim şirketi 
oluşumunu düzenleyen sözleşmelerini kar-
şılıklı olarak imzaladı. 
Cantaş ve Halcor yeni ortak şirketi ile izo-
lasyonlu bakır borular ve poly-etilen oluklu 
hortumlar üretiminin yanı sıra diğer HVAC 
bileşenlerinin üretimi için de birlikte faaliyet 
göstererek güçbirliği elde etmeyi planlıyor. 
Şirket merkezi İstanbul’da bulunacak olan 

yeni ortak girişim şirketinin hisseleri % 50 
Cantaş ve % 50 Halcor firmalarına ait olacak. 
Cantaş Genel Müdürü D. Özgür Arseven 
konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: 
“Ortak girişim sözleşmesi imzalanması 
önemli bir kilometre taşıdır. Bu imza ile, 
Türkiye’de izolasyonlu bakır boru ve poly-
etilen oluklu hortum üretmek için güçlü bir 
temel inşa etmiş bulunuyoruz. Ürünler yeni 
ortak girişim şirketimiz tarafından üretile-
cek ve bölgede dağıtımı Cantaş tarafından 
yapılacaktır. Cantaş müşterilerine daha iyi 
hizmet, hızlı ve güvenli tedarik güvencesinin 

C

yanı sıra mükemmel ürün kalitesi sunmaya 
devam edecektir.”

İYEM Eğitimleri 2015 Yılında da Tüm Hızıyla Devam Ediyor

F arklı eğitim düzeylerine sahip 
inşaat, yalıtım ve tesisat sektörü 

çalışanlarına 1998 yılından bu yana eği-
timler veren İYEM’in Şubat ayı eğitim tak-
vimi belli oldu. Isı Yalıtımı, Çatı, Ses, Yan-
gın ve Tesisat yalıtımı konularından oluşan 
eğitimler, alanında uzman eğitmen ve 
akademisyenler tarafından verilecek. 2 
Şubat’ta başlayacak eğitimler, 27 Şubat’ta 

sona erecek Kurulduğu günden bu yana 
toplam 18.930 kişiye eğitim veren İYEM, 
yeni yılla birlikte daha çok katılımcıya ulaş-
mayı hedefliyor. Tüm eğitimleri ücretsiz 
olarak gerçekleştiren İYEM’de, eğitimlerini 

Eğitim Takvimi

02 – 06 Şubat Konutlarda ve Sanayide Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu
09 – 11 Şubat TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Eğitimi
12 Şubat Kurumsal Bağlılık ve Etkili İletişim Becerileri Eğitimi 
13 Şubat Takım Çalışması ve Zaman Yönetimi Eğitimi
16 – 17 Şubat Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği ve Uygulamaları
18 – 19 Şubat Sanayi Çatı ve Cephelerinde Yalıtım Eğitimi
18 Şubat Uygulamalı Klima Tesisatı Eğitimi
20 Şubat Örnek Çözümlerle Ses Yalıtımı Uygulamaları
23 – 27 Şubat Uygulamalı Kalorifer Tesisatı Hesabı

başarıyla tamamlayan katılımcılara “Yalı-
tım Uzmanı Sertifikası” veriliyor. 

2015 yılı eğitim programı detayları ve 
katılım kaydı için: www.iyem.com.tr
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U zun yıllardır bayilerine ve üniver-
site öğrencileri gibi çeşitli kesimlere 

eğitimler veren AFS’nin kendi bünyesinde 
kurduğu AFS Akademi, makine mühendis-
liği bölümü öğrencilerine, iklimlendirme 
sektör yöneticilerine ve çalışanlarına hitap 
eden eğitimlerine 21 Ocak 2015 Çarşamba 
günü başladı. Sektörde nitelikli iş gücü ihti-
yacı olduğunu belirten AFS Genel Müdür 
Yardımcısı Bahadırhan Tari, “Akademimizi 
açtık. Bugün ‘havalandırma, hava miktarı 
ve hava kanalı hesapları’ konusu ile ilk eği-
timimizi verdik. Sektöre katkıda bulunmayı 
ilke edinen bir kurum olarak, vereceğimiz 
başarı sertifikalı teknik eğitimleri ücret-
siz olarak sektör çalışanlarının katılımına 
sunuyoruz. Akademi eğitimlerimiz bun-
dan sonra her Çarşamba günü farklı konu 
başlıkları ile Beysan bölgemizde devam 
edecek. Eğitimlerimize katılmak isteyenler 
http://www.afsakademi.com/katilim-formu 
adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler” 

diyerek AFS Akademi ile ilgili görüşlerini 
dile getirdi. 21 Ocak’ta açılışı gerçekleş-
tirilen AFS Akademi eğitim programında; 
havalandırma, hava miktarı ve hava kanalı 
hesapları, fanlar, fanlı cihazlar, fan seçimi 
ve kanunları, fanlarda debi kontrolü, pat-
lama güvenliğinin temel ilkeleri ve ex-proof 
fanlar, bükülebilir hava kanalları, ihtiyaç 

kontrollü havalandırma, sistem etkisi, 
motorlarda verim ve motor koruma sınıfları, 
havalandırma sistemlerinde ses, gürültü 
ve titreşim konu başlıkları ele alınıyor. AFS 
Akademi, havalandırma ve iklimlendirme 
sektörünün bilgi kaynağı olan, sektörü 
geliştiren ve sektöre yön veren eğitimlerin 
yapılacağı bir merkez olmayı hedefliyor.

AFS Akademi Açıldı

B u yıl dördüncüsü düzenlenen “ICCI 
2014 Enerji Ödülleri” gecesi, T.C. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazı-
cıoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı 
Erol Kaya, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın 
katılımı ile 15 Aralık 2014 tarihinde Ankara 
JW Marriott Otel’de gerçekleşti. Bu yıl 3 
kategori başlığı altında 50 projenin baş-
vurduğu etkinlikte, tüm projeler sektörün 
saygın isimlerinin katılımı ile oluşturulan 
jüri tarafından değerlendirildi. Başvuruda 
bulunan santraller ve projeler, önceden 
belirlenen ölçülebilir kriterlerine göre yapı-
lan puanlama sistemi ile değerlendirilerek 
her kategoride en yüksek puanı alan santral 
ve proje belirlendi. Buna göre; Yenilenebilir 

Enerji Santralleri, Rüzgar dalında Büyük 
Ödül, Rotor Elektrik Üretim A.Ş.’nin “Zorlu 
Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali” projesinin 
oldu. Bu dalda Jüri Özel Ödülü ise Northel 
Enerji San. Tic. A.Ş.’nin “Ser Metal Lisanssız 
Rüzgar Enerji Santrali” projesine verildi. 
Yenilenebilir Enerji Santralleri, Hidroelektrik 
dalında büyük ödül, IC İçtaş Enerji Üretim 
ve Tic. A.Ş.’nin “Niksar Hidroelektrik Enerji 
Santrali” projesine gitti. Yine aynı katego-
ride Jeotermal dalında büyük ödül, Zorlu 
Doğal Elektrik Üretim A.Ş.’nin “Kızıldere 
Jeotermal Enerji Santrali”nin oldu. Biyokütle 
ve Atık dalında büyük ödüle, Ak Gıda San. 
ve Tic. A.Ş., “Ak Gıda Anaerobik Arıtma 
Tesisi” projesine layık görüldü. Güneş 
dalında büyük ödülün sahibi, “Mercan 

Mermer Fabrikası” ile SEİSO Enerji Sistemleri 
Müh. San. ve Tic. A.Ş. oldu. Termik Enerji 
Santralleri kategorisi, Doğalgaz dalında 
büyük ödül, RWE & Turcas Güney Elektrik 
Üretim A.Ş.’nin “Denizli Doğalgaz Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali”ne verildi. Kömür 
dalında İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım 
San. A.Ş’nin “Değirmencik Termik Santrali” 
büyük ödüle layık görüldü. Atık Isı dalında 
ise büyük ödül Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin 
“Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi/Hereke” 
projesinin oldu. Jüri özel ödülü ise SEAŞ’ın 
TSADE (Termik Santral Atık Isılarının Değer-
lendirilmesi)  projesine gitti. Verimlilik kate-
gorisinde jüri özel ödülüne Arsan Dokuma 
Boya San. Tic. A.Ş.’nin “Kahramanmaraş 
Fabrikası” layık görüldü.

ICCI 2014 Enerji Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Türkiye İMSAD Ekonomi Toplantısında 2015 Yılı Öngörüleri Açıklandı

ilo Pompa Sistemleri A.Ş., Demir-
Döküm ve Pimaş’ın sponsorları 

arasında bulunduğu Türkiye İMSAD Eko-
nomi Toplantısı 21 Ocak 2015 tarihinde 
Feriye Lokantası Hamdi Sever Salonu’nda 
düzenlendi. Toplantıda ‘2015’te Tür-
kiye ve Dünya Ekonomisini Neler Bekli-
yor?’ konusu gündeme taşındı. Türkiye 
İMSAD’ın 2015 yılı büyüme öngörülerinin 
açıklandığı toplantıya, iş dünyası ve inşaat 
malzemeleri sanayinin 100’ün üzerinde 
temsilcisi katıldı. Türkiye İMSAD Başkanı 
Dündar Yetişener’in açılış konuşmasını 
yaptığı toplantıda, Eski Merkez Bankası 
Başkanı Gazi Erçel, ekonomide 2015 yılı 
beklenti ve öngörülerini paylaştı. Nişantaşı 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerem Alkin 
konuşmasında dünya ekonomisine odak-
lanırken, Ekonomi Strateji Danışmanlık 
Hizmetleri Başkanı Dr. Can Gürlesel ise Tür-
kiye İMSAD’ın ‘Aralık 2014 Aylık Sektörel 
Raporu’nda yer alan verileri değerlendirdi. 
Dünya ve Türkiye ekonomisi ile inşaat sek-
törü ve inşaat malzemesi sektörünün 2015 

yılı bu veriler doğrultusunda ele alındı. Tür-
kiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, 
toplantıda yaptığı konuşmada ekonomide 
yüzde 3.5, inşaat sektöründe yüzde 4.5, 
inşaat malzemeleri sektöründe ise yüzde 
4.5-5 oranında büyüme öngördüklerini 
belirtti. İnşaat malzemeleri iç pazar büyük-
lüğünün 2013 yılında 102 milyar TL iken, 
2014 yılında yüzde 4 artışla 114 milyar 
TL’ye ulaştığını belirten Yetişener, 2015 
yılında ise 127-128 milyar TL’ye yükselerek 
reel bazda yüzde 4.5-5 oranında büyüme 
beklediklerini dile getirdi. İnşaat malzemesi 
sanayi üretimindeki büyüme beklentilerinin 
ise yüzde 4.5-5 olduğunu ifade etti. Yeti-
şener, “Geçen Aralık ayında gerçekleştir-
diğimiz İnşaatta Kalite Zirvesi’nde ‘2014 
zor bir yıl oldu, takvim değişince koşullar 
değişmiyor, 2015 yılı da kolay geçecek gibi 
görünmüyor’ demiştik. Bugün maalesef 
dünyada ve Türkiye’de 2015 yılı büyüme 
beklentileri aşağı doğru revize ediliyor” 
dedi.

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel de 
konuşmasında, 2015 yılında ekonomide 
yaşanan gelişmelerin IMF, OECD ve piyasa-
nın Orta Vadeli Program (OVP) beklentileri 
ile uyumlu olacağını söyledi. Erçel, “2015 
yılında iç ve dış politik gelişmeler, ekono-
mik volatiliteyi de belirleyecektir” dedi. 
Ekonomi Strateji Danışmanlık Hizmet-
leri Başkanı Dr. Can Gürlesel de top-
lantıda yaptığı konuşmada, 2015 yılı-
nın dünyada ve Türkiye’de ekonominin 
daralan bir konjoktüre girdiğini belirtti.  
Gelişen ülkelerin 1998 ve 2008 yılına göre 
daha sağlıklı kamu ve dış dengelere sahip 
olması nedeniyle küresel bir ekonomik 
krizin yaşanma olasılığının düşük olduğu-
nun belirten Dr. Gürlesel, “2008 yılındaki 
küresel kriz gelişmiş ülkelerden ve onla-
rın kredi ve mali sistemlerinden kaynak-
lanmıştı. 2015 yılında, gelişmiş ülkelerin 
krizi finansal değil resesyon ve deflasyon 
şeklinde olabilecektir ki, Merkez Bankaları 
bu risklere karşı önlemelerini almaktadır” 
diye konuştu.

FORM, VRF Dalında Avrupa’da Yılın En İyi Distribütörü Seçildi

M itsubishi Heavy Insdustries Tayland 
Fabrika Distribütörler Toplantısı 

12-13 Aralık 2014 tarihlerinde düzen-
lendi. Tüm dünyadan 40 Mitsubishi Heavy 
Insdustries temsilcisinin katıldığı toplan-
tıda Mitsubishi Heavy Industries VRF klima 
sistemlerinin Türkiye’deki tek yetkili dis-
tribütörü Form VRF Sistemleri, 2014 yılın-
daki yüksek satış rakamlarıyla “Yılın En İyi 
Distribütörü” ödülüne layık görüldü. Top-
lantının sonunda gerçekleştirilen törende, 
ödülü Form VRF Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı Selahattin Telatar aldı. Telatar, 
“Form VRF Sistemleri olarak ilk kez düzen-
lenen bu törende başarımızın ödüllendi-
rilmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Her 

alanda verimliliğe inanan bir firmayız. Bu 
sene önemli satış rakamları elde ederek, 
Mitsubishi Heavy Industries’e de büyük 
oranda verimlilik sağladık” dedi. Merkezi 
ve VRF klima toplamında ciro bazında 
Türkiye’nin ikinci büyük firması olduklarını 
ve şu anda 5,000 adetin üzerinde VRF dış 

ünite satışları olduğunu ifade eden Sela-
hattin Telatar şunları söyledi: “Form VRF 
Sistemleri olarak VRF klima sistemlerinde 
Türkiye’de % 20 pazar payına sahibiz. 
Türkmenistan, Kıbrıs, Kuzey Irak, Azerbay-
can, Kazakistan ve Gürcistan gibi bölge 
ülkelerin de VRF servis ve satış noktaları 
Form VRF Sistemleri’ne bağlı.”
2014 yılının değerlendirildiği toplantıda 
Mitsubishi Heavy Industries yetkilileri 
gelecek planlarını da aktardı. Buna göre 
2017 yılının sonuna kadar VRF KX sistem-
lerinde (VRF) % 7, ticari seri PAC sistemle-
rinde % 9 ve ev içi seri RAC sistemlerinde 
ise % 4 oranlarında pazar paylarında artış 
beklendiği paylaşıldı. 
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IMI Hydronic Engineering, 2014 Yılı Sertifikasyon Eğitimlerini Tamamladı

H ydronic College adlı organizasyonu 
ile eğitim faaliyetlerini entegre bir 

şekilde sürdüren IMI Hydronic Engineering, 
Türkiye’deki partnerlerine 2014 yılının ikinci 
sertifikasyon eğitimini düzenledi. 28-30 
Mayıs 2014 tarihinde ilk sertifikasyon eği-
timi olan, Balanslama ve Kontrol – 1’de, üç 
tam gün boyunca, IMI Hydronic College 
Direktörü Jean-Christophe Carette, IMI 
Hydronic Engineering Mühendislik Destek 
Merkezi (ESC) Proje Şefi Imre Toth ve IMI 
Hydronic Engineering Türkiye Teknik Pazar-
lama & Teknik Eğitim Müdürü Tuğba Altay 
farklı sunumlar gerçekleştirmişti. Balans-
lama ve Kontrol – 2 Sertifikasyon Eğitimi 
de, 11-12 Aralık 2014 tarihinde iki tam 
gün olarak IMI Hydronic Engineering Tür-
kiye Teknik Pazarlama & Proje Geliştirme 
Müdürü Görkem Kızıltan Ustalı tarafından 
verildi. Her iki sertifikasyon eğitiminde hid-
ronik dağıtım sistemleri, bir yandan teorik 
eğitimle detaylandırıldı diğer yandan da 

sektördeki en yüksek debilere sahip ürün-
lerden basınçtan bağımsız kombine ve 
balans vanası TA-COMPACT-P, ayarlana-
bilir Kvs değerine sahip kombine balans ve 
kontrol vanası TA FUSION-C ve yüksek Kvs 
değerine sahip fark basınç kontrol vanası 
TA-PILOT-R ürün sistem çözümleri hak-

kında bilgilendirilen partnerler, daha sonra 
bizzat canlı tesisat üzerinde, IMI Hydro-
nic Engineering’in Ölçüm ve Ayar Cihazı 
TA-Scope ile uygulamalar yaparak bilgileri 
pekiştirdiler. Eğitim sonrasında yapılan 
sınav ile, IMI Hydronic Engineering’in part-
ner mühendisleri sertifikalandırıldı.

O DTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, bu yıl 
dördüncüsünü düzenlediği lise ve 

üniversite öğrencilerine yönelik Ulusla-
rarası Proje Yarışmalarıyla 2015’in “Yeşil 
Beyinleri”ni arıyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampusu Sürdürülebilir Çevre ve Enerji 
Sistemleri Yüksek Lisans Programı tara-
fından yaşamsal üçlü olarak nitelendirilen 
çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürü-
lebilirliği konularında farkındalığı artırmak 

ve geliştirmek amacıyla düzenlenen yarış-
manın son başvuru tarihi 25 Mayıs 2015.
2012 yılından bu yana gerçekleştirilen, 
geçen yıl 17 farklı ülkeden 271 projenin 
katıldığı yarışmaya bu yıl da katılım için 
iki kişilik takımlar oluşturulması gereki-
yor. Takımlar yarışmaya, çevre, enerji ve 
su kaynaklarının sürdürülebilirliği konu-
larında geliştirdikleri özgün projeler ile 
katılabilecekler. Yılın Yeşil Beyinleri, Eylül 
2015’te finale kalan beş takımın proje-
lerini ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda 
sunmasının ardından uluslararası jüri tara-
fından belirlenecek.

Yarışmaya başvuru internetten

Üniversite öğrencilerine yönelik uluslara-
rası Yılın Yeşil Beyni Yarışması’na katılmak 
isteyen takımlar, çevre, enerji ve su kay-
naklarının sürdürülebilirliği konularında 
özgün projelerini 2 bin kelimeyi aşma-
yacak ve kısıtlı sayıda şekil veya tablo ile 
destekleyerek İngilizce olarak hazırlaya-
caklar. Projelerde sürdürülebilirlikle ilişki, 
özgünlük, yapılabilirlik, etkinlik, fizibilite 

analizi ve yazım/çizim kalitesi kriterleri 
aranıyor. http://www.greenbrain.ncc.
metu.edu.tr/tr adresinden yapılan elektro-
nik başvuruların ardından, değerlendirme 
sonunda ilk beşe giren takımı oluşturan 
öğrenciler, bireysel olarak ödüllendirile-
cek. Birinci olan takımın üyeleri 1000’er 
Euro, ikinci takımın üyeleri 750’şer Euro, 
üçüncü takımın üyeleri ise 500’er Euro ve 
KKTC gezisi ile ödüllendirilecek.
Lise öğrencilerine yönelik uluslararası Yılın 
Genç Yeşil Beyni Yarışmasının konusu 
da yine yaşamsal üçlünün sürdürülebi-
lirliği. İki lise öğrencisinden oluşturulan 
takımlar, en fazla 3 şekil ve 1 tablo ile 
destekleyeceği 1.000 kelimeden oluşan 
özgün projelerini Türkçe ya da İngilizce 
olarak hazırlayabilecekler. http://www.
greenbrain.ncc.metu.edu.tr/tr adresin-
den başvuru yapılan yarışmanın birincisi, 
yine finale kalan beş takımın Eylül ayında 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yapa-
cağı sunumun ardından belirlenecek. 
Yarışmada birinci olan takım 1000 Euro, 
ikinci 750 Euro, üçüncü 500 Euro ve KKTC 
gezisi ile ödüllendirilecek.

Yılın Yeşil Beyinleri Yarışması için Başvurular Başladı
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www.etna.com.tr  0850 455 38 62
Müşteri Hizmetleri

Yangın pompa ve sistemlerinde 
güvenilir çözümler
35 yıllık deneyimimizle uluslararası normlara uygun yangın pompaları
ve yangın ile mücadele hidrofor sistemleri üretiyor, güvenilir çözümler sunuyoruz.

https://www.etna.com.tr/


Haberler

K alifiye eleman açığını gidermek ve 
eğitimli ustalar yetiştirmek için bir 

sosyal sorumluluk projesi olarak hayata 
geçirilen Wavin Academy’de eğitim alan 
14 kursiyer sertifikalarını aldı. “Gelişme 
ve Uyum Kursu” adı altında toplam 40 
saatlik ısıtma ve sıhhi tesisat ile ilgili teo-
rik ve pratik uygulamalı eğitimler alan 
kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
onaylı sertifika alma hakkını kazandı. 
Wavin Academy’nin ilk mezunları için 
düzenlenen törene Wavin yöneticile-
rinin yanı sıra Seyhan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İzzettin Aydın, şube müdür-
leri Mahmut Doğan ve Neslihan Küçük 
Doğan, İsmet İnönü Teknik ve Endüstri 
Meslek Lisesi’nin yöneticileri, öğretmen-
leri ve kursiyerler katıldı. Tören öncesinde 
Wavin Türkiye Ülke Satış Müdürü Fatih 
Asal, Seyhan Milli Eğitim Müdürü İzzet-
tin Aydın ve beraberindekilere, Wavin 
Academy ile ilgili bilgi verip eğitim 
verilen alanları tanıttı. Wavin ürünleri 
hakkında da bilgi veren Asal, Wavin’in 
sektöre getirdiği yenilikleri anlattı.
Törende konuşan Seyhan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İzzettin Aydın, “Ürettiğiniz mal-
zeme ne kadar kaliteli olursa olsun, eğer 
montajı iyi değilse malzemenizin kalitesi 
görünmez. Toplam kaliteyi yakalayabil-
mek için Wavin’in insan kaynaklarına 
bu derece önem vermesi hakikaten çok 
güzel. Diğer firmalarımızın da ustala-
rımızın eğitimine katkı sunmasını ümit 
ediyoruz” dedi.

Türkiye’den Avrupa’ya bir marka 
ihraç ettik

“Wavin Academy’nin temelini atarken 
bugünlere gelmek hayalimizdi” diyen 
Wavin Türkiye Ülke Satış Müdürü Fatih 
Asal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şim-
diye kadar 2 bin 700 kişiye eğitim vermi-
şiz. Bu kurslara şehir içinden ve dışından 
çok fazla talep var. Ayrıca burada kur-
duğumuz akademi binası örnek oldu. 
26 Wavin ülkesi, bu binayı örnek alarak 
benzer binaları kendi ülkelerine yapıyor. 
Biz bu durumu şu şekilde tanımlıyoruz: 
Biz Türkiye’den Avrupa’ya bir marka 
ihraç etmiş olduk. Bu durum da ekibin 
başarısını gösteriyor” dedi.

Bir işin kalitesi, insan kaynakları 
eğitimiyle direkt ilgili

İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet 
Çopuroğlu ise konuşmasında şun-
ları söyledi: “Bugün insan kaynakları 
departmanı adına çok önemli bir gün. 

Wavin Academy, MEB Sertifikalı İlk Mezunlarını Verdi

Bir işin kalitesi, işi yapanın ve yaptıranın 
mutluluğu, insan kaynakları eğitimiyle 
direkt ilgili. Böyle bir eğitimi ilk defa 
yapmak Wavin Pilsa ailesi adına, bize 
gurur veriyor. Bunu bakanlık temsil-
cilerimizle ve sektördeki ustalarımızla 
beraber gerçekleştirmek ayrı bir gurur 
kaynağı. Türkiye’deki çok farklı sektör-
lerde ve uluslararası firmalarda çalışmış 
biri olarak bir karşılaştırma yaptığımda 
dünyadaki rakiplerimizle aramızdaki en 
önemli farklardan birinin teknik eği-
tim açığı olduğunu görüyorum. İçinde 
bulunduğumuz durumu düşünürsek iş 
güvenliği, eğitim, kalite alanında sek-
tör için çok faydalı bir adım attığımızı 
düşünüyoruz. Umarım bu faydalı adım, 
rakiplerimiz, dostlarımız için de ilham 
kaynağı olur. Bu yatırım, işimizin kalitesi 
açısından hepinize gerekli.”
Akademide verilen eğitimin kendileri için 
çok faydalı olduğunu belirten kursiyerler 
ise, eğitimler için Wavin Pilsa ailesine 
teşekkür ederken diğer ustalara da kurs-
lara katılmalarını tavsiye etti.

ISIDEM Yalıtım’dan Eskişehir’e Dev Yatırım
sıtma, soğutma ve havalandırma 
sektöründe hizmet vermek üzere 

1998 yılında faaliyete geçerek yuvarlak, 
kare ve dikdörtgen formlu sac hava kanal-
ları üretimine başlayan ISIDEM Yalıtım, 
havalandırma ve tesisat sektöründe yalı-
tım amaçlı kullanılan Elastomerik Kauçuk 
Köpüğü üretimi için Eskişehir OSB’ye yatı-
rım yaptı. 
ISIDEM Genel Müdürü Murat Erenoğlu, 
yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olan ve 40 

tesisinin yaklaşık 200 kişiye istihdam yara-
tacağını söyledi. Erenoğlu ayrıca “ABD, 
Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, 
Afrika ve Rusya gibi bölgelere flexible hava 
kanalı ürünümüz ile ihracat yapıyoruz. Yeni 
yatırımımız ile yine bu pazarlarda kauçuk 
köpüğü ürünümüz ile de aktif olarak rol 
almayı düşünüyoruz” dedi. En son İtalyan 
teknolojisi ile üretim yapılacak olan tesisin, 
Eskişehir’in ilk LEED sertifikalı yeşil binası 
olması için de çalışmalar devam ediyor.

I

dönüm arazi üzerine inşa edilen 10 bin 
metrekarelik kapalı alana sahip üretim 
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Haberler

D aikin, ısıtma ile ilgili ürün ve hizmet-
lerini Daikin Isıtma Grubu adı altında 

topladı. 2015 yılında yeni bayi açılışları ile 
Türkiye genelinde hızlı büyümesine devam 
eden Daikin Türkiye, bundan böyle müşte-
rilerine ‘Daikin Platinium’, ‘Daikin Gold’ ve 
‘Daikin Heating Pro’ konseptinde hizmet 
verecek. Müşterinin ihtiyaçları gözetile-
rek gerçekleştirilen bu yapılanmaya göre; 
Daikin Platinium bayileri kombi, radyatör, 
merkezi ısıtma ve Altherma ürünleri, Daikin 
Gold bayileri kombi ve radyatör cihazları, 
Daikin Heating Pro bayileri de merkezi 
ısıtma ve Altherma ürünleri ile hizmet 
verecek. Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
Önder konuya ilişkin şu bilgileri verdi: 
“Daikin, soğutma alanında olduğu gibi ısıtma konusunda da uzman bir marka. 

Bu doğrultuda hizmet kalitemizi yükselt-
mek amacıyla böyle bir yapılanmaya gittik. 
Yeni yapılanmamız ile birlikte son kullanıcı, 
ısıtma ihtiyaçlarına çözüm bulacağı doğru 
kanala doğrudan ulaşacak ve konusunda 
uzman bir ekipten hizmet alacak. Soğut-
mada olduğu gibi ısıtmada da en geniş 
ürün gamına sahip marka Daikin. Bu 
sayede müşterilerimizin birbirinden farklı 
ihtiyaçlarına en uygun cihazı sunarken, çok 

özel çözümler geliştirebiliyoruz. Bu yeniden 
yapılanma ile müşterilerimizin ihtiyacı olan 
cihaza ve çözüme çok daha rahat ulaşma-
larını hedefliyoruz.” Daikin Isıtma Grubu 
bünyesinde halen Daikin markalı cihazların 
yanı sıra Airfel ve Hoval markalı ürünler yer 
alıyor. Türkiye genelinde 434 teşhir salonu 
ile faaliyet gösteren Daikin Isıtma Grubu, 
merkezi sistemlerden Altherma ısı pom-
palarına, kombiden radyatöre kadar geniş 
ürün gamı ile müşterilerine hizmet veriyor.

Daikin Isıtma Grubu, Bayilik Sistemini Yeniliyor

Ingersoll Rand, EcoWise™ Ürün Portföyünü Tanıttı

I ngersoll Rand, operasyonları ile 
ürün portföyünün çevre üzerin-

deki etkisini 2030’a kadar büyük ölçüde 
azaltacak bir yol haritası olan iklim taah-
hüdünü gerçekleştirmek konusunda 
önemli bir adım attı. Ingersoll Rand, yeni 
nesil, düşük küresel ısınma potansiyeline 
(GWP) sahip soğutucu akışkanlar ve yük-
sek verimli operasyon ile çevre üzerin-
deki etkiyi azaltmak için tasarlanan iklim 
ve endüstriyel soğutucu akışkan taşıyan 
ürünleri için EcoWise™ ürün portföyünü 
oluşturdu. Uyumlu oldukları yeni nesil, 
düşük GWP’li soğutucu akışkanları kul-
lanabilen bu ürünler, sera gazı emisyon-
larını düşürerek çevre üzerindeki etkiyi 
azaltıyor, yenilikçi tasarımları ile güvenliği 
ve enerji verimliliğini koruyor ve artırıyor. 
Ingersoll Rand İklim İşletmeleri Başkan 

Yardımcısı Didier Teirlinck konu ile ilgili 
şunları söyledi: “Ingersoll Rand EcoWise 
portföyü, çevre üzerindeki etkiyi azalt-
maya yönelik taahhüdümüzün bir gös-
tergesidir ve müşterilerimiz için özellikle 
yeni nesil, düşük GWP'li soğutucu akış-
kanlara geçiş aşamasında daha sürdürü-
lebilir ürün seçenekleri sunar. Yeni ürün 
serisine ek olarak, şirketimiz ticari, konut 
ve nakliye HVAC sistemleri ile EcoWise 
uygunluğu kriterlerini karşılayan taşıma-
cılığa yönelik soğutma ürünlerini sunmaya 
devam edecektir.” EcoWise uygunluğunu 
kazanmaya yönelik ilk ürünler şöyle: Trane 
Sintesis™ hava soğutmalı soğutma grubu 
enerji açısından verimlidir, sessizdir ve 
müşterilere yeni nesil düşük GWP'li soğu-
tucu akışkan (DuPont™ Opteon® XP10 
(R-513A) veya   R-134a) ile çalışma seçe-

neği sunar. Şirketin, Trane Sintesis™ ürü-
nünün yeni soğutucu akışkan seçeneği ile 
birlikte Haziran 2015'te Kuzey ve Latin 
Amerika'da sunulacağına dair 26 Ocak 
2015'te yaptığı duyurunun ardından, bu 
seçeneğin Temmuz 2015'ten itibaren de 
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da sunulacağı 
belirtiliyor. Trane Series E™ CenTraVac, 
mevcut CenTraVac soğutma gruplarıyla 
aynı düşük basınçlı tasarımı kullanan 
yüksek kapasiteli bir soğutma grubudur 
ve yeni nesil, düşük GWP'li bir soğutucu 
akışkan olan, Honeywell Solstice™ zd 
(R-1233zd(E)) kullanır. Günümüzde kulla-
nılabilen santrifüjlü soğutma grubundan 
yüzde 10 daha fazla enerji verimliliğine 
sahiptir ve Avrupa ile Ortadoğu'nun yanı 
sıra Japonya dahil olmak üzer diğer 50 Hz 
pazarlarda sunuluyor.

22 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2015



STOKTAN
VEYA 
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PRODEK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
1202/2 Sok. No: 80D Temsil Plaza İş Merkezi, Yenişehir 35110 Konak-İZMİR
Tel: 0232 459 49 60 Faks: 0232 459 45 34
www.prodeksan.com www.airlane.com.tr pazarlama@prodeksan.com

HVAC sektöründeki deneyimini, 

Ar-Ge çalışmalarıyla birleştirip, 

2012 yılında Airlane® markası 

ile endüstriyel fan üretimine 

başlayan Prodek, satış öncesinde 

gösterdiği özeni satış sonrasında 

da sürdürerek müşteri odaklı 

pazarlama anlayışına örnek oluyor.

Prodek’in %100 Türk sermayesi 

ile tamamen kendi bünyesinde üret-

tiği, uluslararası standartlardaki 

Airlane® markalı ürünler arasında, 

yüksek ve düşük basınçlı çatı 

fanları, kanal fanları, duvar tipi 

fanlar, aksiyal fanlar, jet fanlar ve 

duman tahliye fanları bulunuyor.

havanızı atın!

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

+55 °C’de daimi çalışma özelliği ile kanal tipi aksiyal fan

Kare tespit çerçeveli, external rotor-motor yapısında, -25 °C/+65 °C 
sıcaklık aralığında sürekli çalışabilen duvar tipi aksiyal fan

Polimer matrisli kompozit gövdesi sayesinde hafif ve korozyon 
dayanımlı çatı tipi yatay atışlı aksiyal fan

AJD SERİSİ

AKD SERİSİ

AKDF SERİSİ

ACE SERİSİ

CI SERİSİ

Korozyona dayanımlı galvanize çelik sac gövdeden, tel kafes ve 
yönlendiricili, çift yönlü ve çift tarafı susturuculu aksiyal jet fan 

(200 °C/2h, 300 °C/2h ve 400 °C/2h seçenekleri)

H Sınıfı yüksek ısı dayanımlı motorlu, uzun gövdeli ve çift tarafı 
kaynaksız flanş teknolojisi ile kanal tipi aksiyal duman tahliye fanı 

(200 °C/2h, 300 °C/2h , 400 °C/2h ve 600 °C/2h  seçenekleri)

Alçak otoparklarınız için, tek ve çift devirli üretim seçeneği ile uzun 
atış mesafeli, geriye eğik kanatlı radyal jet fan 

(300 °C/2h ve 400 °C/2h seçenekleri)

AWE SERİSİ

https://www.prodeksan.com/
https://www.airlane.com.tr/
mailto:pazarlama@prodeksan.com


Haberler

A ltherm Klima, mühendislik alanında 
eğitim alan öğrencileri üretim tesis-

lerinde ağırladı. 
Okan Üniversitesi Maltepe Kampüsü 
Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri 
Altherm Klima’nın üretim tesislerini 
ziyaret etti. Üniversiteden 40 öğrenci-
nin katılımıyla gerçekleştirilen gezide; 
Altherm Klima Havalandırma Fabrika-
sında bulunan havalandırma santralleri, 
özel havuz nem alma üniteleri, DX ünite 
uyumlu havalandırma santralleri, mutfak 
aspiratörleri, yer konvektörleri ve çeşitli 
özel üretim havalandırma cihazları ince-
lendi. Öğrencilere, Altherm Klima’nın son 

teknoloji üretim ve otomasyon sistem-
uygulamaları hakkında detaylı teknik bilgi 
verildi. Altherm Klima’nın ar-ge faaliyetle-
rine büyük önem verdiğini, ürettiği ürün-
ler ve geliştirdiği teknolojilerle havalan-

dırma ve iklimlendirme sisteminde, ayrıca 
iklimlendirme otomasyonları sisteminde 
iddiasını sürdürdüğünü söyleyen Altherm 
Klima Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış 
Pazarlama Koordinatörü H. Koray Çelebi, 
üniversite&sanayi işbirliği çalışmaları 
kapsamında, öğrencileri bilgilendirmeye 
ve sektörde örnek oluşturmaya devam 
edeceklerini belirtti. Tesis gezisi sırasında 
Çelebi, geleceğin mühendisleri ile hava-
landırma sektöründe edindiği tecrübeleri 
paylaştı. Otomasyon&mekanik, üretim 
ve kalite süreçleri konusunda öğrencilere 
bilgi veren Çelebi, Altherm Klima olarak 
eğitime verdikleri önemin altını çizdi.

Altherm Klima, Geleceğin Mühendislerini Fabrikasında Ağırladı

K adir Has Üniversitesi İktisadi, İdari 
ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal tara-
fından hazırlanan, Küresel Çevre Fonu 
(GEF) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) kaynakları ile destek-
lenen “Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji 
Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişik-
liği“ projesi, UNDP web sitesinde Türkçe, 
İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olarak 
4 dilde başarı hikâyesi olarak yayımlandı. 
Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa 
Dönüşümü Projesi (EVÜDP) Hibe Prog-
ramı ile desteklenen beş projeden biri 
olan proje, enerji verimli aletlerin hem 
aile bütçelerine hem de çevreye yararlı 
olduğu konusunda çocuklar başta olmak 
üzere, insanları bilinçlendirerek evlerdeki 
elektrik tüketiminin ve buna bağlı ola-

Kadir Has Üniversitesi ‘Enerji Verimliliği’ Projesi UNDP’de Başarı 
Hikâyesi Oldu

rak sera gazı salınımının azaltılmasını 
amaçlıyor. Yeni nesillerin, iklim deği-
şikliğinin olumsuz etkilerinden en çok 
etkilenecek nesil olacağının altını çizen 
Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi 
Doç. Dr. Meltem Ucal, “Türkiye’de 17 
milyon hane halkı var. Bulaşık makine-
leri, buzdolapları ve klimalar gibi modern 
evlerin vazgeçilmez unsuru olan ev alet-
leri giderek büyüyen bir sektör. Ancak 
yapılan bir anket, Türkiye nüfusunun 
yalnızca yarısının enerji verimliliği etiket-
lemeleri hakkında bilgi sahibi olduğunu 
ortaya çıkardı. İklim değişikliğinin tehli-
keleri konusunda göreceli olarak daha 
fazla bilinçli olunsa da, insanlar satın 
alma tercihlerinin fark yaratabileceğinin 
daha az farkında” dedi. Ucal, “Enerji-

den nasıl verim alınabileceğini internet 
oyunuyla öğrenmek çocukların ilgisini 
çekti. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için 
uygun olan bu etkileşimli oyun ile yeni 
neslin şimdiden enerji verimliliği savu-
nucusu olduğunu görmek çok heyecan 
verici. Özellikle düşük gelirli bölgelerdeki 
okullardan çocukların enerji verimliliği 
konusuna büyük ilgi gösterdiğini fark 
ettik” diye konuştu. 
‘Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği 
Farkındalığı ve İklim Değişikliği’ Projesi ile 
ilgili detaylı bilgi için:

http://www.undp.org/content/undp/en/
home/ourwork/environmentandenergy/
successstories/in-turkey--online-games-
teach-energy-efficiency-/ ve www.ener-
jifarkindaligi.org 

A
Altherm Klima İki Yeni Sertifika Aldı

ltherm Klima, işletmelerin çevreye verdiği zararın sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkünse ortadan kaldırılabilmesi 
için geliştirilen “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazandı. Altherm Klima’nın aldığı bir başka 

belge ise “ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesi oldu. Firma, bu belgeyle çalışanları olumsuz etkilerden 
ve iş kazalarından koruyarak güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamayı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabi-
lecek iş gücü kayıplarını en aza indirgemeyi amaçlıyor. Altherm Klima Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış Pazarlama Koordinatörü 
H. Koray Çelebi, kalite yönetimi sistemine odaklanarak ‘ISO 9001:2008’ belgesi ile başladıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını 
adım adım ileri taşıdıklarını belirtti. Bu çerçevede verimliliği, tüm iş süreçlerinin merkezine aldıklarını ifade eden Çelebi, “Ara-
larında müşterilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve tedarikçilerimizin bulunduğu tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin yanı sıra 
doğaya ve ekonomiye yaklaşımımız hep verimlilik esasına dayanıyor. Aldığımız belgelerle de bu yaklaşımımızı desteklemiş 
olduk. Uzun zaman devam eden kalite yolculuğumuzun geldiği bu noktada aldığımız bu belgeler ile sektörümüzde markamızı 
taçlandırmış olmaktan memnuniyet duymaktayız” değerlendirmesini yaptı.
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Özgür Endüstriyel A.Ş. 
Genel Müdürü  
Nuri Ceylan Oldu 

Ö zgür Endüstriyel 
A.Ş. bünyesinde 

2013 yılı Aralık ayın-
dan beri Satış ve Pazar-
lama Direktörü olarak 
profesyonel hayatına 
devam eden Nuri Cey-
lan, 1 Ocak 2015 tarihi 
itibarıyla bünyesinde 
Özgür Endüstriyel 
A.Ş., Sar Çevre Teknolojileri A.Ş. ve ARI 
Endüstriyel A.Ş. firmalarını barındıran 
Özgür Grup’ta genel müdür pozisyonuna 
getirildi. 1971 Erzurum doğumlu, evli ve 
iki çocuk babası olan Nuri Ceylan, Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinden 
1992 yılında mezun oldu. Vanalar, buhar 
cihazları, sıvı transferi ve ısı transferi 
cihazları üretim ve satış faaliyetlerinde 
bulunan, bu konularda yurtiçi ve dışında 
pek çok eğitim alan Nuri Ceylan, MMO 
ve TTMD üyesidir. 

Baymak, Karbon 
Ayak İzini Küçültüyor

B aymak hem geniş ürün gamında yer 
alan enerji verimli ürünleri ile hem 

de çevreye yaptığı katkıyla doğayı koruyor, 
gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak 
için çalışıyor. “Temiz çevre, umutlu yarın-
lar” hedefiyle yola çıkan Baymak, Tuzla 
bölgesinde 100’e yakın adet yetişmiş ağaç 
dikti. Baymak böylece hem karbon ayak 
izini küçülttü hem de çevreye katkı sağladı.

Gaz Yakıcı Cihaz Teknikleri Modül Geliştirme 
Çalıştayı Düzenlenecek

"G az Yakıcı Cihaz Teknikleri Modül 
Geliştirme Çalıştayı” 26 Şubat 2015 

tarihinde İzmir Kaya Prestige Hotel’de 
düzenlenecek. Çalıştay, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı, Teknik Eğitimin Kali-
tesinin Artırılması Hibe Programı “Gaz 
Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi-Technical 
Training on Gas Burning Devices” projesi 
kapsamında, İzmir Konak Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, gaz yakıcı cihaz 
sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluş-
ları işbirliğiyle düzenlenecek. Çalıştayda 
gaz yakıcı cihazlar alanında hizmet veren 
sektör temsilcileri, sektöre hizmet veren 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, 
Mesleki Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve 
Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak alına-
rak Bloom Taksonomisi kullanılarak mes-
leki eğitim kursu müfredatı ve modüler 
eğitime 7 adet eğitim müfredat önerisi 
hazırlanacak.
• Gaz yakıcı cihazlar sektörünün 

imalatı, montaj ve servis teknikleri 
alanında yurtiçi ve AB merkezli 
sektör ile işbirliği sağlanarak meslek 
öğretmenlerinin mesleki deneyim, 
bilgi ve becerilerini artırmak, 

• İzmir ve Ordu’da bulunan meslek 
okullarında usta öğretici ve teknik 
eğitim alan kişilerin yeterliliklerinin 
ölçülmesi, becerilerinin geliştirilmesi 
ve bu kişileri uluslararası rekabete 
hazırlamak için iki adet eğitim 
merkezi oluşturmak

• projenin genel hedefleri arasında  
yer alıyor.

Projenin özel hedefleri ise şöyle:
• Sektör ile işbirliği içerisinde Mesleki 

Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve 
Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak 
alınarak mesleki eğitim kursu 
müfredatı ve modüler eğitime 
yönelik on iki modüle e-öğrenme 
materyallerini hazırlamak, 

• Sektördeki farkındalığı artırmak 
amacıyla, bir takvime uygun olarak 
e-öğrenme modülleri ile 200 usta 
öğreticiye profesyonel yeterliliklerini 
geliştirilmesi ve 120 öğrenciye 
mesleki kariyer gelişimi için eğitimler 
vermek.

Ayrıntılı bilgi için: 
www.gazyakicicihazlar.com

ESBE, Ürün Gamına Küresel Vanayı Ekledi

Y enilenebilir enerji sektöründe, 
vana ve motor konusunda 1906 

yılından beri uzmanlığını sürdüren, üç 
yollu motorlu vana ve termostatik karışım 
vanasında Avrupa’da en büyük üretici-
lerden biri olan ESBE, 2015 yılında ürün 
gamına küresel vanayı da ekledi. PN32 
basınç sınıfında üretilen motorlu küresel 
vanalar DN20’den DN32’ye kadar 2 ve 3 
yollu olarak müşterilere sunuluyor. Müş-
teri ihtiyaçlarına göre üretilen bu vanalar, 
iç dişli ya da iç ve dış dişli olarak kombi-
nasyon bağlantılar sunuyor. ESBE Türkiye 
Yetilisi Mehmet Ürek konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada: “ESBE, Avrupa’da kendi ala-
nında lider konumunda yer alıyor. Firma-
mız, müşterilerini her zaman dinlemiştir 
ve yatırımlarını ona göre yapmıştır. Küre-

sel vanaların ürün portföyüne eklenmesi, 
hitap ettiğimiz alanı genişletmiş ve fir-
mayı daha güçlü yapmıştır. Premium seg-
mentte yer alan, tüm üretimi en modern 
makinelerle ve tam otomasyon ile yapan 
firmamız hiçbir komponentini Çin’den 
temin etmiyor, yalnızca İsveç’te üretim 
yapıyor” dedi. 
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G es Teknik Klima Kontrol ve Otomas-
yon Sistemleri San. Tic. A.Ş. Radis-

son Blu İstanbul Asia Otel’de bayilerinin 
katılımıyla 2015 yılı bayi toplantısını ger-
çekleştirdi. 
Toplantının açılış konuşmasını Ges Tek-
nik Genel Müdürü Muzaffer Kazakoğlu 
yaptı. Konuşmasında bayi yapılanmasının 
gücüne değinen Kazakoğlu, kuruluşun-
dan bu yana Ges Teknik’in büyüme tren-
dinde olduğunu, 2014 yılını da yüzde 25 
oranında büyüme rakamıyla kapattığını 
belirtti. Ges Teknik Bayi Kanalı Satış Yöne-
ticisi Hilmi Altay’ın konuşmasıyla devam 
eden topantıda 2014 yılı detaylı değerlen-
dirmesinin yapılmasının ardından 2015 
yılı stratejileri anlatıldı. Ges Teknik İş Geliş-
tirme Müdürü Yavuz İşman ve Ürün Yöne-
ticisi Gökçe Aydınlı’nın Ges Teknik ürün 
yelpazesi ve yeni ürünleri anlatmasının 
ardından, öğleden sonra gerçekleşen top-
lantının ikinci kısmında pazar fırsatlarının 
ve geliştirilebilecek alanların konuşulduğu 
bir çalıştay yapıldı. Katılımcılar çalıştayın 

Ges Teknik, 2015 Bayi Toplantısını Düzenledi

çok verimli bir uygulama olduğunu dile 
getirdi. Hilmi Altay, çalıştayda yapılan 
tespitlerin sonuçlarını en kısa zamanda 
bayi kanalı iş süreçlerinde görülmeye baş-
layacağı sözünü verdi ve devreye alınan 

yeni stratejilerle bayi kanalının hızlı bir 
büyüme içerisine gireceğini bekledikle-
rini dile getirdi. Toplantı, Ataşehir Develi 
Corner Restaurant’ta düzenlenen akşam 
yemeği ile son buldu. 

Türkiye İklimlendirme Sektörü URGE Ara Değerlendirme 
Toplantısı Yapıldı

İ SKİD tarafından 2010/8 Sayılı Ulus-
lararası Rekabetçiliğin Geliştiril-

mesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
kapsamında yürütülen “Türkiye İklimlen-
dirme Sektörü Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi ve Desteklenmesi (URGE) Ara 
Değerlendirme Toplantısı”, 22 Ocak 2015 
tarihinde Kaya Ramada Otel’de gerçekleş-
tirildi. Toplantıda URGE Projesi kapsamında 
planlanan ilk 7 eğitimin tamamlandığı, 
projenin bundan sonraki sürecinde ‘Dış 
Pazarlara Penetrasyon Danışmanlığı’ ve 
‘Kurumsallaşma Danışmanlığı’ faaliyetleri-
nin gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantıda 
‘Dış Pazarlara Penetrasyon Danışmanlığı’ 
hizmetinden yararlanmaları konusunda 
katılımcı firmalara görüşleri soruldu. Yapı-
lan görüşmeler sonucunda, 10 katılımcı 
firma konu hakkında yapılacak danışmanlık 
hizmetini almak istediklerini belirtti. Ayrıca 
dış pazarlara penetrasyon danışmanlık hiz-
metinin Yaman Koç tarafından verileceği, 
Yaman Koç ile dış pazarlara penetrasyon 

danışmanlığı almak isteyen firmaların tanış-
tırılacağı, çalışmanın sonunda çıkarılacak 
raporda hedef pazarların olacağı ifade 
edildi. Ardından ‘Kurumsallaşma Danış-
manlığı’ hizmetinden yararlanmaları konu-
sunda katılımcı firmalara görüşleri soruldu. 
Yapılan görüşmeler sonucunda, 9 katılımcı 

firma konu hakkında yapılacak danışmanlık 
hizmetini almak istediklerini belirtti. Konu 
hakkında danışmanlara teklif sunulacağı, 
URK Komisyonu’nun yol haritasını belir-
leyeceği ve seçilen danışman firmalarla 
kurumsallaşma danışmanlığı almak isteyen 
firmaların tanıştırılacağı ifade edildi.
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O-COOL projesi kapsamında öğrencilerin 
HVAC sektörüne olan yakınlıklarını ölçmek 
amacıyla yaklaşık 200 öğrenciye 10 sorudan 
oluşan deneme sınavı yapıldı. Başarılı olan 
100 öğrenciye çeşitli hediyeler dağıtıldı. 
Öğrenciler aynı zamanda staj ve iş başvu-
rusu yapma imkânı da buldu.

YTÜ’nün Enerji Verimliliği Paneli’nde 
Öğrencilere Sınav

Y ıldız Teknik Üniversitesi Makine 
Fakültesi’nin Makine Teknolojileri 

Kulübü (Mak-Tek) tarafından 25 Kasım 
2014’te düzenlenen ‘Enerji Verimliliği Paneli 
ve Sergisi’ne Systemair HSK Satış Müdürü 
Serkan Gündüz konuşmacı olarak katıldı. 
“Üniversite-Sanayi İşbirliği Nasıl Sağlanır?” 
konu başlığıyla konuşmasına başlayan 
Gündüz; öğrencilerin dernekler aracılı-
ğıyla ya da doğrudan firmalarla iletişime 
geçerek firmaların üretim tesislerine teknik 
geziler düzenleyebileceklerini, staj imkan-
ları yakalayabileceklerini belirtti. Panelle 
eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sergide 
yer alan Systemair HSK standında öğrenci-
lere, konut tipi havalandırma cihazı, klima 
santralleri ve fanlar hakkında bilgiler verildi. 
Panelin gümüş sponsoru Systemair HSK’nın 

E

B

S

S

EBSO’dan (Ege Bölgesi Sanayi Odası), Systemair HSK 
Fabrikasına Ziyaret

BSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) 
üyeleri, 5 Kasım’da Systemair 

HSK Hadımköy fabrikasını ziyaret etti. 
EBSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Hüseyin Vatansever’in destekleriyle 
gerçekleştirilen programa, EBSO üye-
lerinden oluşan 17 kişilik bir grup 
katıldı. Systemair HSK Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Vural Eroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan programda, 
EBSO üyelerine, Systemair HSK ve Systemair’ın ürünleri, üretim tesisleri ve 
teknolojileri hakkında bilgiler verildi. Program, fabrika gezisi ile sona erdi.

Systemair HSK, Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde
u yıl 7.’si düzenlenen Turkcell 
Teknoloji Zirvesi, 12-13 Kasım 

2014 tarihlerinde Haliç Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Turkcell’in 
kurumsal müşterilerini ve iş ortaklarını, 
teknoloji dünyasının fikir önderleriyle 
buluşturmak amacıyla düzenlediği 
Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde; Syste-
mair HSK Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Vural Eroğlu, farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren kobilerin yöneticile-
rine ‘yerel pazarlardan global pazar-
lara geçmenin yöntemlerini’ anlattı.

Systemair HSK 
Gaziantep’e Bölge 
Müdürlüğü Açtı

ystemair HSK, 3 Kasım 
2014 tarihinde Gaziantep 

Bölge Müdürlüğü’nü hizmete açtı. 
Systemair HSK Gaziantep Bölge 
Müdürlüğü’nde göreve başlayan 
Kıdemli Satış Mühendisi Fehim 
Aslantürk konuya ilişkin “Bölgede 
faaliyet gösteren müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını daha yakından takip 
edip, proje desteği sağlayacağız” 
dedi.

Systemair HSK’dan, 
Systemair Grubu’na VRF 
Eğitimi

ystemair HSK Fabrikasında 
10-11 Kasım tarihlerinde 

düzenlenen VRF Sistemleri eğitimi, 
Systemair Grubu içerisinde faaliyet 
gösteren 16 ülkedeki ofislerden 34 
personelin katılımıyla gerçekleşti. 
Systemair’in satış ve satış sonra-
sında çalışan personelinden oluşan 
ekibe, DC inverter scroll kompresör 
teknolojisine sahip VRF dış üniteler 
hakkında eğitim verildi. 
Systemair HSK VRF Satış Müdürü 
Özgür Denizalp, Systemair VRF dış 
ünitelerin, direkt genleşmeli (DX) 
serpantine sahip klima santrali 
uygulamalarında klima santralleriyle 
birlikte uygulandığı ve 200 kW’a 
kadar sistemin kurulduğu DX klima 
santrali uygulamalarında, elektronik 
genleşme valfleri kullanılarak hassas 
kapasite kontrolü yapıldığı hakkında 
bilgi verdi.
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S

T

FA Sanihydro, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği eğitim 

seminerlerini sürdürüyor. 
SFA Sanihydro 5 Aralık 2014 tarihinde bu 
kez Denizli Şiir Butik Otel’de tesisat usta-
larıyla ve bölgedeki yetkili bayileriyle bir 
araya geldi. 95 kişinin katılımıyla gerçek-
leşen seminerde, S.S.H. Sorumlusu Erman 
Tümçelik öncelikle SFA Sanihydro’nun 55 
yıllık tecrübesini ve WC öğütücü pompa-
ların sağladığı çözümleri anlattı. Tümçelik, 
“WC öğütücü ve pompalar; doğal akışlı 
tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, 
evlerde ve iş yerlerinde herhangi bir yere, 
ekstra tuvalet, yeni bir banyo veya mut-

PAO Batman Bölge Müdürlüğü’nde, 
idarenin aldığı verimlilik artırıcı yatı-

rım projesi uygulama kararı kapsamında, 
çevreci ve yüksek verimli yeni bir sistem 
kurulumu yönünde bir adım atıldı. 2 Mayıs 
2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimli-
liği Kanunu’na uygun olarak TPAO Batman 
Bölge Müdürlüğü sahasındaki 7 farklı ısı 
merkezinde gerçekleştirilen iyileştirme pro-
jesi çerçevesinde; 2014-2015 kış sezonu 
girişinde, yenilenebilir enerji esaslı güneş 
kolektörleriyle desteklenmiş, premiks yakı-
cılı, kaskad uygulamalı, yüksek verimli, 
yoğuşmalı kazanlardan oluşan modern 
ısıtma sistemi devreye alınarak işletme-
nin ısınma ve sıhhi sıcak kullanım suyu 
maliyetleri önemli ölçüde düşürülerek çok 
daha çevreci bir yeşil proje hayata geçirildi. 
Alarko Carrier tarafından gerçekleştirilen 
yeşil proje ile ilgili Alarko Carrier San ve Tic. 
A.Ş. İş Geliştirme ve Denetim Müdürü H. 
Özgen Çoğulu şu açıklamalarda bulundu: 
“2014 yılı yaz sezonunda gerçekleştirilen 
iyileştirme projesi kapsamında, öncelikle 
her biri 10 Ton/h kapasiteli, mevcut 4 adet 
buhar kazanı ve bölge müdürlüğü sahası 
içerisinde oldukça geniş bir alana serpiş-
tirilmiş vaziyette bulunan 7 farklı eşanjör 
dairesinde yer alan mevcut ısı eşanjörleri-
nin iptali gerçekleştirildi. Her bir eşanjör 
dairesine, toplam ısı kapasitesine eşdeğer 

fak kolayca monte etmeyi sağlıyor. İster 
çatı veya bodrum katına ister kanalizas-
yon borusundan uzak veya kot farkı olan 
yerlerde; dikey olarak 11 metreye, yatay 
olarak 110 metreye kadar 32 mm’lik bir 
boru çapı ile atıkları pompalayabiliyor 

güçte Wolf markalı, MGK 2-630 model, 
premiks yakıcılı, yüksek verimli birden fazla 
yoğuşmalı kazan monte edilerek Merkezi 
Bina Yönetim Sistemi üzerinden kontrolü 
ve otomasyonu sağlanan, dış hava kom-
panzasyonlu kaskad sistem kurgulandı. 
Mevcut durumda buharlı tip eşanjörler 
üzerinden elde edilen sıhhi sıcak kulla-
nım suyu sistemi iptal edilerek, toplam 
sıcak su ihtiyacını karşılayacak kapasitede, 
çift serpantinli boyler sistemi tesis edilmiş 
ve her bir ısı merkezi Wolf markalı, F3-1 

ve müşterilere hijyenik, ekonomik, pra-
tik ve estetik bir çözüm sağlıyor” dedi. 
Tümçelik, ürünleri iyi anlamanın doğru 
pompa seçiminde büyük önem taşıdığını 
vurgulayarak WC öğütücüleri ve pompaları 
hakkında çalışma prensibinden monta-
jına kadar tüm teknik bilgileri katılımcılarla 
paylaştı. Soru-cevap bölümünün ardından 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla yakından tanışma fırsatı buldu. 
SFA Sanihydro yetkilileri; müşteri mem-
nuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve üst 
seviyede tutmak için eğitim etkinliklerine 
önem verdiklerini ve çalışmaların devam 
edeceğini belirtti.

model, bakır borulu, selektif yüzeyli, yük-
sek optik verime sahip güneş kolektörle-
riyle akuple edildi. Bu uygulamayla sıhhi 
sıcak su temini için gereksinim duyulan 
enerjinin öncelikli olarak güneş kolektörleri 
üzerinden yenilenebilir enerji ile karşılan-
ması sağlandı. 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 
kayıt altına alınan işletme verileri dikkate 
alındığında, son 2 aylık dönemdeki doğal-
gaz tüketiminin, geçmiş yıllardaki tüketim 
miktarına göre % 80 azaldığı belirlendi. Bu 
süreçte Batman bölgesinde Kasım ve Aralık 
aylarında güneşlenme süresi yaz koşul-
larına göre daha kısa olmasına rağmen, 
boylerlerde sadece güneş kolektörlerinin 
etkisiyle 60 ˚C sıcaklığa kadar çıkılabildiği 
gözlemlendi.”

SFA Sanihydro Denizli’deki Sıhhi Tesisat Ustaları ile Buluştu

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nde Yeşil Proje
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T ürkiye’nin ev sahipliğinde 9-13 
Ekim 2016 tarihinde yapılacak 

‘23. Dünya Enerji Kongresi’nin protokol 
imza töreni, Ankara JW Marriott Hotel’de 
gerçekleşti. Törene Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı 
Mustafa Yılmaz, Dünya Enerji Konseyi 
Başkanı Marie-Jose Nadeau ile büyükelçi-
ler ve enerji piyasasının önde gelen tem-
silcileri katıldı. Törende konuşan Bakan 
Yıldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
(EPDK) başkanının gayretiyle İstanbul’da 
2015 yılında Dünya Enerji Piyasaları 
Düzenleyici Kongresi’nin, 2017 yılında da 
Dünya Petrol Kongresi’nin düzenlenece-
ğini belirtti. Bakan Yıldız, gelecek yıl Mart 
ayında Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 
liman kısmı ile Trans Anadolu Doğal-
gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) temel 
atma töreninin gerçekleştirileceğini hatır-
lattı. Dünya Enerji Kongresi’nin üç yılda 

bir dünyanın farklı şehirlerinde düzen-
lendiğini söyleyen Yıldız, İstanbul’daki 
kongreye 9 binden fazla katılımcı gel-
mesini beklediklerini ifade etti. Dünya 
elektriğinin yüzde 41’inin kömürden sağ-
landığına dikkati çeken Yıldız, Türkiye’de 
yerli kömür kullanımının dünya ortala-
masından düşük olduğunu belirtti. 
Almanya’nın kömürden elektrik üreti-
minin şu anda yüzde 43 seviyelerinde 
olduğunu ifade eden Yıldız, Türkiye’nin 
de çevreyi gözeterek ve yüksek tekno-
lojiden yararlanarak kömür kullanması 
gerektiğini bildirdi. Yıldız, enerji ile ilgili 
bugün alınan kararların etkilerinin uzun 
süre sonra ortaya çıktığını belirterek, 
“Nükleerle alakalı karar alıyorsunuz, 10 
yıl sonrasına. Doğalgazla alakalı karar 
alıyorsunuz, 4 yıl sonrasına. Bir hidro 
elektrik santrali kararı alıyorsunuz 7 yıl 
sonrasına yansıyor” ifadelerini kullandı. 
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakla-

rından elde edilen enerji miktarının oran-
sal olarak hem dünyadaki hem de AB 
üyesi ülkelerin yaklaşık 2 katı olduğunu 
kaydeden Yıldız, “Dünya kirletiliyorsa, 
kirleten biz değiliz. Temizlemek için ise 
ne gereken varsa biz de kısmen yardımcı 
olacağız. Ama temizlemesi gerekenler 
gerçekten kirletenlerdir” diye konuştu. 
Dünya Enerji Konseyi Başkanı Marie-Jose 
Nadeau, açılış konuşmalarının ardından 
basın mensuplarının petrol fiyatlarındaki 
düşüşe ve Türkiye-Rusya arasındaki enerji 
projelerine ilişkin sorularını yanıtladı. Pet-
rol fiyatları konusunda kesin bir şey söyle-
mek istemediğini, yapılacak değerlendir-
melerin spekülasyon olacağını dile geti-
ren Nadeau, ancak fiyatların sektördeki 
yatırımları mutlaka etkileyeceğini belirtti. 
Törenin sonunda 2016'da Türkiye’nin ev 
sahipliğinde yapılacak 23. Dünya Enerji 
Kongresi’nin protokolü imzalandı. 
Kaynak: www.enerji.gov.tr 

23. Dünya Enerji Kongresi’nin Protokol İmza Töreni Düzenlendi

6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 
34. Enerji Verimliliği Haftası çer-

çevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı tarafından 14-17 Ocak 2015 
tarihlerinde WOW Convention Center 
İstanbul’da düzenlendi. Etkinlik kapsa-
mında enerjinin kullanımı ile ilgili olarak 
Türkiye’de etkin projeler gerçekleştiren 
Enerji Verimliliği Derneği’nden ‘Enerji 
Takımı’, yıl boyunca yaptıkları çalışma-
ları katılımcılara anlattı. Fuarın ilk günü 

Enerji Takımı Enerji Verimliliğini Anlattı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 
Enerji Verimliliği Derneği’nin birlikte 
yürüttüğü ‘Enerji Hanım Projesi’nin yüzü 
‘Enerji Hanım’, ziyaretçilerle bir araya 
geldi. Enerji Verimliliği Derneği tarafın-
dan açılan stant alanında hazır bulunan 
Enerji Hanım, proje çerçevesinde yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi verirken, 
evlerde uyulması gereken ve enerji verim-
liliğine katkı sağlayacak uygulamaları da 
anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız da Enerji Verimliliği Derneği 
standını ziyaret etti. Enerji Hanım, Tür-
kiye genelinde kadınlarla yaptığı enerji 
verimliliğine yönelik çalışmalar hakkında 
Bakan Taner Yıldız’a bilgi verdi. Açılışta 
konuşma yapan Enerji Verimliliği Derneği 
Genel Başkanı İbrahim Çağlar da, ‘Enerji 
Hanım Projesi’ ile 21 ilde 34 bin kadına 

ulaştıklarını belirterek bu projeyle yılda 
4 milyar liralık kazanç elde ettiklerini 
anlattı. 
Fuarın ikinci gününde ise ‘Enerji Çocuk 
Projesi’ kapsamında 21 ilden 21 çocuk 
İstanbul’a gelerek fuarı ve Enerji Verim-
liliği Derneği standını ziyaret etti. Enerji 
Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu’nun 
üyesi 21 öğrenci, Enerji Çocuk Naz’ın 
da hazır bulunduğu fuar alanında diğer 
fuar katılımcılarından çocuklarını enerji 
verimliliği konusunda uyarmalarını iste-
diler. Çocuklar, fuar ve foruma katılımla-
rının ardından, Cemile Sultan Korusu’nda 
Enerji Çocuk Yönetim Kurulu Toplantısı 
yaptılar. Enerji Çocuk Projesi çerçeve-
sinde yıl boyunca okullarında yaptıkları 
ve yapacakları çalışmaları Yönetim Kurulu 
Toplantısında birbirlerine anlatan öğren-
ciler, Enerji Verimliliği Derneği Genel 

Başkanı İbrahim 
Çağlar ve Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle 
de bir araya gelerek 
karşılıklı fikir alışve-
rişinde bulundular. 
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Haberler

P aralel İnşaat Kauçuk A.Ş., Pa-Flex 
markası altında elastomerik kauçuk 

köpüğü levha ve boru izolasyon üreti-
mine Aralık 2014’te başlayarak pazarda 
yerini aldı. İstanbul Tuzla Organize’de 
üretime başlayan firma, yüzde yüz 
yerli sermaye ile öz kaynaklarını kulla-
narak son teknoloji ile kurduğu 6000 
m2 kapalı alanlı üretim tesisinde hiz-
met vermeye başladı. Firmanın Satış ve 
Pazarlama Müdürü Cafer Basık konu ile 
ilgili şunları söyledi: “Elastomerik kauçuk 
köpüğü levha ve boru izolasyonlarının 
üretiminde ürünlerin daha verimli kulla-
nılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. 
Sektörde hızla yükselen bir ivme yakala-
mayı hedefliyoruz. Pa-flex elastomerik 
kauçuk köpüğü izolasyonları; sıtma ve 
soğutma tesisatları, havalandırma sis-
temleri, endüstriyel prosesler, tüm inşaat 
ve endüstriyel uygulamalarında boru ve 
levha şeklinde olarak, yardımcı ürün-
ler ile birlikte (yapıştırıcı, bant çeşitleri) 

Paralel İnşaat, Elastomerik Kauçuk Köpüğü Üretimine Başladı

kullanılabilir. Levha izolasyonlar 6 mm,9 
mm,13 mm,19 mm,25 mm,32 mm,50 
mm kalınlıklarında ve 1000 mm, 1200 
mm eninde üretiliyor. Ürün, talep doğ-
rultusunda kendinden yapışkanlı veya 
alüminyum folyo kaplı olarak üretiliyor ve 
isteğe bağlı butik üretim de yapılabiliyor. 
Türkiye’de ve dünyada enerji verimliliği 
bilincinin pekişmesi ile kauçuk köpüğü 
kullanım oranı gün geçtikçe büyüyor ve 
büyüyecek. Bu sektörde İstanbul’da yeni 
bir oyuncu olan Pa-Flex, pazarın beklen-

tilerini biliyor ve karşılamak için gerekli 
çalışmaları yapıyor. Sadece Türkiye’de 
değil yurtdışında da marka pazarını geliş-
tirmeyi hedefleyen firmamız, yurtdışında 
da bayilikler verecek.”

Oneflex, Sosyal Sorumluluk Projesi Bülten-3’ü Yayımladı

O neflex, sosyal sorumluluk 
etkinlikleri kapsamında 

2014 yılının son ayında üçün-
cüsünü gerçekleştirdiği “Enerjiyi 
Yöneten Tesisat Mühendisleri” 
konulu Bülten-3'ü yayımladı. 
İklimlendirme sektörüne Onef-
lex markası ile hizmet sunan Das 
Yalıtım; enerji verimliliği, bütün-
leşik tasarım, mesleki sorumluluk 
sigortası ve uzman mühendisli-
ğine dikkat çekmek ve özellikle 
genç mühendisler ve üniversite 
öğrencilerine, sektörün güncel sorularını 
ve yanıtlarını aktarmak amacıyla planla-
dığı Bülten çalışmalarının üçüncüsünde 
sektörün değerli mühendislerinin görüş-
lerine yer verdi. Oneflex Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Koray Sarı konuya iliş-
kin, “Sosyal sorumluluk projemiz olan 
Bülten-1’i, ilk olarak gümüş sponsor 
olduğumuz Climamed’13 etkinliğinde, 

Bülten-2’yi 2014 yılında 
katıldığımız yurtdışı ve 
yurtiçi fuar ve etkinlik-
lerde paylaştık.  Bülten- 
3’te ise değerli projeci-
lerimizin enerjiyi doğru 
yönetme konulu görüş, 
öneri ve tavsiyeleri kalıcı 
bir şekilde paylaşıma 
sunuldu. Bülten-3’ü 
2015 yılında katılacağı-
mız tüm etkinliklerde ve 
üniversitelerin etkinlikle-

rinde ücretsiz dağıtacağız. Web sitemizde 
de Bülten çalışmalarımıza yer verdik. Bu 
projeye destek veren herkese çok teşekkür 
ederiz” dedi. Bülten-3’te; ‘Akıllı bina tarifi 
çok önemli’, ‘İmalat sektörünün labora-
tuvar ihtiyacı var’, ‘Mesleki sorumluluk 
sigortası’, ‘Bütünleşik tasarım’, ‘Çevreye 
saygılı binalar’, ‘Düzgün malzemeyi doğru 
kullanmak’, ‘Sanayide yalıtım değeri’, 

‘Hastanelerde verimli sistemler’, ‘Mimari 
gruplar ile uyum’, ‘Verimlilik sağlayan 
buz topları’, ‘İnşaat ile büyüyen sektör’, 
‘Dünyayı ve teknolojiyi takip etmeli’, ‘Pro-
jeciliği tavsiye ediyorum’ gibi konu başlık-
ları yer aldı. Görüşleri ile yer alan değerli 
mühendisler ise şöyle: Erdinç Boz - Boz 
Proje Danışmanlık, Serper Giray - Giray 
Mühendislik, Fatma Çölaşan - Gen-Tes 
Mühendislik, Süleyman Akım - Fatma 
Akım - Akım Mühendislik, Sarven Çilingi-
roğlu - Çilingiroğlu Mühendislik Müşavir-
lik, Hamit Mutlu - Mekanik Proje, Ahmet 
Boybada - Deniz Proje, Veysel Yılmaz - 
Sağlık Bakanlığı İnş. ve Onr. Daire Başk. 
Birim Amiri, Mustafa Çelik - Mec Proje, 
Şerif Duman - Temas Mühendislik, Selim 
Evyapan - Hasel Yapı, Alaettin Küçük-
sarı - Isıtek A.Ş., Hatice Temurlenkoğlu 
- Yüksel Proje. Projede sektörel kurum ve 
derneklerin kısa tanıtım ve iletişim bilgileri 
de yer alıyor.
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F

M

riterm'in yeni Ar-Ge, 
Müdürlüğü görevine Ocak 

2015 itibarıyla Dr. Mühendis 
Hüseyin Onbaşıoğlu getirildi. 
Firma böylece Ar-Ge yapılan-
masını genişletmeyi hedefli-
yor. Onbaşıoğlu, 1990 yılında 
İTÜ Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden mezuniyetinin 
ardından, 1992 yılında üniversitede 
akademisyen olarak başladığı iş haya-
tına, 2002-2010 yılları arasında Panel 
Sistem Soğutma Sanayi firmasında Ar-Ge 
Müdürü pozisyonunda devam etti. 2007-

eslek içi eğitim etkinlikleri çer-
çevesinde, Türk Tesisat Mühen-

disleri Derneği Antalya Temsilciliği ile  
MMO Antalya Şubesi'nin müşterek 
düzenlediği konferans MMO toplantı 
salonunda 16 Ocak 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi. Konferansta HITACHI 
Türkiye ve KKTC Genel Distribütörü Asal 
İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 

2010 yıları arasında İSKİD-
Üniversite Sanayi İşbirliği 
Komisyonu ve İSKİD asil 
üyeliğinde bulunan Onba-
şıoğlu, Eylül 2010 - Aralık 
2014 tarihleri arasında İZO-
DER bünyesinde Proje Koor-
dinatörü olarak görev yaptı. 
Bu süreçte birçok yerel ve 

AB projelerinde yürütücü ve proje ortağı 
olarak yer aldı. Ocak 2015 tarihinden 
itibaren Friterm A.Ş.’de Ar-Ge Müdürü 
olarak göreve başlayan Onbaşıoğlu, iyi 
derecede İngilizce biliyor.

Turhan Karakaya’nın “VRF Sistemlerin 
Çalışma Prensipleri, Tasarım ve Uygulama 
Esasları” konulu sunumuyla yer aldı.  
Konferansta ayrıca; sistem özelliklerine 
ayrıntılı bakış, VRF sistem tipleri ve özel-
likleri, VRF sistemler ile konvansiyonel sis-
temlerin karşılaştırılması, VRF sistemlerin 
tasarım esasları ve doğru montaj ilkeleri 
başlıkları altında katılımcılara ayrıntılı 
bilgi aktarıldı.

Friterm’in Yeni Ar-Ge Müdürü 
Hüseyin Onbaşıoğlu Oldu

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. 
MMO Antalya Şubesinde Sunum Yaptı

İ stanbul’a yapılacak üçüncü hava-
limanının işletmecisi İGA’nın 

Yönetim Kurulu Üyesi ve konsorsiyum 
üyelerinden Limak Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 750 
milyon euro köprü kredisi aldıklarını, 
4.5 milyar euro tutarında kredi anlaş-
masının da Mayıs ayı içinde yapılacağını 
söyledi. 
Üçüncü havalimanının 25 yıllık işletme 
hakkını kazanan İGA Havalimanı İşlet-
mesi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi 
ve konsorsiyum üyelerinden Limak 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir, “750 milyon euro köprü 
kredisi aldık. Mayıs ayında esas büyük 
anlaşmayı yedi banka ile yapacağız. 
Rakam 4.5 milyar euro olacak. 1 mil-
yar euro da öz sermaye kullanacağız” 
dedi. Konsorsiyumun aldığı havalimanı 
ihalesinin KDV dahil 26 milyar euro 
bedelle Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yatırımı olduğunu belirten Özdemir, 29 
Ekim 2017 tarihinde açılması planlanan 
havalimanının ilk aşamada yılda 90 mil-
yon yolcu kapasitesine sahip olacağını 
söyledi. 
Kaynak: www.milliyet.com.tr

Üçüncü Havalimanı 
için Dev Kredi 
Anlaşması

A rçelik A.Ş., dünyada CDP’de (Kar-
bon Saydamlık Projesi) en yüksek 

performansa sahip şirketlerin yer aldığı 
“The A List: The CDP Climate Performance 
Leadership Index 2014”e girmeye hak 
kazandı. Şirketin iklim değişikliğine yöne-
lik faaliyetlerinin, “Yönetim ve Strateji”, 
“Risk ve Fırsat Yönetimi”, “Emisyon Yöne-
timi” ve “Doğrulama” kategorilerinde ayrı 
ayrı değerlendirilmesi sonucunda; Arçelik 
A.Ş. A performansa layık görüldü. Dün-
yanın geleceği ve şirketin sürdürülebilir-
liği açısından önemli bir risk olan iklim 
değişikliğiyle mücadele alanında istikrarlı 
çalışmalar yürüttüklerini belirten Koç Hol-
ding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve 

Arçelik A.Ş., CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Global A Listesine Girdi
Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakı-
roğlu, “Ürünlerimizin yanı sıra, tüm süreç-
lerimizde çevreye ve enerji verimliliğine en 
üst seviyede önem veriyoruz. Düşük kar-
bon ekonomisine geçiş sürecine öncülük 
etmek üzere kurulan ‘Kurumsal Liderler 
Ağı Türkiye İklim Platformu’nda yer alıyor; 
bu konuda farkındalık yaratılması, sürdü-
rülebilir bir iş dünyası grubu kurulması ve 
konunun etkin bir biçimde yönetilebilmesi 
yönündeki çalışmalara katkı sağlıyoruz. 
Şirketimizin iklim değişikliğiyle mücadele 
alanındaki çabalarının, bu konuda dünya-
nın en saygın kurumları tarafından, ardı 
ardına aldığı ödüllerle takdir edilmesinden 
büyük gurur duyuyoruz” dedi.
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Haberler

I ntegreen Yenilenebilir Enerji Sis-
temleri A.Ş. Denizli’nin Bozkurt 

ilçesinde yeni bir projeye imza atmaya 
hazırlanıyor. Integreen, Bozkurt’ta kuru-
lacak Astürk Enerji, Yüksek Solar Enerji ve 
Pozitif Solar Enerji’ye ait toplam 5 MW 
güneş enerjisi santralinin yapımına Şubat 
sonunda başlamayı, Mayıs sonunda da 
santralin yapımını tamamlamayarak yatı-
rımcılarının güneş enerjisinden maksi-
mum fayda almalarını sağlamayı hedef-
liyor. Integreen Yenilenebilir Enerji Sis-
temleri A.Ş. Genel Müdürü Ömer Özkan 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şim-
diye kadar Emlak Konut-Ege Yapı ortak-
lığıyla yapılan İstanbul’un gözde gayri-
menkul projelerinden biri olan Batışehir 
projesinin tüm çatılarına güneş elektrik 
sistemi kurarak ortak kullanım alanla-
rında tasarruf elde etmelerini sağladık. 
Isparta’da Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.’ye; 
arazide 1 MWp güneş santrali inşa ede-
rek hem tükettikleri elektriği üretmelerine 
hem de fazlasını satmalarına yardımcı 
olduk. Isparta’da M32S Enerji Üretim 

Integreen, Denizli’de 5 MW Güneş Enerjisi Santrali Projesine Başlıyor

A.Ş. firmasına 750 kWp anahtar teslim 
güneş elektrik santrali kurarak elektrik 
satışından gelir elde etmelerini sağladık. 
Integreen Yenilenebilir Enerji Sistem-
leri A.Ş. olarak dünyanın sayılı rüzgâr 
türbin üreticilerinden Alman Enercon 
ve Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığımız 
ortak çalışmanın neticesinde 900 kW 
rüzgâr santralin kurulumunu 27 Aralık’ta 

tamamladık ve Boğaziçi Üniversitesi’nin 
dünyanın kendi enerjisini rüzgârla üreten 
ilk kampüsü olmasını sağladık. Ayrıca 5 
MW Denizli, 5 MW Kahramanmaraş, 6 
MW Yozgat, 2 MW Kayseri, 3 MW Sivas, 
5 MW Afyon olmak üzere 2015’te 26 
MW güneş santrali projesi tamamlamayı 
hedefliyoruz. 2015, bizim için büyüme 
yılı olacak” dedi. 

M ayıs 2014’te faaliyete geçen Yalı-
tımlı Kontinü Panel Üreticileri 

Derneği “PANELDER” 15 Ocak 2015 
tarihinde Ataşehir Silence Otel’de, Tos-
yalı-Toyo Grup Başkanı Fuat Tosyalı’nın 
katılımıyla ve Yönetici Koçu Fuat Yalçın’ın 
moderatörlüğünde bir Arama Toplantısı 
gerçekleştirdi. Arama Toplantısı sırasında 
derneğin vizyonu ‘sektöre yön veren, 
uluslararası standartlara ve etik değer-
lere bağlı kalınmasını sağlayan öncü bir 
kurum olma’ çerçevesinde belirlendi. 
Mimar, mühendis ve uygulamacıları 
hedefleyen PANELDER’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Öktem, yalıtımlı kontinü 
panel sektörüne yön veren, ölçülebilir 
standartları belirleyen, kalitenin uluslara-
rası standartlarda olmasını sağlayan bir 
dernek ve referans noktası olmayı amaç-
ladığını belirtti.  Öktem sözlerine şöyle 

devam etti: “PANELDER bu amaca hiz-
met verirken TSE, CE belgeleri gibi aranan 
belgelendirmelere, olması gereken ürün 
standartlarının belirlenmesinde ve duyu-
rulmasında yalıtımlı panellerin Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği (BEP) ve 
Yangın Yönetmeliği kapsamında doğru 
biçimde kullanımına öncülük etmeyi de 
amaçlıyor. Dernek, sektörde uluslararası 

düzeyde rekabet gücü yüksek; ekonomik 
yönden verimli, topluma karşı sorumlu ve 
etik bir yapı ve işleyiş gerçekleştirmeyi 1,5 
milyar dolarlık sektörde alışkanlık haline 
getirmeyi hedefliyor. Bu açıdan ülkemiz 
ve sektörümüz için önemli bir misyonu 
bulunmaktadır.” 
Toplantıda, Fuat Tosyalı Japon Toyo 
Yatırımı ile panel üretiminde fark yara-
tabilecek bir tedarikçi olacağı açıklama-
sında bulundu. Tosyalı, yüksek ölçüm/
kontrol cihazları ile tam donanımlı bir 
fabrika sayesinde kısa sürede, teslimat 
zamanlamasına uyan ve uygun fiyatlı 
ürünler sunacağının sinyalini verdi. Satış 
sonrası hizmet kalitesi yüksek ve müş-
teri odaklı bir firma olma hedefiyle yola 
çıkan Tosyalı-Toyo ile PANELDER’in tüm 
üyelerinin güçlü bir tedarikçisi olacağının 
altını çizdi.

Fatih Öktem: “PANELDER 1,5 milyar dolarlık sektörün öncü kurumu 
olma yolunda ilerliyor”

40 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2015





Haberler

W

W

ilo, yetkili satıcıları ile bir araya 
geldiği geleneksel ‘Hedef Paylaşım 

Toplantısı’nın dokuzun-
cusunu 17 Ocak 2015’te 
Kozyatağı Hilton Hotel’de 
gerçekleştirdi. Wilo’nun, 
yetkili satıcılarının ve tüm 
satış ekibinin katıldığı top-
lantı, ‘Güç, Güven, Geli-
şim’ başlığı ile yapıldı. Top-
lantıda 2014 yılının değer-
lendirilmesi yapılırken, 
2015 yılı hedefleri payla-
şıldı. Wilo Türkiye Genel 
Müdürü Ercüment Yalçın, toplantıda 
yaptığı açılış konuşmasında Wilo’nun 
güçlü, güven veren ve gelişmeye her 
zaman açık bir marka olduğunu belirtti. 
Wilo’nun 2014 yılında inşaat sektö-
rünün gelişimi doğrultusunda büyü-
mesini sürdürdüğünü söyleyen Yalçın, 
2015 yılında daha büyük hedefleri 

Wilo Hedef Paylaşım Toplantısında 2015 Vizyonu Açıklandı

olduğunu vurgulayarak “Wilo Türkiye 
olarak her yıl başarılarımıza yenilerini 

ekliyoruz; 2014’te büyü-
meyi sürdürdük. İstanbul 
platformundan etrafımız-
daki ülkelere hizmet ver-
meye ve Türkiye ile birlikte 
Azerbaycan, Türkmenistan, 
Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, 
Ürdün’ü kapsayan bölge 
ciromuzu artırmaya devam 
ediyoruz” dedi. 2015 
yılında inşaat sektöründeki 
büyümede artış bekledik-

lerini belirten Yalçın, Avrupa İnşaat 
Endüstrisi Federasyonu’nun verilerine 
göre Türkiye’nin Avrupa’da altıncı 
büyük inşaat pazarına sahip oldu-
ğunu, Türkiye’nin yüksek potansiyeli ile 
daha yukarılara çıkacağına inandığını 
söyledi. Yalçın, Wilo’nun son yıllarda 
çözüm ortağı olduğu önemli projeler-

den örnekler de vererek şunları söyledi: 
“Zorlu Center AVM, Akasya Acıbadem 
AVM, Trump Towers, Symbol AVM, 
Vadi İstanbul, Sueno Hotel Complex, 
Vodafone Arena Stadyumu gibi çözüm 
ortağı olarak yer aldığımız, bizi gurur-
landıran projeler oldu. Ürünlerimizle yer 
aldığımız bu projelerin sayısını artırmak 
istiyoruz. Eğitime büyük önem veriyo-
ruz. 45 ilde, 75 servise, 250 teknis-
yene sahibiz. Servislerimiz iyi eğitimler 
alıyorlar. 2014’te 1700’e yakın kişiye 
eğitim verdik. Bu sayı her sene daha 
da artacak.” Wilo’nun müşteri mem-
nuniyeti odaklı bir stratejiyle çalıştığını 
vurgulayan Ercüment Yalçın, “Wilo’nun 
öncü kimliğini müşteri memnuniyeti 
alanında da ortaya koyuyoruz. Sadece 
bir B2B şirketi olmakla yetinmiyoruz. 
Son kullanıcının bildiği, hayatın içinde 
bir marka olmak için yatırımlarımıza 
devam ediyoruz. Wilo’nun benimse-
diği pazarlama artık şirketten şirkete 
değil, insandan insana ve biz bu yolla 
fark yaratmaya devam edeceğiz. Hiz-
metlerimizi kişiselleştirerek, insanlara 
dokunacağız” dedi. Toplantıda Wilo 
Türkiye’nin yöneticileri de yaptıkları 
sunumlarda 2014 yılını değerlendirerek 
2015 yılı stratejilerini açıkladılar. Wilo 
Hedef Paylaşım Toplantısı gala yemeği 
ile son buldu. Gala yemeği sırasında 
başarılı yetkili satıcılar da ödüllendirildi.

Geleceğin Makine Mühendisleri, Wilo’da Düzenlenen 
Eğitimlere Katıldı

ilo eğitim çalışmaları kapsamında; başta enerji verimliliği olmak üzere, 
pompa sistemleri ve teknolojileri, enerji tasarrufu ve mesleki deneyim 

aktarımı gibi birçok alanda profesyonellere, öğrencilere ve sektör bileşenlerine 
yönelik eğitim çalışmaları, seminerler ve buluşmalar düzenliyor. Geleceğin 
makine mühendisleri için Wilo’da düzenlenen eğitimlere Marmara Üniversi-
tesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden öğrenciler katıldı. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen eğitimlere, 
aralarında öğretim görevlilerinin de bulunduğu toplam 81 kişi katıldı. Üni-
versite-Sanayi işbirliğine büyük önem veren Wilo’nun makine mühendisliği 
öğrencilerine yönelik eğitimlerinde; temel pompa sistemleri, pompa çalışma 
prensipleri, Wilo pompalarının sağladığı enerji verimliliğinin avantajları gibi 
konular ele alındı. Eğitimlerde öğrenciler, sektör ile ilgili merak ettikleri konuları 
Wilo yetkililerinden öğrenme imkânı buldu.
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Haberler

Ulus Yapı Genel Müdürü Okan Sever MMO’da Sunum Yaptı
akine Mühendisleri Odası tarafın-
dan düzenlenen “İş Geliştirme ve 

Satış Alanı” konulu seminerde Ulus Yapı 
Genel Müdürü Makine Yüksek Mühen-
disi Okan Sever bir sunum gerçekleştirdi. 
MMO İstanbul şubesinde gerçekleştirilen 
seminere yeni mezun mühendis adayları, 

M makine mühendisleri ve sektörün katı-
lımı ağırlıklıydı. Etkinliğin amacı; makine, 
endüstri, uçak, uzay veya mekatronik 
mühendisi olup kariyerini satış ve pazar-
lama alanlarında ilerletmek isteyen yeni 
mezun mühendis adaylarına tecrübe 
aktarımıydı. “Sizce Mühendis Kimdir?” 

konu başlığıyla sunumuna baş-
layan Okan Sever, katılımcılara 
iş geliştirme ve satış alanında 
çalışacak olan mühendislerin 
ne gibi özelliklere sahip olması 
gerektiği, mühendisliğin tanım-
lamaları ve bir satış mühendisi-
nin müşteriyle iletişim kurarken 
nelere dikkat etmesi gerektiği 
hakkında bilgiler verdi. Son ola-
rak, bu alanda kariyer yapacak 

olan mühendis adaylarına tavsiyeleriyle 
sunumunu sonlandıran Okan Sever: 
“Benim öncelikli tavsiyem, satış yapa-
cakları teknik ürünlerin basit bir ürün 
olmamasına dikkat etmeleri ve sistem 
çözümlerini/uygulamalarını içeren ve 
bu çözümlere mühendislik bilgilerini 
ekleyebilecekleri bir konuda çalışmaları, 
satış yapacakları kişilerin de teknik bilen 
kişiler ve kurumsal firmalar olmasına 
dikkat etmeleri yönündedir. Kendilerini 
hem mesleki hem de çalışma ilişkileri 
açısından geliştirecek seçimler yapmaya 
çalışmalıdırlar. Ancak bu şekilde sektörde 
kalıcı olma imkânına sahip olabilirler” 
dedi. Seminer, konuşmacıların sunum-
larının ardından soru cevap bölümüyle 
son buldu.
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Haberler

Bosch Grubu, Satışlarını ve Kârını Artırdı
osch Grubu tarafından açıklanan ön 
rakamlara göre, grup, 2014 yılında 

küresel satışlarını yüzde 6,2 oranında artı-
rarak 48,9 milyar euroya yükseltti. Döviz 
kurunun etkilerinden arındırıldığında, 
satışlardaki büyüme yüzde 7,2 düzeyinde 
gerçekleşti. Gelirlerinde de iyileşme kayde-
den Bosch Grubu’nun ön rakamlara göre, 
faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK) yaklaşık 3 
milyar euro, FÖK marjı da yaklaşık yüzde 
6,1 oldu. Avrupa’da, Bosch’un satışları böl-
genin yaşamakta olduğu ekonomik zorluk-
lara rağmen yüzde 2 civarında yükseldi. 
Bosch Grubu, Asya Pasifik bölgesindeki 
satışlarında yüzde 17 civarında büyüme 
kaydetti. Buradaki büyüme, döviz kuru-
nun etkisinden arındırıldığında yaklaşık 
yüzde 20 düzeyine çıkıyor. Kuzey Ame-
rika’daki satışlarda bir önceki yıla göre 

mesinde aktif bir rol oynamak 
istiyor ve ağa bağlı bir dünyaya 
hazırlanmayı arzuluyoruz. Biz 
kendimizi geleceğin otonom, 
ağa bağlı ve elektrifikasyona 
yönelik çözümlerin tedarikçisi 
olarak görüyoruz. Buna, hiz-
metlerin yanı sıra bileşenler, 
sistemler ve yazılım çözümleri 
de dahil. Sistem entegrasyonu 
alanındaki becerilerimiz ile bir 
araya getirildiğinde, bu, müş-

terilerimiz için yenilikçi mobilite çözümleri 
geliştirilmesi konusunda neredeyse diğer 
tüm şirketlerden daha iyi bir konumda 
olduğumuz anlamına geliyor. 2015 yılında 
da, inovasyonlar satış büyümemizin ana itici 
güçlerinden biri olacak. Her bir pazardaki 
yerel gelişmeler özellikle önemli” dedi.

B yüzde 8,6 artış oldu. Ön 
rakamlara göre, Enerji ve 
Bina Teknolojisi’nin 2014 
yılındaki satışları bir önceki 
yılın düzeyinde gerçekleşti. 
Tüketim Malları’nda, Bosch 
profesyoneller için elektrikli 
el aletleri ve ölçüm aletleri 
ile başarılı bir 2014 geçirdi. 
Endüstriyel Teknoloji sektö-
rünün genel satışları 2013 
yılına göre daha düşük 
olmakla birlikte, 2013 satış rakamlarının 
konsolidasyonun etkisinden arındırılma-
sından sonra, rakamlar nispeten daha 
yüksek gerçekleşti. Bosch Grubu CEO’su 
Dr. Volkmar Denner konu ile ilgili: “Pazarı-
mız ve teknolojik ortamımızda geniş alana 
yayılan ve derin değişikliklerin şekillendiril-

Techno Aktaş, Balkanların En İyisi Seçildi
ava süspansiyon sistemi üretiminde 
dünyanın en büyük firmaları arasında 

yer alan Aktaş Holding’in Bulgaristan'da 
yer alan ve Avrupa ülkelerine yönelik üre-
tim gerçekleştiren firması Techno Aktaş, 
Bulgaristan’da düzenlenen “İş Sağlığı ve 
Güvenliği 2014” ödüllerinde, orta ölçekli 
işletmeler: 50 – 250 çalışan kategorisinde, 
birincilik ödülü almaya hak kazandı. Make-
donya, Yunanistan, Kosova, Sırbistan gibi 
çok sayıda ülkeden firmaların katıldığı yarış-
mada birincilik ödülünü, Aktaş Holding 
adına Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 
Başkanı Sami Erol, Baş İş Müfettişliği Yöne-
tim Ajansı Müdürü Rumyana Mihaylova’nın 
elinden aldı. İş güvenliği anlayışının sadece 
Bulgaristan’daki üretim merkezlerinde değil, 

H

dünyadaki tüm lokasyonlarında da geçerli 
olduğunu ifade eden Sami Erol; “Aktaş 
Holding’in temellerinin atıldığı 1938 yılın-
dan bu yana insana saygı ve güvenliğe 
öncelik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Bugün burada bize layık görülen 

ödül, yıllardır insan kaynağımıza verdiğimiz 
önemin bir sonucudur. Balkan ülkelerinde 
yapılan bu çalışmanın çok değerli olduğunu 
düşünüyorum” dedi. Aktaş Holding’in bir 
parçası olarak Techno Aktaş’ın AB pazarına 
yönelik ciddi bir yatırım olduğunu belirten 
Erol; “Bulgaristan fabrikamızın bu başarısı 
gelecek hedeflerimize ulaşırken insan kayna-
ğımıza yaptığımız yatırımın da ciddi bir gös-
tergesidir. Aktaş Holding olarak 2023 yılında 
sektörümüzde dünya lideri olmak gibi bir 
hedefimiz var. Bu hedef için Bulgaristan’daki 
çalışma arkadaşlarımızın katkısı önemli. Tüm 
lokasyonlarımızdaki çalışma arkadaşlarımız 
da aynı şekilde hareket ediyor. Kaliteye ve 
insana verilen önemin sonucunda dünyanın 
en büyüğü olacağımıza inanıyorum” dedi.

Halton Group, Halton Clean Air Oy Firmasını İsveçli Dinair Group’a Sattı
alton Grup, Halton Clean Air Oy fir-
masını İsveçli Dinair Group’a sattı. 

Havalandırma sistemleri için filtre üreten bir 
kuruluş olan Halton Clean Air’in 2014 yılı 
net satışları 8 milyon Euro civarında. Firma-
nın 40 çalışanı bulunuyor ve Kausala’daki 
fabrikaları 2013 yılında hizmete girdi. 
Halton Clean Air, bundan sonra da faali-

dedi. 1969’da kurulan ve Finlandiya kökenli 
bir aile şirketi olan Halton Group, 30 ülkede 
faaliyet gösteriyor ve 2014 yılı cirosu 189 
Euro. 
İklimlendirme alanında faaliyet gösteren 
grubun aynı zamanda endüstriyel ve ticari 
mutfak havalandırması ile marin sektö-
ründe de ihtisas çözümleri bulunuyor.

H yetlerine aynı isim ve organizasyonla devam 
edecek. Halton Group Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mika Halttunen: “Halton Clean Air, 
Halton Group’un 2003’ten beri parçasıdır. 
Finlandiya hava filtresi pazarının lider oyun-
cuları arasında yer alan kuruluşun strateji-
leri, Dinair ile örtüşüyor. Dolayısıyla birbir-
lerini çok iyi tamamlayacağına inanıyorum” 
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Halton Group, Halton Clean Air Oy Firmasını İsveçli Dinair Group’a Sattı



Haberler

Avrupa’nın Örnek Akıllı Şehri Eskişehir Tepebaşı’nda Kurulacak

A vrupa Birliği’nin araş-
tırma ve yenilik prog-

ramı Horizon 2020 (H2020) 
kapsamında hayata geçirilen 
Avrupa Komisyonu Akıllı Şehir-
ler ve İnovasyon Projesi’nde 
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, 
İspanya Valladolid ve Birleşik 
Krallık Nottingham belediyeleri 
ile birlikte yol gösterici nitelikte 
3 yerel yönetim arasında yer 
alıyor. Toplamda 60 ay sürecek 
Yaşam Köyü Projesi’nin 2019 yılı sonunda 
tamamlanması hedefleniyor. 24 milyon 
Euro’ya yakın bir bütçeye sahip olan 
projede 21,5 milyon Euro’luk kaynak AB 
tarafından hibe olarak karşılanacak. Ocak 
2015 itibarıyla başlayan Yaşam Köyü Pro-
jesi, Eskişehir Tepebaşı’nda ulaşım, iletişim 
ve bilişim teknolojileri alanında yapılacak 

iyileştirmelerle sürdürülebi-
lirliği sağlamayı hedefliyor. 
Ayrıca teknolojinin yardımıyla 
kaynak ve enerji verimliliği 
artırılırken, Tepebaşı’nın sera 
gazı emisyon oranlarının ciddi 
oranda azaltılması amaç-
lanıyor. Proje kapsamında 
17-19 Şubat tarihleri ara-
sında İspanya’nın Valladolid 
şehrinde tüm paydaşlarının 
katılacağı bir toplantı gerçek-

leştirilecek. 
Projenin bilişim & iletişim teknolojileri 
geliştirmelerinden sorumlu paydaşı ÖLÇ-
SAN, Yaşam Köyü Projesi için Akıllı Şehir 
İzleme Portali oluşturacak. Konuyla ilgili 
görüşlerini paylaşan ÖLÇSAN Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burak 
Sondal, “ÖLÇSAN olarak akıllı şehir başlığı 

altında, güvenlik ve gerçek zamanlı inte-
raktif ve adaptif teknolojileri göz önünde 
bulundurarak, Avrupa’nın önde gelen iş 
ortakları ile birlikte koordineli çözümler 
geliştirmekteyiz. Bu kapsamda Avrupa Bir-
liği tarafından, 2014 Horizon 2020  proje 
görevleri arasında onlarca proje arasın-
dan titizlikle seçilmiş olan ‘REMOURBAN 
under SCC1 call in Horizon 2020’ pro-
jesinin Türkiye’de ana yüklenicileri ara-
sında yer almaktayız. Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi’nin bu başarısına Akıllı Şehir 
İzleme Portali’mizle katkıda bulunaca-
ğız. Dünyada örnek olacak bu projede 
yer almak bizim için gurur vericidir. Proje 
kapsamında Ar-Ge süreçlerini gerçekleş-
tireceğimiz inovatif ürünlerin, ülkemizde 
bundan sonra uygulanacak akıllı şehir pro-
jeleri için de bir model teşkil edeceğini 
düşüyoruz” açıklamasını yaptı.

Metrans’tan Pompa Bakımı Eğitimi

M etrans, Borusan firmasının meka-
nik bakım departmanı çalışanlarına 

Pistonlu Yüksek Basınç Proses Pompa-
ların Bakımı konulu seminer düzen-
ledi. Seminer, 25 Aralık 2014 tarihinde 
Metrans’ın Dilovası İMES OSB içindeki 
binasında gerçekleştirildi. Borusan firma-
sının Mekanik Bakım Ekibinde boruların 
testini gerçekleştiren operatörlerin ve hat 
işletme sorumlusunun katılım gösterdiği 
seminere, Uraca Yüksek Basınç Proses 
Pompaları hakkında genel bilgi verilerek 
başlandı. Daha sonra pistonlu pompaların 
çalışma prensibi ve pompaların işletilmesi 
sırasında dikkat edilmesi gereken husus-
lar ele alındı. Tam gün süren seminerde 
son olarak, katılımcılara Metrans Bakım 
ve Yenileme Merkezi’nde Uraca pompa 
üzerinde çalışılarak önemli yedek parça-

ları yakından görme ve inceleme fırsatı 
tanındı. Katılımcılar seminerin öğretici 
olduğunu, tesisin modern ve servis bakım 
işi için ideal olduğunu belirterek katılmış 

olmaktan duydukları memnuniyeti dile 
getirdiler. Özellikle pompa üzerinde yapı-
lan çalışmanın çok faydalı olduğu Borusan 
çalışanları tarafından vurgulandı.
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Haberler

Hilti Türkiye’den 2014’te Yüzde 35’lik Rekor 
Büyüme

ilti Türkiye, 2014’te yüzde 35 
büyüme ile tarihinin en yüksek 

büyüme rakamını gördü. 2015 yılında 
en az yüzde 20 büyüme öngören Hilti 
Türkiye’nin hedefi, her yıl ortalama yüzde 
20 ile inşaat sektörünün üzerinde sürdü-
rülebilir büyümek. 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, 
Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gür-
cistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey Irak 
olmak üzere 10 ülkenin bağlı olduğu Hilti 
Türkiye’nin büyüme rakamları, Türk inşaat 
sektörünün 2014’teki yaklaşık yüzde 4’lük 
büyümesi göz önüne alındığında dikkat 
çekiyor.  
Hilti, aynı zamanda 2015 yılında Türkiye 
pazarına 24 yeni ürün sunmaya hazırla-
nıyor. Hilti Türkiye 4 saate kadar yangın, 
duman ve gaz yalıtımı sağlayan Pasif Yan-
gın Durdurucu ürün gamında 2014’te 
yüzde 82 büyüme ile liderlik koltuğuna 
oturdu. Hilti’nin Donatı Tarama Cihazları, 
2014 yılının diğer pazar liderlerinden biri 
oldu. Türkiye’deki tüm Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlükleri’nde kullanılarak binaları 
analiz eden ve geleneksel yöntemlere göre 
15 kat hızlı olan Hilti’nin Donatı Tarama 
Sistemi kentsel dönüşüm sürecinde 
önemli bir rol oynuyor. Betonu, içerisin-
deki donatı ile beraber darbeleme yapma-

H
dan delme ve kesme imkanı sunan Hilti 
Elmaslı Sistemler ürün grubu, 2014 yılında 
Türkiye’de yüzde 46 büyüme ile pazar 
liderliğini güçlendirdi. Tamamı eski tip, 
ağır ve yavaş hidrolik makinalardan olu-
şan duvar ve tel kesme makinaları paza-
rında taşınması, kurulması ve kullanması 
kolay, ileri teknoloji ürünü olan bu grupta 
yüzde 82 büyüme sağlandı. Hilti Türkiye 
2014 yılını Direkt Tespit Sistemlerinde de 
pazar lideri olarak kapattı. Direkt Tespit 
Sistemleri, ahşap, metal plaka ve çeşitli 
aparatların, çivi ve gaz/barut gücüyle 
çalışan çivi çakma makineleri sayesinde 
binalardaki beton/çelik gibi ana malze-
melere bağlamasını sağlıyor. Hilti’nin çalı-
şanlarına azami derecede değer veren bir 
marka olduğunu ifade eden Hilti Türkiye 
ve Orta Asya Genel Müdürü Mehmetçik 
Kalay, “Bir yılda çalışan sayımızda yaklaşık 
yüzde 10 artış sağlayarak 2014 Aralık 
sonu itibarıyla 192 kişi olduk. Hilti Türkiye 
olarak bugüne kadar mevcut çalışanla-
rımızın yaptığı iş hacmi itibarıyla son 4 
yıl içerisinde ortalama yüzde 30 büyüme 
gerçekleştirerek gelişen ülkeler içerisinde 
ilk 10 pazar arasında yer alıyoruz. 2015 
yılı içinse yaklaşık yüzde 13’lük bir artış 
ile 217 kişi olmayı hedefliyoruz” diyerek 
sözlerini tamamladı.

S atış ve pazar-
lama alanında 

uzun yıllar görev 
yapan Banu Çetinkol, 
Hilti Türkiye’nin Pazar-
lama Direktörü göre-
vine atandı. 2001 yılın-
dan bu yana Hilti Türkiye’nin çeşitli birim-
lerinde görev alan Çetinkol, yeni görevi 
kapsamında markanın Türkiye ve Orta 
Asya ürün pazarlama, stratejik pazarlama, 
mühendislik ve teknik servis departmanla-
rından sorumlu olacak. Kariyerine Beytem 
İnşaat Şirketi’nde Kontrol Mühendisi ola-
rak başlayan Banu Çetinkol, Koç Yapı’da 
Satınalma Mühendisi görevinde bulundu. 
14 yıldır  Hilti Türkiye’de Satış Planlama 
Uzmanı, Lojistik Müdürü, Ürün Müdürü, 
Müşteri Hizmetleri Müdürü, Bölge Satış 
Müdürü, Stratejik Pazarlama Müdürü ve 
Strateji Geliştirme Direktörü olarak kariyer 
basamaklarını tırmanan Çetinkol, şimdi ise 
Hilti Türkiye’nin Pazarlama Direktörü oldu. 
Banu Çetinkol, İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisan-
sını tamamladı. Yüksek lisansını Doğuş 
Üniversitesi’nde pazarlama alanında 
yapan Çetinkol, iyi derecede İngilizce 
biliyor.

Hilti Türkiye’nin Pazarlama 
Direktörü Banu Çetinkol 
Oldu

lginkan Topluluğu, Elginkan Vakfı 
aracılığıyla ülke eğitimine katkıda 

bulunuyor. ECA-SEREL markalı ürünle-
rin üretim, pazarlama ve satışını “Yıllarca 
Beraber” yaklaşımı ile gerçekleştiren Elgin-
kan Topluluğu, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz 
Laboratuvarlarını hizmete sunarak sıhhi 
tesisat ve doğalgaz ustalarının yetiştiril-
mesini sağlıyor. Özellikle ihtiyaç duyulan 
teknik ara insan gücünü yetiştiren Elgin-
kan Topluluğu, okullara teknik malzeme 
yardımı sağlamanın yanı sıra sıhhi tesi-
sat ve doğalgaz laboratuvarlarında eği-
timler vererek destek oluyor. Adapazarı 
Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde 

E

Elginkan Topluluğu Türkiye’nin Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz Ustalarını 
Yetiştiriyor

gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan 
Elginkan Topluluğu EMAR A.Ş. Genel 
Müdürü Mustafa Güngör, “Herkes tara-
fından kabul edilmektedir ki okullarda 

okuduklarımız, üniversitelerde öğrendik-
lerimiz iş hayatında yetersiz kalmakta, 
hatta iş hayatında öğrendiklerimiz bile, 
her gün gelişen, değişen teknoloji ve yeni 
yönetim teknikleri nedeniyle kısa zamanda 
eskimektedir. Hayat boyu eğitimin esas ve 
gelişimin temel unsuru olduğuna inancı-
mız nedeniyledir ki vakfımız Türkiye’de 
önemli bir eksiklik olan yetişkin eğitim-
lerine ağırlık vermektedir. Elginkan Vakfı 
eğitim hizmetlerinin tümünü ücretsiz ola-
rak sunmaktadır” dedi. Mustafa Güngör, 
Elginkan Topluluğu’nun bu yıl iki farklı ilde 
daha sıhhi tesisat ve doğalgaz laboratu-
varı oluşturulmasını planladığını söyledi.
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Istanbul Kongre Merkezi (ICC)
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 ■ Tüm değer zincirini temsil eden 200’ün üzerinde güneş enerjisi sektörü temsilcisiyle yüzyüze görüşün
 ■ Türkiye güneş enerjisi pazarı hakkında güncel başlıkların üst düzey paneller ve uzman sunumlarıyla ele alındığı  

dopdolu program
 ■ Konuşmacı ve katılımcılar tarafından sunulan bölgesel güneş enerjisi sektörü ile ilgili son teknolojik gelişmeler
 ■ Üst düzey networking ve iş bağlantıları gerçekleştirme fırsatları
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Eventuum tarafından düzenlenen 
İnşaat ve Konut Konferansı etkin-
liğinin üçüncüsü, 13 Ocak 2015 

Salı günü, Marriott Hotel Asia’da düzen-
lendi. İNDER, İMSAD, ÇEDBİK, İSEDA, 
BACADER, ÇATIDER, BİTUDER, TİMDER, 
Yapı Denetçileri Derneği, Türkiye Değer-
leme Uzmanları tarafından desteklenen 
konferans, uluslararası platformda konu-
sunda uzman konuşmacıları ağırladı.
Etkinliğin açılış konuşmaları, İstanbul İnşa-
atçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Nazmi Durbakayım ve Ağaoğlu 
Şirketler Grubu CEO’su Hasan Rahvalı 

tarafından yapıldı. Rahvalı, konuşma-
sında inşaat sektörünü bekleyen fırsat-
lar ile birlikte sektörün sorunlarına da 
değindi. 2015 yılının 2014’ten daha iyi 
bir yıl olacağını söyleyerek konuşmasına 
başlayan Rahvalı, 2015’te gelişmiş ülke-
lerde, Uzakdoğu’da kalkınma hızının; 
Hindistan’da % 6,6, Çin’de % 7,5, ülke-
mizde ise % 4’ün üzerinde seyredeceğini 
söyledi. Hasan Rahvalı: “Şimdiye kadar 
Körfez ülkelerinde kendimizi tanıttık ve 
2 milyar dolarlık yabancıya satış gerçek-
leştirdik. Ancak artık yeni pazarlara açıl-
mamız lazım. Doğu Asya ve Çin % 7,5’lik 

büyüme payı ile önümüzdeki dönemde 
en hızlı büyümeyi gösterecek pazarlar 
arasında ilk sırada yer alıyor. Bu pazarlar 
bizim henüz dokunmadığımız ancak bun-
dan sonra odaklanmamız gereken pazar-
lar, hem inşaat hem turizm sektörü için 
fırsatlar sunuyor” dedi. Rahvalı sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sektörümüzü etkileyecek 
kentsel dönüşüm ve mütekabiliyet gibi iki 
ana konumuz var. Gerek sektörümüzün 
gerekse diğer endüstrilerin fokuslanacağı 
bölgeler kendiliğinden ortaya çıkıyor. İki 
yıl öncesini hatırlarsak Körfez Bölgesi’ni 
de dikkate alan bir pazarlama stratejimiz 

3. İnşaat ve Konut Konferansı 
Sektörü Buluşturdu
3. İnşaat ve Konut Konferansı 
Sektörü Buluşturdu
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yokken mütekabiliyet yasası ile ortaya 
çıkan fırsatı iyi değerlendirdik. Ağaoğlu 
olarak 2 yılda 2 milyon dolarlık yabancıya 
gayrimenkul satışı ile ülkemize döviz gir-
disi sağladık. Siz bir adım attığınız zaman 
pazar da size birkaç adım atar. Üç sene 
önce yurtdışındaki bir fuarda % 5 indirim 
yaparak 5 daire sattığımız bir müşteri-
mize 3 sene sonra başka bir projemizde 2 
kulenin tamamını sattık. Yeni pazarlardaki 
fuarları bu gibi işbirliklerini sağlayacak fır-
satları takip etmeliyiz. Diğer taraftan Tür-
kiye genç nüfusa sahip, her sene 700 bin 
çift evleniyor ve konut ihtiyacı doğuyor. 
Dünya metropolleri ile yarışacak potan-
siyele sahip İstanbul’da da uluslararası 
gayrimenkul fuarlarına ev sahipliği yapa-
rak ülkemizi, İstanbul’u bütün dünyaya 
tanıtmalı, Londra’da 50 bin poundluk 
konut alan yabancı yatırımcıyı İstanbul’a 
davet etmeliyiz.”
Batı ülkelerindeki gelişmelerden kopma-
dan yeni pazarlara odaklanmak gerektiğini 
vurgulayan Rahvalı; “Türkiye iklim ve coğ-
rafi özellikleri ile yabancılar için bir cennet. 
Uluslararası pazarda kendimizi daha iyi 
tanıtma, sektöre katma değer yaratma 
hedefini gütmeliyiz” dedi. Sektördeki vergi 

yükünün üreticiler için çok ağır olduğunu 
belirten Rahvalı şöyle konuştu: “Ekonomi-
nin lokomotifi olan sektörümüzde vergi 
yükleri çok ağır ve ne yazık ki teşvik gör-
müyor. İnşaat ruhsatı, damga vergisi ve 
tapu devri harçları gibi pek çok gider üre-
ticiyi olumsuz etkiliyor. Ülkemizde kamusal 
fayda tanımında mutabık kalınması lazım. 
Şu anda altyapı çalışmalarını tamamladı-
ğımız İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

(IFM) projesinden örnek verecek olursak; 
burası bir gayrimenkul projesi olmanın çok 
ötesinde. IFM, ülkemiz için stratejik önemi 
olan, dünyanın sayılı finans merkezlerin-
den biri olacak ve ülkemize değer kata-
cak bir proje. Dolayısıyla kamusal faydası 
iyi tanımlanmalı. Sektörümüzün bu gibi 
projelerde vergisel avantajlara ihtiyacı var.
Katma değer vergisi konusuna da değinen 
Rahvalı, Fransa’da % 5,5, İtalya’da % 4, 
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Belçika’da % 5 olan katma değer vergi-
sinin ülkemizde % 18 olduğuna dikkat 
çekti. Rahvalı tüm konut tiplerinde katma 
değer vergisinin % 8 olması konusunda 
ilgili bakanlığa öneride bulunduklarını 
belirtti. 2015’te BES fonlarının finansal 
piyasalarda öneminin artacağını söyleyen 
Rahvalı sözlerine şöyle son verdi: “Bireysel 
Emeklilik sisteminde biriken fonlar artış 
gösteriyor. Şimdiye kadar Ağaoğlu olarak 
3 kez sukuk ihracı yaptık ve alanların hepsi 
de BES fonu oldu. Önümüzdeki dönemde 
Bireysel Emeklilik fonlarının Türkiye’nin 
finansal yapılanmasına çok önemli katkı 
sağlayacağını şimdiden görebiliyoruz.”
Rahvalı’nın ardından Sinpaş GYO Genel 
Müdürü Seba Gacemer “2015 için Küresel 
Bakış, 2023 Vizyonu ve İdealler”, Ege Yapı 
Group Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç 
Kabadayı “Ekonomik Konjönktüre Yön 
Veren Sektör Olarak Küresel-Makro İlişki-
ler, Bölgesel-Mikro  Dinamikler ve Sektör 
Etkileşimleri” başlıklı birer sunum yaptılar. 
Sunumunda H. İnanç Kabadayı şu konu-
lara değindi: “Dünya genelinde piyasalar 
2014’ü nasıl kapattı?”, “Siyasal istikrarın 
ülke ekonomisine ve piyasalar üzerindeki 
etkisi”, “Sanayi ve Gayrimenkul’un Türkiye 
ekonomisindeki payı”, “2023 hedefleri 
doğrultusunda en büyük 10 ekonomi-

den biri olma yolunda ilerleyen Türkiye’yi 
2015 yılında neler bekliyor”. H. İnanç 
Kabadayı’nın ardından konuşan Vesram 
Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Eren “Gelişen Gayrimenkul 
Sektörü Analizleri, Fikir-Güç Yönetimi” 
başlıklı sunumunda özetle “GYO’lar ve 
Performansları, Konut Sektöründe Arz 
– Talep Gelişimi, Yabancı Yatırımcı Pers-
pektifi ve Alım-Satımlar” konularından 
bahsetti. 
Toplantıda daha sonra Özyurtlar Şirket-
ler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer 
Özyurt “Hızlı  Büyüyen Bölgelerde Yatırımı 
Yönlendiren, Sektördeki Mevcut Eğilim-
leri Analiz Eden ve Yatırımcılara Fırsatları 
Vurgulayan Fikirler” başlıklı bir sunum 
yaptı. Ardından “İnşaat Sektöründe Mar-
kalaşmak” adlı sunumuyla Timur Holding 
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve 
Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden 
Timur kürsüye geldi. Timur sunumunda 
“Türkiye’de ve Dünyada Gayrimenkul 
Sektörü (Markalaşamamak)”, “Sektörel 
Darboğazlar”, “Nasıl Marka Olunur?” 
ve “Uluslararası bir Marka olmak için biz 
neler yapıyoruz?” konularında detaylı 
bilgileri atılımcılarla paylaştı. Timur’un 
ardından Reidin Avrupa Bölgesi İş Geliş-
tirme Müdürü Mete Varas, “Büyümek İçin 
Şeffaflık” başlıklı sunumunda Şeffalığın 
etkileri ve Türkiye gayrimenkul piyasasında 
durum konularında bilgilerini paylaştı. 
Tam gün süren toplantının öğleden son-
raki ilk konuşmacısı, “Mesleki- Teknik Eği-
tim ve Belgelendirmede Türkiye, Avrupa 
Birliği ve Dünya Ölçeğinde Güncel Geliş-
meler” konulu sunumuyla Bahçeşehir Üni-
versitesi METGEM Sektörler Koordinatörü, 
TOBB Sektör Meclisleri Eğitim Komitesi 
Başkanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve 
ISO 9001 Kalite Baş Denetçisi Turhan Kara-
kaya oldu. Karakaya ülkemizdeki mesleki 
ve teknik eğitimin genel durumu hakkında 
rakamsal analizleri paylaştığı sunumunda; 
AB’ye giriş sürecinde eğitimle ilgili olası 
gelişmelere, Europass sistemi, diploma 
ekleri, uzmanlık, sertifikasyon ve belge-
lendirme konularında yeni yapılanmalara 
değindi. Karakaya ayrıca Avrupa yeterli-
likleri ve ülkemize etkileri, ulusal yeterlilik 

sistemi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, inşaat 
alanıyla ilgili meslek standartlarında güncel 
gelişmeler ve teknik iş gücünün uluslararası 
rekabete açılması için yapılması gereken 
çalışmalar hakkında da katılımcılara ayrın-
tılı bilgi aktardı.
Karakaya’dan sonra Kolcuoğlu Demirkan 
Koçaklı Hukuk Bürosu Ortaklarından Avu-
kat Serhan Koçaklı, “İş sahibinin Sorum-
lulukları” konu başlığında yaptığı sunu-
munda “İş ve İşçi Güvenliğine ilişkin yasal 
tedbirlerin alınmamasından doğan sorum-
luluk”, “İş kazaları sonucunda ortaya çıkan 
sorumluluk” ve “İş sahibinin taşeronlardan 
ve onların işçilerinden doğan sorumluluk” 
konularını detayları ile açıkladı. 
Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Meh-
met Gür’ün “İnşaat Sektöründe Son 
Trendler ve Güncel Eğilimler ve Yenilikçi 
Çözümler” sunumu ile devam eden konfe-
ransta sırasıyla Yeniköy Turizm İşletmeleri 
ve Yatırım A.Ş. Baltalimanı İnşaat Turizm 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat 
Kandaloğlu’nun “Kentsel Dönüşüm, Kent-
leşme Kalitesi ve Kentsel Ekonomi: Çevre-
sel, Ekonomik ve Sosyal Boyutu”, Aydoğan 
Group Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul 
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri 
Derneği (AYİD) Yönetim Kurulu Üyesi 
İrfan Aydoğan “Kentsel Dönüşüm Nasıl 
Yapılmalı? Kentsel Dönüşümün İstanbul 
Anadolu Yakasındaki Yansımaları”, Tür-
kiye Değerleme Uzmanları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım “Kent-
sel Dönüşümde Değerleme” Buvan Yatı-
rım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Buvan 
“Kentsel Dönüşüm Projelerinde Arazi ve 
Proje Geliştirme Süreçleri” ve ERKE Sürdü-
rülebilir Bina Tasarım Danışmalık Kurucu 
Ortaklarından Cemil Yaman “Türkiye’de 
Yeşil Binalar” konularında birer sunum 
yaptılar.
Destek Sponsorları arasında; Enel Elekt-
ronik, Kleidco, Saray Alüminyum, Letton 
Mimarlık, AKG Gazbeton, Siemens, İlpa 
Su Teknolojileri, Lowara Türkiye, Buvan 
Yatırım, Genç Mühendislik, Enka, Hitit 
Mühendislik, Zipato Türkiye, Sistem Alü-
minyum, Beton Star ve Austrotherm'in yer 
aldığı konferans, konuşmacılara plaketleri-
nin takdim edilmesi ile sona erdi. 
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an Cezaevi, artık güneş enerjisi ile ısınacak. Ezinç 
A.Ş. tarafından 25 gün gibi kısa bir sürede kurulan 

400 adet güneş kollektöründen oluşan Güneş Enerjisi Sant-
rali sayesinde cezaevinin suyu güneş enerjisi ile ısınacak. 
Sistem cezaevinde mahkumların toplam sıcak su ihtiyacını 
yaz döneminde ilave herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç 
olmadan karşılamak, kış aylarında ise ön ısıtmasını yapmak 
amacıyla kuruldu. 912 metrekare alana kurulan 400 adet 
güneş kollektörü ile sistemin toplam kurulu gücü 640 KW 
ısıl gücünde olacak. Kullanım sıcak suyu için gerekli ısı ih-
tiyacının yüzde 60’ı bu sistemden karşılanacak. Ezinç A.Ş. 
Genel Müdürü Mahmut Ezinç, Van’da kışların çok sert geç-
mesine karşın aynı oranda çok ciddi kapasitede güneşlen-
me miktarına sahip olduğunu belirterek “Van’da yıllık m2 
alan başına 1640 kWh ışınım gelmektedir. Bu doğrultuda 
kurduğumuz güneş enerji sisteminden yıllık 767 MWh ısı 
enerjisi üretilmesi hedeflenmektedir. Proje günde 50 m3 
sıcak su üretilmek üzere tasarlanmıştır. Yıllık 62 bin 655 
m3 doğalgaz tasarrufu hedeflenmektedir. Bunun parasal 
karşılığı ise yıllık 70 bin TL’dir. Doğaya katkısı ise yıllık 145 
ton CO2 eşdeğeri salımı engellenecektir” dedi.

EZİNÇ

V

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Van Cezaevi

DAS YALITIM

as Yalıtım A.Ş.’nin Oneflex marka elastomerik kauçuk 
köpüğü yalıtım ürünleri, Kayalar İnşaat A.Ş.’nin yükle-

niciliğini üstlendiği, TOKİ’nin ihale ettiği Ankara Orman Ge-
nel Müdürlüğü Hizmet Binası’nda kullanıldı. Mekanik Projesi 
Ersu Mekanik tarafından üstlenilen Orman Genel Müdürlüğü 
Hizmet Binası’nda, Oneflex marka 19 mm kendinden yapış-
kanlı 15.000 metrekare levha, 20.000 metre boru yalıtım 
malzemesi kullanıldı.

D

Ankara Orman Genel 
Müdürlüğü Hizmet Binası

LOWARA

İ

Evora İstanbul
stanbul Tuzla’da 300 dönüm arazi üzerine kuru-
lan ve tamamlandığında 20.000’den fazla kişiye ev 

sahipliği yapacak Evora İstanbul, şehrin en büyük yaşam 
projelerinden biri olma niteliğini taşıyor. 45 blokta 5.073 
adet konut ve 94 ticari alan olarak inşa edilen proje kapsa-
mında; ticaret merkezi, yeşil alanlar, sosyal ve spor aktivite 
alanları, açık havuz, cami, dispanser, çocuk oyun alanları, 
kreş, okul, açık ve kapalı otopark yer alıyor. Teknik Yapı’nın 
hayata geçirdiği dev projede LOWARA markalı 108 adet 
frekans kontrollü hidrofor sistemi, 135 adet muhtelif tip-
te atık su pompası, 400 adet yeni nesil ECOCIRC XL ıslak 
rotorlu sirkülasyon pompası ve 5 adet NFPA 20 standart-
larına uygun yangın hidrofor sistemi kullanıldı. Tuzla Evora 
İstanbul, Lowara güvencesiyle yükselmeye devam ediyor.
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aslakno/1 ofis 
plaza projesinde, 

iklimlendirme çözüm 
ortağı olarak Daikin 
VRV ısı geri kazanım-
lı sistemler kullanıldı. 
Maslakno/1’in iklimlen-
dirme sisteminde yer 
alan yeni nesil soğut-
malı kesintisiz ısıtmalı 
VRV sistem ile binanın 
ısıtmasında da verim-
lilik en üst düzeyde 
tutuluyor. Standart 
sistemlerde defrost (dış 
ünitede oluşan karlan-
mayı eritmek için ci-
hazın ters çalışması) çevrimi başladığında artan soğuk 
etkisi ile konfor azalsa bile, Daikin’in VRV sistemi buna 
izin vermiyor. Daikin teknolojisinin geliştirdiği biriktirme 
parçası (PCM), defrost işlemi için dış ünitelere ısı veriyor 
ve işlem süresince ısıtma konforu kesintisiz olarak devam 
ediyor. Bu sayede dış üniteler defrosta geçtiğinde bile iç 
ünitelerde ısıtma devam ediyor ve soğuk etkisi yaşan-
mıyor. Maslakno/1’in iklimlendirme sistemi, sahip oldu-
ğu sezonsal verimlilik oranları ile benzer binalara göre 
yüzde 40 daha enerji tasarrufu sağlıyor. İklimlendirme 
nedeniyle oluşan suyun değerlendirildiği binada, klima 
yoğuşma suları az su ve bakım gerektiren bitkiler için 
sulama sistemlerine dahil ediliyor. Drenaj hatlarında yer 
alan su ise süs havuzlarında kullanılıyor. Maslakno/1’de 
kullanılan orta statik basınçlı iç üniteler ve 360 derece 
dairesel atışlı kaset tipi iç üniteler, eşit debi ve sıcaklığın 
tüm binada homojen olarak dağılmasına imkân veriyor. 
Sistemde kullanılan panel ve filtreler ise kendi kendini her 
gün otomatik olarak temizleyerek yüksek verim ve konfor 
ortamına katkıda bulunuyor. Orta statik basınçlı inverter 
fanlı gizli tavan tipi iç ünitelerde 8 inverter fan modu 
bulunuyor. Bu sayede uygulama sırasında oluşabilecek 

gerçek kanal direnci daha 
düşük seviyede kalıyor. 
Maslakno/1’de kullanılan 
sistemde, nominal hava 
debisi yerine geliştirilen, 
otomatik hava debisi ayar 
işlevi sayesinde fan devri 
ihtiyaca göre ayarlanabili-
yor. Düşük fan ses seviyesi 
ile de Daikin cihazların en 
temel özelliklerinden biri 
olan sessiz çalışma pren-
sibi ortam konforunu üst 
düzeye taşıyor.

M

DAIKIN

Maslakno/1

ürkiye’nin ilk ve en büyük uluslararası temalı eğ-
lence parkının yer alacağı Tema İstanbul projesinin 

havalandırmasında AFS’nin Türkiye distribütörlüğünü yap-
tığı Soler&Palau fanlar kullanıldı. Projenin; egzoz, duman 
egzoz, merdiven basınçlandırma, sığınak havalandırma 
ve ortak yaşam mahalleri havalandırma fanları AFS tara-
fından karşılandı. Aksiyal, radyal, hücreli, kanal tipi gibi 
hemen her çeşit fanın kullanıldığı projede; sığınak hava-
landırmasında kullanılan sığınak havalandırma üniteleri 
nükleer saldırılarda dahi sağlıklı taze hava sağlayabiliyor. 
Bununla beraber kazan daireleri; ex-proof özellikli, patla-
maya karşı korumalı fanlar ile havalandırılıyor. Blok kori-
dorları ve galeri duman egzoz havalandırmasında F 200 ve 
F 400 özellikli yüksek sıcaklığa dayanıklı fanlar kullanıldı.

T

AFS

Tema İstanbul

DOĞU İKLİMLENDİRME

ırgızistan’ın başkenti Bişkek’te kurulan Orta Asya 
Amerikan Üniversitesi’nde Doğu İklimlendirme tara-

fından üretilen rotorlu ve plakalı eşanjörlü klima santralle-
ri, hücreli aspiratörler, elektrikli ısıtıcılar, mutfak aspiratör-
leri, yuvarlak hava kanalları ve havalandırma ekipmanları 
kullanıldı. Kırgızistan Orta Asya Amerikan Üniversitesi, de-
ğişen ve gelişen Kırgızistan’ın yeni mimarisine uygun ve 
bu bölgede kurulan ilk ve tek Amerikan Üniversitesi olma 
özelliği taşıyor. Üniversite binası ayrıca, Kırgızistan’da sür-
dürülebilir jeotermal ve ısıtma sisteminin kullanıldığı ilk 
yapı olma özelliği ile de ön plana çıkıyor.

K

Orta Asya Amerikan Üniversitesi
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F

ESBE

orunlar GYO’nun İstanbul Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen stadyumu arsasında inşa 
ettiği Torun Center’da ESBE CRC110 serisi dış hava kompanzasyon cihazları kullanılacak. 

42’şer katlı iki rezidans ve 36 katlı bir ofis bloğu olmak üzere 3 bloktan oluşan proje, bir katı 
belediyeye ait olmak üzere üç otopark katı ile hizmet verecek. Araziye farklı konumlarla yerleş-
tirilen bloklar, bitkilerin güneşe doğru yönlenmesi anlamına da gelen ‘tropizm’ yorumundan 
esinlenerek tasarlanmıştır. Projede kullanılacak ESBE CRC110 serisi ürünler, ESBE VRG130 ve 
VRB140 gibi karışım vanalarında kullanılmak için tasarlanmış entegre aktüatöre sahip dış mekân 
sensörü tabanlı bir kontrolördür. Kontrolör, kaliteli karakteristiğe sahip bir ısıtma eğrisi sayesinde 

enerji tasarrufu ve aynı zamanda ev sahibi için yüksek düzeyde 
konfor sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Regülasyon, dış mekân sensörünün geri bildirimini ve 
ayarlanabilir karakteristikli ısıtma eğrisini temel alır. Gece ayarı için harici bir sinyalle karakteristik 
ısıtma eğrisinin bir ofset/paralel ayarlaması etkinleştirilebilir. ESBE bu proje için özel geliştirdiği 
teknoloji ile tek bir sönsör ile, tüm bağımsız bölümlere sinyal göndererek istenen sıcaklığa göre 
konfor sağlıyor. ESBE CRC kontrolörler ihtiyaca göre ısı eğrisi ayarlar, regülasyon sağlar, hızlı ve 
kolay kurulum ile konforu en üst seviyeye taşır.

T

Torun Center

TK Klima, Doğuş Holding’e ait Doğuş Gayrimenkul 
Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Doğuş Etiler 

Spor Kompleksi’ni referanslar listesine ekledi. 2015 Ocak 
ayında açılışı yapılan projede HTK Klima’nın akustik panjur-
ları, susturucuları, menfez grupları, plenum box grupları ve 
diğer hava dağıtım elemanları kullanıldı. 15.000 m2 kapalı 
alana sahip Doğuş Etiler Spor Kompleksi; hijyen, havalan-
dırma ve ses yalıtımı konusunda kaliteli ve yenilikçi sistem-
leri bünyesinde barındırıyor. Konuya ilişkin HTK Klima Satış 
ve Pazarlama Müdürü Ender Yıldıran, “Doğuş Etiler Spor 
Kompleksi’nde ihtiyaç duyulabilecek tüm detaylar bir arada. 
Hijyen, havalandırma ve ses yalıtımı en ileri teknolojik altya-
pı ve imkânlarla donatılan bu yaşam ve spor kompleksini re-
feranslarımız arasına eklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

H

HTK KLİMA

Doğuş Etiler Spor Kompleksi

enerbahçe’nin Ülker Sports 
Arena’sı ve Galatasaray’ın 

Türk Telekom Arena’sından son-
ra Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone 
Arena’da da Wilo ürünleri kulla-
nıldı. İnşası devam eden Vodafone 
Arena’da ısıtma ve altyapı sistemleri için Wilo pompaları 
kullanıldı. Vodafone Arena için Wilo, kullanma suyunda 
kullanılacak hidroforun frekans konvertörlü olması konu-
sunda çözüm sundu. Maçların yapılacağı günlerde değişik 
debi ihtiyaçlarının oluşması nedeniyle Wilo’nun frekans 
konvertörlü COR hidroforları kullanıldı. Altyapı pompala-
rında iki farklı ürün ile çözüm sağlandı. Projede atıksuyun 
parçalanarak uzaklaştırılması konusunda kullanılan ve güçlü 
parçalayıcılı bıçak teknolojisine sahip MTH pompalar seçildi. 
Rögar hattından gelen borulamanın uzun bir hat olduğu 
düşünülerek, fazla basma yüksekliklerinde de talebi karşı-
layan parçalayıcılı çarklı pompalar kullanıldı. Isıtma serisi 
pompalar ise “Stratos” serisinden seçildi. Diğer hatlarda ise 
yağmur suyunun talebini karşılayacak olan FA serisi pompa-
larla, yüksek basınç kayıplarını karşılayan ve debi kapasitesi 
150 m3/h’ı bulan ceram kaplı FA serisi pompalar kullanıldı.

WILO

Vodafone Arena
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Yüksek verimli toz toplayıcılar, 
endüstriyel imalat alanlarındaki 
temizliği en iyi koruyan ürünler 

olarak bilinir ancak bu tesislerdeki ofis-
lerin, konferans salonlarının, yönetim 
odalarının ve benzeri yerlerin, yakındaki 
imalat işlemlerinden kaynaklanan tozun 
ve dış havadaki partiküllerin sızmasına 
karşı korunması gerekir. 
Uygun hava filtreleme işlemi ile birlikte 
basınç uygulama, bu sorunu gidermedeki 
en etkili yaklaşımdır. Verimli HVAC filt-
releri en yaygın çözümdür ancak, kartuş 
tipi endüstriyel toz toplayıcılar etkili ve 
genellikle gözden kaçan bir alternatif 
sunabilir.

Basınç uygulama nasıl çalışır 

Basınç uygulama, pozitif ve negatif atmos-
fer basıncının izole veya yarı izole bir 
ortamda korunduğu iyi bilinen bir hava-
landırma tekniğidir. Yıllardır sağlık sektörü 
tarafından bulaşıcı hastalıkların kontro-
lünde kullanılmaktadır.
Örnek vermek gerekirse:
Bağışıklık yetersizliği bulunan bir hasta 
tipik olarak bir pozitif basınçlı izolasyon 
odasında tutulacak ve buradan dışarıya bir 
hava akışı sağlanarak bireyin girebilecek 
kirleticilere ve patojenlere karşı korunması 
sağlanacaktır. Diğer yandan, bulaşıcı has-
talığı bulunan bir hasta bir negatif basınçlı 

izolasyon odasında tutulacak ve dışarıdan 
odaya bir hava akışı sağlanarak enfeksiyo-
nun diğer hastalara ve sağlık çalışanlarına 
yayılması önlenecektir. 
Endüstriyel ortamlarda pozitif basınç 
(“binanın şişirilmesi” olarak bilinir), parti-
külleri veya gazlı kirleticileri odadan uzak 
tutmak ve içerisi ile dışarısı arasında bir 
hava bariyeri oluşturmak için kullanılır. Bu, 
alanı kirli dış hava koşullarından, yakındaki 
imalat işleminden kaynaklanan tozdan veya 
dumandan ve hatta duvarlardan veya diğer 
açıklıklardan sızabilen fazla nemden koru-
mayı mümkün kılar. Özellikle endüstriyel 
tesislerdeki ofisler, laboratuvarlar, elektrik 
odaları ve sunucu odalarına toz girme ihti-

Tozun Endüstriyel Tesislerdeki 
İmalat Dışı Alanlardan Uzak 
Tutulması
Yazan: Pablo Rocasermeno, Latin Amerika Bölge Müdürü 
Camfil Hava Kirlilik Kontrolü
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mali daha yüksektir ve tozun girmesi bu 
tip ortamlarda istenmeyen ve hatta tehli-
keli çalışma koşulları oluşturarak önemli 
cihazlarda ve özellikle elektronik cihazlarda 
sorunlara sebep olabilmektedir.
Buna karşılık, kuvvetli maddelerin kullanıl-
dığı bir ecza tesisinde veya toksik mineralle-
rin işlendiği bir maden işletmesinde, imalat 
yerinde oluşan tozun tesisin diğer alanlarını 
çapraz şekilde kirletmesini önlemek için - 
bazen muhafaza etme sistemleriyle birlikte 
- negatif basınç uygulanabilir.

Basınç uygulamaya karar verme 

Basınç uygulamanın tesisiniz için iyi bir 
seçim olup olmadığına nasıl karar verirsi-
niz? Karar sadece kontrol edilecek tozun 
miktarına göre verilemez, çünkü aşağıdaki-
ler gibi başka etkenlerin de dikkate alınması 
gerekir:

• Neyi veya kimi koruyorsunuz? 
Eğer alanda kimse yoksa ve/veya içinde 
değerli bir şey yoksa, basınç uygulama 
yapılacak masrafa değmeyebilir. Ancak, 
pahalı elektrikli cihazları hasardan koru-
yorsanız veya tozla temastan dolayı bir 
güvenlik tehlikesinin oluşmasını önlemek 
istiyorsanız, korumayı sağlayacak bir basınç 
uygulama sistemine bu cihazın çok altın-
daki bir rakamı yatırmaya değerdir. Benzer 
şekilde, bir ofisteki çalışanlar sağlıksız toz 

veya duman seviyesine maruz kalırsa, çalı-
şanları korumak ve İş Güvenliği maruzi-
yet düzenlemeleriyle uyumluluk için alanı 
temiz tutmak isteyeceksiniz. Bunun önemi 
küçümsenemez. Kirli havanın sağlık açısın-
dan tehlikeli olduğu uzun zamandan beri 
bilindiği halde, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
kanser ajansı olan Uluslararası Kanser Araş-
tırmaları Ajansı (IARC), 2013 yılında hem 
hava kirliliğinin hem de partikül maddenin 
(bir ana bileşeni) şimdi 1. Gruptaki insan 
üzerinde kanserojen etkisi olan maddeler 
arasında sınıflandırılacağını belirtti.

• Yerel iklim koşulları nelerdir? 
 İklim de maliyet analizini etkileyebilir. Tro-
pikal kuşakta, bir binaya basınç uygulamak 
için dışarıdan büyük miktarda ılık, nemli 
hava enjekte edilirse, ilave havalandırma 
yükünün yanına varılmayabilir. Ancak, 
daha soğuk iklimlerde veya kış mevsi-
minde “ücretsiz soğutmanın” avantajından 
yararlanılabilir ve havalandırma için basınç 
uygulama sistemi kullanılarak sunucuları ve 
elektrikli cihazları aşırı ısınmadan korumak 
için gerekli havalandırma maliyetleri büyük 
oranda düşürülebilir.

• Tahmini yatırım getirisi (ROI) 
nedir? 
Yatırımın geri dönüşü (ROI) süresi, basınç 
uygulamanın uygun maliyetli olması için 
iki yıldan daha kısa olmalıdır ve alan çalış-
ması geri ödemenin genellikle çok daha 
hızlı olduğunu göstermektedir. Daha önce 
belirtildiği halde çoğu durumlarda temel 
doğrulama, değerli bir şeyi veya birisini 
korumak için bir alandaki belli bir hava 
kalitesini garantilemektir. Sağlık açısın-
daki yararlarının yanında, temiz bir ortam 
ayrıca moralleri düzeltecek ve verimliliği 
artıracaktır.

Sonuç

Basınç uygulama çimento ve kireç üretimi, 
metal ve kömür madenciliği, eczacılık, tahıl 
işleme dâhil birçok endüstride veya çok 
miktarda tozun üretildiği her yerde kul-
lanılır. Genellikle bu teknik kullanılarak 
korunan alanlar kumanda odalarını, temiz 
odaları, kompresör odalarını, ofisleri, kalite 
kontrol laboratuvarlarını, trafo merkezle-

Avrupa’da bir kömür santrali limanındaki 
bakım binasının çatısına, ortamdaki kömür 
tozunun binanın içine girmesini önlemek için 
bir kartuş tipi toz toplayan basınç uygulama 
sistemi kurulmuştu. Ünite bir havalandırma 
sisteminin önüne kurulmuş ve yağmurun 
ünitenin içine girmesini önlemek için girişte 
bir su ve nem önleyici kullanılmıştır.

16-kartuşlu bir toz toplayıcı, bir elektrik 
üretim tesisindeki kompresör odasına 
basınç uygular ve havalandırır. Duvardaki 
havalandırma panjurları hava giriş/
çıkışına izin verir ve tesisin içindeki belli 
bir basıncı koruyacak şekilde kalibre edilir.

rini, elektrik donanımı ve motor kontrol 
merkezi (MCC) odalarını ve sunucu odala-
rını içerir. Toz toplama ile basınç uygulama, 
yeni bir tesis, ilave yapma veya büyütme 
durumuna ve hatta bir tesisin tadilatına 
göre uygulanabilir. Mümkün olmasına 
rağmen hava işleme ünitelerinin takılması, 
kuruluma ve yere bağlı olarak, daha mali-
yetli ve karmaşık olabilir. Yukarıdaki tüm 
hususlar dikkate alındığında sorulacak 
temel soru, toz toplama sisteminin klasik 
hava işleme sistemine göre optimum çözüm 
olup olmadığıdır. 
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Tanrıya bağlılığın göstergesi ibadethaneler, tarihte mimari yapıların ilk örnekleri arasında yer almışlardır. Tüm 

dinlerin ibadethanelerinde gelenekselleşmiş birtakım yapı teknikleri ve elemanları ortaya çıkmıştır. MÖ 3000’lerde 

Mezopotamya’da inşa edilen Ziggurat’lar, dini mimari eserlerinin bilinen ilk örneklerindendir. Yakın dönemde Eski 

Mısır’da, ölümden sonraki yaşama olan inanç sebebiyle inşa edilen ve Tanrı ile eşdeğer tutulan kralların mezarları 

olarak kullanılan piramitler de günümüze kalan ve en çok bilinen ilk dini mimari örneklerindendir. MÖ 8. yüzyılda 

Eski Yunan uygarlığı, Hera ve Poseidon Tapınakları ile ibadethaneler yapmaya başlamıştır. Sonraki dönemde 

Sinagoglar, havralar, kiliseler, katedraller, camiler… 

Yapılar ve özellikleri farklılıklar gösterse de bilinen ilk ibadethane ile günümüzde yapılanlara kadar tüm 

ibadethanelerde ortak olan tek şey; İhtişam. İnsanların ibadet ederken aynı zamanda Tanrıya bağlılık ve sevgilerini 

gösterdikleri kutsal yapılar olan ibadethaneler, biraz da bu sevginin büyüklüğünü göstermek isteği ile hep büyük, 

görkemli yapılar olarak karşımıza çıkıyor. 

Son yıllarda yapılan ibadethanelerde ise alışılagelmişin dışında çizgilere rastlamak mümkün. Bu yapılarda 

değişen sadece binanın yapısal özellikleri değil elbette. Farklı bakış açısına sahip olmalarının yanı sıra bu yapılar, 

ibadethanelerin ortak yapısal özelliği olan “ihtişam”ı bir şey ile harmanlıyorlar: Tevazu… 

İşte dünyanın modern ibadethanelerinden birkaç örnek…

      İbadethanelerde 
Modern Çizgiler
      İbadethanelerde 
Modern Çizgiler
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tasarlanmış noktalar. Caminin dışında, 
çay ocağı ve kütüphaneden oluşan ek bir 
tesis var. Ayrı bir bina olarak inşa edilen 
bu yapıda, önceki malzemelere su ekle-
niyor. Kütüphane, etrafını dolanan bir 
havuzun ortasında bulunuyor. 
SGMStudio, Emre Arolat Architects 
(EAA) tasarımı Sancaklar Camisi için 
bir kısa belgesel film çekti.  Yapının iske-
letten kabuğa şekillenişini her adımında 
takip eden ve kullanıma açılışı sonrası 
ziyaretçiyle etkileşimini görselleştiren 
"Sancaklar Camii" filmi, internetten 
de paylaşıma açıldı. İzlemek isteyenler  
filmi; 
http://www.youtube.com/watch? 
v=0VbR0G1XpvQ 
adresinde bulabilirler.  

lar. Yeraltında ama ‘kapalı alandaymış’ 
sıkıntısı vermiyor. Tam tersine ferah... 
Tavanı örümcek ağına benzetmeniz 
olası, bu da bir başka mağarayı; Kuran-ı 
Kerim’de anlatılan, Hz. Muhammed’in 
saklandığı ve örümcek ağı sayesinde 
düşmanlarından korunduğu Sevr Ma-
ğarası… 
Mimarlığın yanı sıra mühendislik ko-
nusunda da ufuk açan detaylar var: 
Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanlarda 
ayrı ayrı anlamları olan ve hepsi için 
büyük kıymeti haiz, Kubbetüs Sahra’da-
ki ‘Muallak Taşı’na benzer şekilde, ilk 
bakışta havada zannedilen, yakından 
bakınca destekli olduğu görülen bir ta-
van, tam üzerinizde duruyor. Minber ve 
vaaz kürsüsü de tıpkı mihrap gibi sade 

Sancaklar Camii

Başkanlığını Suat Sancak’ın yaptı-
ğı Sancaklar Vakfı’nın eseri olan 
cami, İstanbul Büyükçekmece’de 

Mimar Emre Arolat tarafından yapıl-
dı. Dünya Mimarlık Festivali'nde 1.'lik 
ödülü kazanan proje, alışılmış cami for-
mundan çok daha farklı. 
İlk önce bir taş kule görüyorsunuz… 
Başlangıçta, minareyi temsil eden taş 
kule yerine sadece bir servi ağacı konul-
ması planlanmış. Taş kule fikri ise daha 
sonra ortaya çıkmış. Kulenin tepesinde 
Arapça ‘Allahuekber’ yazıyor. Burası üst 
avlu. Birkaç bank ve musalla taşı var. 
Musalla taşı da görmeye alışık oldukla-
rımızın dışında: Küp şeklinde, yan yana 
üç tane… Bir yeraltı camii olan Sancak-
lar Camii’ne üst avludan aşağıya ‘akan’ 
merdivenler aracılığıyla ulaşıyorsunuz. 
Gözünüze, ikisi zeytin biri de ıhlamur 
olmak üzere üç ağaç ilişiyor. Merdi-
venleri bitirince ‘Hira Mağarası’ndan 
esinlenilerek tasarlanmış camiye giri-
yorsunuz. Caminin aydınlatılması için 
mümkün olduğunca gün ışığından fay-
dalanılmış. Bunun dışında led ampuller 
kullanılmış. Duvarlarda süsleme yok; 
tek bir yazı var: Arap alfabesinin nadide 
harfi ‘vav’ ve  Ahzab suresinin 41. aye-
ti ‘Rabbinizi çokça zikrediniz.’  Krem 
rengi halılar, mihrap ve etrafıyla birlikte 
tavanın/kubbenin de brüt beton olarak 
kalması, camiye giriş kısmının taşlarla 
kaplı olması diğer göze çarpan detay-

http://www.youtube.com/watch?
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"Bir hacmin bir başka hacim içerisinde asılı 
kalması. Betonun arasından gökyüzüne 
bakmak; dışarı, içeri, dışarı..."

Massimiliano Fuksas

Massimiliano ve Doriana Fuksas'ın bir-
likte tasarladığı, ulusal yarışma birincisi 
St. Paolo Kilisesi 2009 yılında İtalya 
Foligno'da uygulandı.  Bu dini merkez, 
farklı fonksiyonları tanımlayan iki ana 
unsurdan oluşuyor. İlki, dikeyliğe dik-
kat çeken, farklı bir hacmin içinde asılı 
kalan yekpare bir geometri, yani kilise. 
Boyutları 30 X 22,5 metre ve yüksekliği 
25 metre. İkinci unsur, kutsal eşyaların 
bulunduğu odayı ve papazın konutunu 
barındıran bir prizma. Üçüncü eleman, 
şeffaf bir gövde olan Ferial Şapeli ise bu 
iki unsuru hem bir araya getiren hem de 
ayıran bir başka önemli bir parça. Yek-
pare yapının içinde, birbiri içerisinde ko-
numlanan hacimleri aydınlatacak çevre-
sel bir kesik mevcut. Piramit şeklindeki 
yapısal elemanlar dışardaki kütle ile asılı 
olanı birbirine bağlarken, iki hacimde 
de kuzeyde ve güneyde aynı geometrik 
şekle sahip açıklıklar yaratıyor. Güneş 
ışınları doğrudan bu açıklıklar aracılığı 
ile odanın içerisine süzülüyor. İç me-

kanda mihrabın merkeziliği vurgulanır-
ken, vaftiz kurnası ve kürsü asimetrik 
olarak yerleştirilmiş. Cemaatin birlikte-
liğinin aktif rolünün altı çizilmek isten-
miş. İç mekan tasarımı ve aydınlatma 
elemanları gereklilik ve saflık fikirlerini 
çağrıştırıyor. Oturma sıralarının formu 
ise meditasyondan ilham alıyor. Mihrap, 
kürsü ve vaftiz kurnasındaki dini süsler, 
işlemeler taştan yapılmış. Gün içerisin-

de doğal ışıkla yaratılan etki, gece vakti 
de, iki hacimde de asılı olan açılı forma 
sahip elemanlarla tekrar yaratılıyor. Ki-
lisenin dışında yer alan 13.5 metre yük-
sekliğindeki "Stele-Croce" isimli beton 
ve mermerden heykeli Enzo Cucchi 
yapmış. Aynı zamanda Hz İsa'nın son 
günleri ile çarmıha gerilmesini anlatan 
demirden 14 heykeli de Mimmo Pala-
dino uygulamış.
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St. Paolo Kilisesi
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Frank Lloyd Wright, organik mimari-
nin temellerini ortaya koyan, modern 
mimarlık tarihinin en önemli kişilikle-
rinden biri. Söylentilere göre anti-semi-
tik çizgideki mimar, dini duyguları ya-
şatabilen modern mimari bir tasarımla 
bir sinagogu; “Beth Sholom”u hayata 
geçirdi. Beth Sholom Sinagogu, Ku-
zey Philadephia’nın sakin bir banliyö-
sünde yer alıyor. Mimarı Frank Lloyd 
Wright’ın uzun ve parlak meslek kari-
yerindeki tek sinagog. Aynı zamanda 
mimarının son sözü, son eseri. Frank 
Lloyd Wright, 1953’te başladığı Beth 
Sholom Sinagogu açılışından birkaç 
ay önce, 1959 yılında yaşamını yitirdi. 
Yapı 2007’de Amerika’nın Ulusal Tarihi 
Abideler (National Historic Landmark) 
listesine alındı.
Şeffaf fiberglastan dik eğimli duvarları, 
gökyüzüne doğru bakan plastik çıkıntı-
ları ile Wright’ın kendi tanımına göre 

“nurani Sina Dağı’na benziyor”. Yapı-
da, aynı zamanda Maya tapınaklarının 
esintileri görülebiliyor. Şeffaf duvarları 
sayesinde gün boyunca iç mekan, doğal 
gün ışığı ile aydınlanıyor. Gece ise, bina 

yapay aydınlatma ile parlıyor. Sinago-
gun önünde fıskiyeli bir havuz bulunu-
yor. Eskiden bu havuzlar bakırdan yapı-
lırdı. İbadete gelenler, ibadet öncesinde 
burada ellerini yıkarlardı. Bugün içinde 
çiçeklerin yüzdüğü fıskiyeli havuz, bu 
eski geleneğe gönderme yapıyor; aynı 
zamanda ibadete başlarken, saflığın bir 
sembolü olarak yer alıyor. 
Sinagogun birinci katında, yaklaşık yüz 
kişi kapasiteli küçük bir salon bulunuyor. 
İbadethanenin ana salonu, 1020 kişi ka-
pasiteye sahip ve insanların kendilerini 
cennete daha yakın hissettikleri ikinci 
katta yer alıyor. Aynı zamana yüksek, 
fiberglas çatı da bu hissi veriyor. Gü-
nümüzde bir öğretim üyesi tarafından 
haftanın belli günleri Sinagog turları 
düzenleniyor. Sinagog, Frank Lloyd 
Wright Tarih Cemiyeti’nin bir parçası 
gibi… Zira bugünkü sahipleri, cemiye-
tin onayı olmaksızın binada herhangi 
bir değişiklik yapamıyorlar. Örneğin 
halı, İbranilerin geçtiği çölü sembolize 
etmek için kum rengi seçilmiş ve izinsiz 
değiştirilmesi mümkün değil. Bu du-
rum yapıda modern aydınlatma ve ısıt-

ma sistemi kurulumunu da güçleştiriyor. 
Dolayısıyla kış ayları özellikle ana salon 
çok soğuk olabiliyor. Yapıda bugüne 
kadar izin verilen tek yenilik ise engelli 
kişiler için yaptırılan asansör.
Wright’ın kariyerindeki en ünlü eseri 
Guggenheim Müzesi olmakla birlikte 
eleştirmenlere göre “en etkileyici” ta-
sarımı Beth Sholom Sinagogudur. Si-
nagog, Amerikan Mimarlık Enstitüsü 
tarafından koruma altına alınan yapılar 
listesindeki 17 yapıdan biri.

Kaynaklar:
1) http://www.arkitera.com/ha-
ber/23087/bir-yapinin-anatomisi--
sancaklar-camii
2) http://www.radikal.com.tr/hayat/
yeraltindan_sancaklar_camii_notla-
ri-1155431 
3) http://www.arkitera.com/pro-
je/4083/st-paolo-kilisesi 
4) http://tr.wikipedia.org/wiki/Frank_
Lloyd_Wright 
5) http://en.wikipedia.org/wiki/Beth_
Sholom_Congregation_%28Elkins_
Park,_Pennsylvania%29

Beth Sholom Sinagogu
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Türkiye inşaat sektörü, 2013 yılının 
ilk çeyreğinden itibaren önceki yıla 
göre atağa kalktı ve yılın 2. ve 3. 

çeyreğinde Türkiye ortalamasının üze-
rinde büyüme gösterdi. 2013 yılı dör-
düncü çeyreğinde inşaat sektörü % 6,2 
oranında büyürken yıllık büyüme oranı 
% 7,1 oldu.  2013 yılında sektörün Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı % 6 oldu. 
2014 yılının ilk çeyreğinde ise sektör, Tür-
kiye ekonomisinin üstünde bir büyüme 
performansı göstererek % 5,2 oranında 
büyüdü. Bu başarıda en önemli rolü,   
6 milyon konutu içeren kentsel dönü-
şüm çalışmaları oynadı. Öte yandan 2013 
başında KDV oranının düşürülmesi de 
inşaat sektöründeki bu büyümede etkili 
oldu. Kentsel dönüşüm inşaat sektörünün 

tüm alt sektörlerine canlılık getirdi. Özel-
likle çimento, hazır beton ve tuğla gibi 
alt sektörlerde bu canlanma daha yoğun 
yaşandı. 2014 yılı birinci çeyrekte sektö-
rün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisindeki 
payı % 4,7 oldu. Ayrıca İnşaat sektörünün 
sağladığı istihdamın toplam istihdam içe-
risindeki payı Ocak 2014 döneminde % 
6,7 oldu.  Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış İnşaat Ciro Endeksi, 2014 

yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
% 16,1 oranında arttı. 

Dış Ticaret İstatistikleri

TÜİK verilerine göre İhracat 2014 yılı 
Nisan ayında, 2013 yılının aynı ayına 
göre % 7,9 artarak 13.449 milyon dolar, 
ithalat ise % 9,5 azalarak 20.662 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Güncel

Türkiye İnşaat Sektörüne 
Bakış
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Yıllar İhracat /000 dolar İthalat/000 dolar 

2011 134.954.362 240.833.236 

2012 152.561.000 236.545.000 

2013 151.869.000 251.651.000 

2013 Ocak-Mart 36.990.007 58.757.052 

2014 Ocak-Mart 40.274.721 57.48. 983 



Güncel

2013 yılı ilk on ayı içinde işletmeye alınan 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
santrallerin kurulu gücü 2.757 MW 
olup bunların; 428,3 MW’ı rüzgar, 2.114 
MW’ı hidrolik, 148,6 MW’ı jeotermal, 
65,5 MW’ı ise çöp gazı, biyokütle ve atık 
ısı elektrik üretim santralleridir. Ülke-
miz enerji sektörünün 2023 yılına kadar 
toplam yatırım ihtiyacının 122 milyar 
doları aşacağı tahmin ediliyor. İhtiyaç 
duyulan yatırımların mümkün olduğu 
kadar özel sektör tarafından yapılma-
sını sağlayacak düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi yönünde çalışmalar yürü-
tülüyor. Elektrik enerjisi sektöründeki 
yüksek oranlı talep artışını karşılamada 
en önemli stratejilerden biri, rekabete 
dayalı yatırım ortamının geliştirilmesi. 
Yapılan çalışmalarla elektrik kurulu 
gücünde özel sektörün payı 2002’de  
% 32 iken, 2013 itibari ile % 63 düzeyine 
ulaştı. 2013 itibarıyla kurulu gücü 77.128 
MW olan 1.657 adet özel sektör üretim 
tesisine lisans verilmiştir. 2013 yılı Ekim 
sonu itibarıyla özel sektöre ait toplam 
4.942 MW kurulu güce sahip, 175 yeni 
veya ünite ilavesi yapılan santralin geçici 
kabulleri yapılmış ve işletmeye alma izni 
verilmiştir. 

Türk Yurtdışı Müteahhitlik 
Hizmetleri Dünya Ölçeğinde

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde 
Türk müteahhitlik sektörü son 30 yılda, 
dünyada önemli bir yer edindi. Türk 
inşaat sektörü temsilcileri, uluslararası 
arenada aranan bir marka haline geldi. 
Türk müteahhitleri, sektördeki yetişmiş 
insan gücünü ve teknik birikimi kulla-
narak, girişimci yapıları ve risk alabilme 
kabiliyetleri ile dünyanın en büyük 

Konut Sektöründeki Gelişmeler 

2014 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla 
göre belediyeler tarafından yapı ruh-
satı verilen bina sayısı % 76,8, yüzöl-
çümü % 89,1 değeri % 110, daire sayısı  
% 71,5 oranında arttı. Türkiye İstatis-
tik Kurumu verilerine göre 2014 yılının 
ilk beş ayında konut satış istatistikleri 
bir önceki aya göre yüzde 33,6 oranında 
düştü. Bu düşüşte faiz oranlarının yük-
sek seyri etkin oldu. Ocak- Mayıs döne-
minde 201.622 adet olan konut satışı 
133.177 adet konuta geriledi. Aynı 
dönemde yabancılara konut satışları ise 
% 52,8 oranında artış gösterdi. Konut 
satışlarında 2014 Mayıs ayında, İstanbul, 
17.852 konut satışı ile en yüksek paya 
(%19,8) sahip oldu. Satış sayılarına göre 
İstanbul’u, 11.004 konut satışı (%12,2) 
ile Ankara ve 5.877 konut satışı (% 6,5) 
ile İzmir izledi. İkinci el konut satışlarına 
bakıldığında da 48.921 konutun el değiş-
tirdiği belirlendi.

Enerji Sektörü Yatırımları 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, 
elektrik enerjisi ihtiyacının bugünkü 
düzeyin iki katına çıkarak yaklaşık 440 
milyar kWh’e yükseleceği tahmin edili-
yor. Bu nedenle Türkiye, enerji yatırım-
larına ciddi ölçüde ağırlık veriyor. Tür-
kiye, OECD ülkeleri içerisinde geçen 10 
yıllık dönemde enerji talep artışının en 
hızlı gerçekleştiği ülke durumunda. Aynı 
şekilde Türkiye, dünyada 2002 yılından 
bu yana elektrik ve doğalgazda Çin’den 
sonra en fazla talep artış hızına sahip 
ikinci büyük ekonomidir. Ülkemizde 
yıllık ortalama enerji talep artışı 2000 
yılından günümüze yılda yüzde 5,4 ola-
rak gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı verilerine göre 2002 yılında 

132,6 kWh saat olan elektrik tüketimi-
miz yaklaşık iki kat artarak 2012 yılında 
242 milyar kWh’a ulaşmıştır. Bu kap-
samda 2013 yılında 255 Milyar kWh 
olması beklenen enerji talebinin 2015 
yılında 303,1 Milyar kWh’e ulaşacağı 
tahmin ediliyor. 
Türkiye’nin elektrik enerjisi kurulu 
gücü 2013 Ekim sonu itibarıyla 61.984 
MW’a yükseldi. Mevcut kurulu gücün 
% 35’i hidrolik, % 31,3’ü doğalgaz,  
% 20’si kömür, % 4,3’ü rüzgar ve % 9,4’ü 
ise diğer kaynaklardan oluşuyor. 2013 
yılı içinde devreye alınacak; yeni doğal-
gaz santrallerinin kurulu gücünün 2.136 
MW, yeni HES’lerin kurulu gücünün 
1.711 MW, yeni rüzgâr santrallerinin 
kurulu gücünün ise 416 MW ve yeni 
jeotermal santrallerinin kurulu gücünün 
86,3 MW olması bekleniyor. Şebeke 
uzunluğu iletimde 51.277 km ve dağı-
tımda 1.060.000 km olmak üzere toplam 
1,1 milyon km’yi geçmiş olup, dünyanın 
en büyük beşinci ve Avrupa’nın ise en 
büyük ikinci şebekesidir.

Türkiye, 2023’e kadar 
yenilenebilir enerji kaynaklarını 
maksimum seviyede kullanmayı 
hedefliyor 

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir 
kaynakların payını artırmak ve doğalgazın 
payını azaltmak, arz güvenliğinin temini 
açısından önemli görülüyor. Diğer yan-
dan, yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretilen elektriğin hem miktar hem de 
pay olarak artacağı tahmin ediliyor. 2012 
yılında toplam elektrik üretimi içinde 
yüzde 27,3 olan yenilebilir enerji payı-
nın 2013 yılında yüzde 29,4’e yükselmesi 
bekleniyor. Türkiye’de 2023 yılına kadar; 
yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji 
arzı içindeki payının % 30’a çıkarılması, 
teknik ve ekonomik olarak değerlendi-
rilebilecek hidroelektrik potansiyelinin 
tamamının elektrik enerjisi üretiminde 
kullanılması, rüzgar enerjisi kurulu gücü-
nün 20.000 MW'a çıkarılması ve 600 
MW'lık jeotermal potansiyelinin tümü-
nün 2023 yılına kadar işletmeye alınması 
hedefleniyor.
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müteahhitlik firmaları arasında önemli 
bir konum elde etti. Türk Müteahhitlik 
sektörü bugüne kadar 1972 - 2013 döne-
minde 103 ülkede 274,1 milyar Dolar 
değerinde 7.371 proje üstlendi. 2014 yılı 
mart ayı itibariyle bu rakam 277,7 milyar 
dolara ulaştı. 
2012 yılında ortalama proje bedeli 60 
milyon dolar iken, 2013 yılında, başta 
Türkmenistan’da üstlenilen projeler 
olmak üzere, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Rusya'nın yer 
aldığı Bağımsız Devletler Topluluğu gibi 
ülkelerde üstlenilen büyük ölçekli proje-
ler ile ortalama proje bedeli 83,8 milyon 
dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam 2014 
Mart ayında 94 milyon dolara yükseldi. 
Güney Sudan ve Senegal, 2013 yılında 
Türk müteahhitlerince proje üstleni-
len ülkeler arasına katıldı. 2013 yılında 
projelerin sektörel dağılımı ise şöyle 
gerçekleşti: Konut ticaret merkezleri ve 
idari binalar gibi yapı işleri 12,4 milyar 
dolar, ulaşım 10,3 milyar dolar, sanayi 
ve enerji tesisleri 6,2 milyar dolar, su ve 
kanalizasyon projeleri 1,3 milyar dolar. 
Türk Müteahhitlerin bölgelere göre iş 
üstlendikleri ülkeler sıralamasında, Rusya 
Federasyonu, Türkmenistan ve Libya’nın 
ilk üç sırada yer aldı. 2013 yılında ise 
ilk sırayı Türkmenistan aldı. 10,05 mil-
yar tutarında 60 projenin üstlenildiği 
Türkmenistan’ı 5,6 milyar dolara Rusya, 
2,8 milyar dolara Azerbaycan, 2,1 milyar 
dolara Irak, 1,8 milyar dolara Kazakistan 
takip etti. 
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın 
(Engineering News Record) müteahhit-
lerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki 
faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas 
alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 
250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 

Güncel

2012 verilerine göre 38 olan Türk müte-
ahhitlik firması sayısı 2013 yılı verilerine 
göre, Ağustos 2014 ayında yayımlanan 
listede 42'ye yükseldi.   Bu sayı ile Tür-
kiye, 62 firma ile listede birinci sırada 
yer alan Çin’in ardından dünyada ikinci 
sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada 
ise 31 firma ile ABD bulunuyor. ENR 
listesindeki 42 Türk firmasının 2013 yılı 
gelirleri toplamı ise %21.4 artışla 20.4 
milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. 
Türk firmalarının toplam gelirde, 2012 

yılı rakamları ile %3.3 olan payı 2013’de 
%3.8 olarak gerçekleşti. Türk müteahhit-
lerin bölgesel gelirlerdeki payı Afrika'da 
azalırken başta Ortadoğu olmak üzere 
Avrupa ve Asya'da artış gösterdi.

Kaynaklar: 
1. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren 

Sendikası (INTES) İnşaat Sektörü 
Raporu, Mayıs 2014

2. http://tmb.org.tr/tr/duyuru-ve-
haber/haberler/enr-2014/352
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Sıra Numarası  
2014 2013 Şirket Adı

52 79 ENKA 
53 64 RÖNESANS
83 103 TAV 
86 90 POLİMEKS 

101 85 TEKFEN 
103 129 IC İÇTAŞ
107 94 ANT YAPI
116 150 NATA
127 159 YAPI MERKEZİ 
132 124 YÜKSEL
138 135 ONUR
146 127 CENGİZ
150 200 HAZİNEDAROĞLU 
153 145 ATLAS 
157 111 ÇALIK ENERJİ
162 176 ALARKO 
163 180 LİMAK 
169 171 KAYI
172 146 MAPA 
176 182 ESER 
179 208 NUROL 
184 - İLK İNŞAAT
187 198 SUMMA
191 - BAYBURT GRUP
194 189 ASLAN YAPI
195 174 KONTEK 
198 201 TACA
200 190 METAG 
203 196 RASEN 
206 118 GAMA
212 213 YENİGÜN 
215 215 LOTUS 
217 188 TEPE 
219 242 KOLİN 
224 203 DOĞUŞ 
228 243 GÜRBAĞ 
230 240 STFA 
235 237 GAP 
242 - ZAFER 
245 - AE ARMA ELEKTROPANÇ
247 - GÜLERMAK
249 - TML 

“Dünyanın en büyük 250 uluslararası Müteahhidi” Listesindeki Türk Firmalar 

http://tmb.org.tr/tr/duyuru-ve-




Teknik

Giriş

Pompa içindeki sıvıda kabaracık-
ların bulunması olarak da bilinen 
kavitasyon ne yazık ki sıklıkla kar-

şılaşılan bir durumdur. Terimin kendisi 
akla hemen tahrip olmuş pompa çarkla-
rını, düzgün bir şekilde çalışmayan sis-

temleri ve çakıl pompalanıyor muşçasına 
çıkan sesleri getirir. Kavitasyon bir prob-
lemden daha çok bir belirtidir.
Kavitasyon iki sebepten dolayı ortaya çıkar 
ki bu sebepler kabarcıkların oluşumunu 
doğrudan açıklar. Bu sebeplerden ilki 
sıvıya havanın karışmasıdır. Bu durum, 
pompalanan sıvının doğası gereği (içinde 

hava çözünmüş su) ya da pompanın yer 
aldığı sistemin doğası (emiş sırasında 
pompa içerisine hava emilmesi) gereği-
dir. Hava kaynaklı kavitasyon NPSH ile 
bağlantılı değildir ve bu makale kapsamı 
dışındadır.
İkinci sebep ise sıvı buharının varlığı-
dır. Bu buhar sistemin içersinde hiç hava 

Yazan: Steve Wilson / Grundfos
Çeviren: Gamze Kumru

Net Pozitif Emme Yüksekliği
Net Pozitif Emme yüksekliği (NPSH) pompa performans ve ömrünü etkileyen faktörler arasında en yanlış 
anlaşılanlardandır. Bu çalışmada NPSH değerini etkileyen faktörlere genel bir bakış sağlanıp, pompa 
seçimindeki karar verme sürecinin iyileştirilerek, hataların minimize edilmesi amaçlanmaktadır.
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nın pompa eğrisi üzerinde çalıştığı nokta 
tasarım faktörlerinin sadece birkaçıdır. Bir 
pompanın ihtiyaç duyduğu enerji miktarı 
Gerekli Net Pozitif Emme Yüksekliği ya 
da NPSH(R) denir.
Mevcut enerji, gerekli enerjiye eşit ya 
da büyük olmalıdır. Aksi halde pompa 
görevini düzgün bir şekilde yerine geti-
remez. En genel NPSH kuralı şu şekilde 
açıklanabilir: NPSH(A) ≥ NPSH(R). Bir 
güvenlik seviyesinin sağlanabilmesi için 
kuralın şu şekilde yazılması daha uygun-
dur: NPSH(A) > NPSH(R). Bu durum 
makalenin sonraki kısımlarında incele-
necektir.
Eğer yeterince NPSH(A) ya da enerji 
yoksa ne olur? Akışkanın hızı çarka gir-
mesiyle artar ve Boyle kanununa göre 
basınç düşer. Basınçtaki düşüşle birlikte 
akışkanın bazı molekülleri gaz formuna 
geçişine izin verilmiş olur ve buhar kabar-
cıkları (kaviteler, boşluklar) oluşur.
Pompa performansı hemen düşer ve 
kabarcıklar çark boyunca hareket ederken 

Teknik

olmadığı hallerde bile bulunabilir/bulu-
nur. Sıvılar doğaları gereği gaz durumuna 
geçme eğiliminde olduklarından, sıvı 
formlarını korumak için dış kuvvetlerin 
uygulanması gerekir. Gerekli olan enerji, 
sıcaklık ve basıncına (ki bu basınç buhar 
basıncıdır) göre değişir ve makalenin iler-
leyen kısımlarında detaylandırılacaktır.
Tüm sıvıların gaz fazına geçmek için doğal 
bir eğilimlerinin olması sebebi ile izin 
verildiği takdirde tüm sıvı sistemlerinde 
buhar ortaya çıkabilir. Bu gazların (sıvı 
buharlarının) miktarlarının kabul edile-
bilir seviyeleri aşması halinde problemler 
ortaya çıkar. Kavitasyonun kaynaklarından 
biri olan bu durum, NPSH ile doğrudan 
bağlantılıdır ve bu makalenin kapsamını 
oluşturur.

Genel Bakış

NPSH değerini irdelemeden önce, sant-
rifüj pompaların temellerini hatırlamak 
önemlidir: Pompa, basıncın artırılması ya 
da bir boru hattı boyunca iletilmesi amacı 
ile sıvıya enerji veren makinedir.
Santrifüj pompa bunu çarkın hareketi 
ile sağlar. Sıvının çarka girmesi ile enerji 
hız formunda akışkana aktarılmış olur. 
Hemen ardından hız düşürülerek, enerji 
basınç ya da yüksekliğe dönüştürülür.
Bu sebeple pompa, mevcut olmayan bir 
sıvıya hız kazandıramaz. Gazlara ya da 
pompanın dışındaki sıvılara efektif bir 
şekilde enerji aktaramazlar. Enerji trans-
ferinin başlayabilmesi için akışkan çark 
merkezine ulaşmalı ve çark tarafından 
harekete geçirilmelidir.
Santrifüj pompalarda dış koşullar, akış-
kanın çark girişine hareketini sağlamalı, 
yani çark girişinde akışkana bunu yaptıra-
bilecek ve sıvı halde kalmasını sağlayacak 
yeterli enerji bulunmalıdır. Bu tür enerjiye 
Mevcut Net Pozitif Emme Yüksekliği ya 
da kısaca NPSH(A) denir.
Tasarımı sayesinde her pompa kendine 
has özelliklere (hem fiziksel hem de hid-
rolik) sahiptir ve bu özellikler akışkanın 
çark gözüne iletilmesi, çark boyunca hare-
ketini sağlamak için gerekli enerji mikta-
rını ortaya koyar ve sağlar. Pompa çark 
girişinin doğası/yapısı, çark kanatlarının 
yapısı, çark çapı, işletme hızı ve pompa-

pompa iç basıncı sebebiyle patlamalarına 
sebep olana kadar büyürler. Patlamanın 
şiddeti büyük olur ve tipik “çakıl” sesinin 
ve çarkın aşınmasının sebebidir.
Bu olaylar serisi, sıvının buharlaşması ve 
patlayarak tekrar sıvı faza geçişi, kavitas-
yon olarak anılır. Kavitasyon sonuç olarak 
ciddi arızalara sebep olabilir ve sıklıkla da 
olur. Bu süreç hızlı ya da yavaş gerçekle-
şebilir. Bu esnada pompa performansında 
bir kayıp yaşanacak ve bu kayıplar inişli-
çıkışlı şekilde yaşanabilecektir. 

NPSH(R)

Önceden belirtildiği gibi, NPSH(R) 
pompa tasarımının bir fonksiyonudur, 
tasarım sonrası bu değerin değiştirilmesi 
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Teknik

Bu noktada Ha ve Hs değerlerine birlikte 
bakalım. Örneğin, deniz seviyesinde bir 
soğutma kulemiz var ve pompa sistemin 
10ft. altında yerleştirilmiştir diyelim.
Ha ve Hs değerlerinin toplamları 33.9 
+ 10 = 43.9 ft. olacaktır. Eğer pompa 10 
ft. yukarıya yerleştirilmiş olsaydı toplam 
33,9 + (-10) = 23,9 ft. olacaktır. Pompa-
nın kapatıldığı anlarda çalışmaya hazır 
durumunun sağlamasının güvence altına 
alınması için bir dip vanasına (emiş kla-
pesi) ihtiyaç vardır.

Hvpa – Sıvının Buhar Basıncı

Her akışkanın buhar basıncı sıcaklığa bağlı 
olarak değişir. Sıcaklık ne kadar yüksekse, 
buhar basıncı da o kadar yüksektir. Buhar 
basıncı sıvının gaz formuna geçtiği nok-
tayı tanımladığından basıncı yükseltmek 
kaynama noktasını yükseltirken, basıncı 
düşürmek de kaynama noktasını düşürür.
Buhar basıncını tanımlamanın bir diğer 
yolu ise belli bir sıcaklıkta sıvının ve 
buharının dengede bulunduğu basıncın 
tanımlanmasıdır. Kaynama esnasında 
buhar basıncı mutlak basınca eşittir ve 
birbirlerinin etkisini ortadan kaldırırlar.
Pompalanabilen çeşitli sıvıların buhar 
basıncı tabloları birçok farklı kaynaktan 
elde edilebilir ve çoğu mühendislik prog-
ramı içinde mevcuttur. Tablo 2 suyun 

Ha – Sıvının Mutlak Basıncı

Mutlak basınç, sıvı yüzeyine bir dış kay-
naktan etkimekte olan basınçtır. Kapalı 
bir sistemde, bu sistem basıncıdır. Açık bir 
sistemde ise atmosferik basınçtır. Deniz 
seviyesinde bu basınç değeri standart ola-
rak 29,92 inHG, 14,969 psi, 1013,325 
milibar ya da 33,96 ft yükseklik olarak 
verilir (verilen değerler soğuk su ile aynı 
özgül ağırlığa sahip sıvılar için).
NPSH(A) değerinin hesabında, tüm 
hesaplarda olduğu gibi, kullanılan birim-
lerin hepsinin birbirine eş olmasına dikkat 
edilmelidir. Unutulmamalıdır ki, yükseklik 
arttıkça veya atmosferik koşullar değiş-
tikçe Ha değeri de değişecektir (Tablo 1). 
İşte sıvıyı aşağıya iten bu basınçtır.

Hs – Statik Emme Basıncı

Statik emme basıncı ya da yüksekliği, 
pompa emiş ağzının üstünde ya da altında 
kalan yüksekliktir. Diğer bir deyişle akış-
kan seviyesi pompa ağzından ne kadar 
yukarıda ya da aşağıda olduğunun ifade-
sidir. Hs değeri yatay pompalarda emme 
ağzının merkezine, düşey pompalarda ise 
çark çıkışının merkezine göre ölçülür. Eğer 
sıvı seviyesi pompanın üzerinde ise Hs 
pozitif bir değer, altında ise negatif bir 
değer alacaktır.

için yapılabilecek çok az şey vardır. İndük-
leyiciler eklenebilir, çok çarklı pompalarda 
ilk çark çapı boyutu büyütülebilir, anla-
şılmalıdır ki sadece ilk çark NPSH prob-
lemlerinden etkilenir, devamında gelen 
seviyelerde ilk çarktan gelen çıktılar girdi 
verisi olarak görülecektir.
Emiş ağzına ve çarka özelleşmiş modifi-
kasyonlar denenebilir fakat hem maliyetli, 
hem davranışı kestirilemez hem de tipik 
olarak tüm diğer kavitasyon engelleme 
metotları kullanılmadan uygulanmaz.

NPSH(A)

NPSH(A) sistemin bir fonksiyonudur. 
Sistem tasarımındaki dört temel etmen 
NPSH(A) değerini etkileyebilir ki bunla-
rın çoğu ya kontrol edilebilir ya da değişti-
rilebilir. Ayrıca NPSH(A) değerini anlaya 
bilmek sistemin tasarımı ya da modifikas-
yon sürecinde, montaj sonrası hatalardan 
kaçınılmasını sağlar.
Pompa emiş ağzında sıvıdaki enerji mik-
tarı sıvıya etkimekte olan pozitif enerji-
lerin net miktarından negatif enerjilerin 
çıkartılmasıyla elde edilir. Formül haline 
getirilmiş hali:

NPSH(A) = Ha + Hs - Hvpa – Hf

Sırasıyla: 

NPSH(A) = Mevcut Net Pozitif Emme 
Yüksekliği 
Ha  = Sıvının Mutlak Basıncı
Hs  = Statik Emme Basıncı
Hvpa = Sıvının Buhar Basıncı
Hf  = Emme Hattındaki Sürtünme  
  Kayıpları
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Tablo 1. Atmosferik Basınç – Yükseklik

Yükseklik Atmosferik Basınç

(Deniz Seviyesinden) Su Yüksekliği 
(ftH 2O) PSIA 

0 33.9 14.7 

1000 32.8 14.2 

2000 31.6 13.7 

3000 30.5 13.2 

4000 29.4 12.7 

5000 28.3 12.3 

6000 27.3 11.8 

7000 26.2 11.3 

8000 25.2 10.9 

9000 24.3 10.5 

10,000 23.4 10.1 





Teknik

kayıpları, NPSH(R) gibi, debiyle arttığın-
dan bu noktaya dikkat edilmelidir. Eğer 
NPSH(A) tasarım debisinde hesaplanır ve 
pompa eğrisi üzerinde bulunamazsa, Hf 
hesaplanandan büyük olacaktır. Bir önceki 
örneği kullanarak NPSH(A) hesapla-

masını bitirelim. Kuledeki su 
78°F sıcaklıkta olsun. Online 
bir program aracılığıyla buhar 
basıncının 475 PSI (1097 ft.) 
olduğuna karar verelim. Tablo 
2’de bir interpolasyon yapılırsa 
yakın bir değere ulaşılacağı 
görülür. Bu durumda pompa 
soğutma kulesine yakın bir 
yere konumlandırılmıştır ve 
kayıplar 1 PSI (2,31 ft.) olarak 
hesaplanmıştır. İlk örnekteki 
gibi yerleşmiş bir pompada 
NPSH(A) değeri:

43.9 - 1.097 - 2.31 = 40.493 ft. 

İkinci örnekte:

23.9 - 1.097 - 2.31 = 20.493 ft.

Eğer sıcak su pompalıyor 
olsaydık, sonuçlar oldukça 
farklı olacaktı. Örneğin su 
sıcaklığı 176°F olsaydı, buhar 
basıncı 15,87 ft.’e çıkacaktı. 

Elde edilecek iki sonuç:

43.9 - 15.87 - 2.31 = 25.72 ft. 
ve
23.9 - 15.87 - 2.31 = 5.72 ft.

NPSH(A) değeri ile pompanın NPSH(R) 
değerinin, kullanılması planlanan pom-
panın çalışması için yeterli enerjiye sahip 
olduğundan emin olabilmek için karşı-
laştırılması gerekmektedir. Eğer seçimler 
mükemmel yapılmazsa, NPSH(A) etken-
leri kullanıma uygun olarak yenilenebilir.
Örneğin, pompanın yeri yeniden düzen-
lenebilir, emme hattında boru çapı büyü-
tülebilir, boru malzemesi değiştirilebilir, 
vanalama değiştirilebilir, ya da soğuk 
sudan geçirerek sıcaklık düşürülebilir. 
Mevcut uygulamalarda NPSH tarafından 
tetiklenmiş kavitasyona karşı da benzer 
değişimler yapılabilir.
Her iki durumda da düşük NPSH(R) 
değerlerine sahip farklı pompaların kulla-
nılması en avantajlı çözüm olabilir.

Sonuç

Net Pozitif Emme Yüksekliği eksiklikleri 
ciddi pompa ve sistem problemlerine ve 
bozulmaya sebep olur. NPSH(R) değerini 
etkileyen faktörler göreceli olarak daha 
sabittir ve pompadan pompaya değişir.
Sistemlerin NPSH(A) etmenleri sistem-
lere bağlı değişir ve modifikasyona pom-
padan daha açıktır. Montajdaki değişim-
lere, atmosferik koşullara ve hesaplama-
larda kullanılan değerlere göre NPSH(A) 
değeri her zaman NPSH(R) değerinden 
büyük olmalıdır.            

buhar basıncı değerlerini vermektedir. 
212°F sıcaklıktaki buhar basıncına dik-
kat edin ve yukarıdaki atmosferik basınçla 
karşılaştırın. Buhar basıncı mutlak basınca 
eşittir ve sıvı kaynar.
Böylece düşük sıcaklıklarda NPSH(A) 
denkleminin Hvpa kısmı göre-
celi olarak düşük (su için), fakat 
yüksek sıcaklıklarda belirgin 
olacaktır.

Hf – Emme Hattında 
Sürtünme Kayıpları

Emme hattındaki yükseklik 
kaybı Hazen Williams, D’arcy 
ya da başka bir metot ile, örne-
ğin tabloya bakmak gibi, uygu-
lanmasıyla hesaplanmalıdır. 
Tasarım esnasında tasarımcı 
genellikle mevcut emme basıncı 
hakkındaki hükümlere dayanır. 
Bu hükümler tipik olarak boru 
boyunca ya da vanalarda yaşa-
nan kayıpları nede sokaktan 
mekanik dairelere pompalama 
kayıplarını göz önüne almazlar. 
Bu kayıpların değerlendirilmesi 
şarttır. Formülün diğer parça-
larının aksine emme borusun-
daki sürtünme kayıpları debiye 
bağlı olarak değişir. Sürtünme 
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Tablo 2. Suyun Buhar Basıncı (Mutlak)

Buhar Basıncı Sıcaklık (Derece) 

Su Yük. (ft.) PSIA C° F° 
0.2 0.0866 0 32 

0.29 0.126 5 41 

0.4 0.173 10 50 

0.56 0.242 15 59 

0.78 0.338 20 68 

2.47 1.07 40 104 

6.68 2.89 60 140 

15.87 6.87 80 176 

33.96 14.7 100 212 

66.53 28.8 120 248 

121.04 52.4 140 284 

206.98 89.6 160 320 

334.95 145 180 356 

519.75 225 200 392 

773.85 335 220 428 





Ürün Tanıtımı

Muhtemel yangın anında ölüm-
lerin % 80’i duman zehir-
lenmesinden meydana gelir. 

Bu aşamada fanlar yüksek derecede 
önem arz eder. Prodek Havalandırma,  
AIRLANE markası ile son bir yıldır 
yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda 
sektörün ihtiyaçlarını tek elden sunma 
potansiyeline sahiptir. Prodek Havalan-
dırma ürünleri; Airline TUV, Applus, 
ve benzer bağımsız kuruluşların testle-
rinden başarıyla geçmiştir. AIRLANE 
markası kullanıcılara; 
- Güvenilir, yüksek kaliteli ürünler
- Esneklik
- 1 haftada hızlı teslimat
- Sürdürülebilirlik, fiyat avantajı sunu-
yor.

Ürünlerin ortak özellikleri

1.  250 – 3000 mm arası Eurovent 
Standartlarında ölçülendirilmiş 
gövde çapları

2.  1000 – 600.000 m3/h arası debi
3.  100 – 6000 Pa arası basınç farkı 

aralığı 
4.  Eurovent ½ standartlarına uygun 

flanş bağlantı delikleri
5.  Karbon alaşımlı çelik üzeri yüksek 

sıcaklığa mukavim özel boya ile 
kaplanmış gövde

6.  Açıları ayarlanabilir enjeksiyon 
döküm özel alaşım Aerofoil 
kanatlar

7.  Gövde dışına çıkartılmış harici 
terminal kutusu

8.  F300 – F400 ve F600 sıcaklık 
dayanımı

9.  -30... / +55 ˚C de daimi çalışma

AKDF Serisi Kanal Tipi Aksiyal 
Fanlar

Kanal arası bağlantıya uygun iki tarafı 
flanşlı modellerdir. Yatay ve dikey olarak 
bağlanabilir. Dış atmosfer şartlarında 
da çalışabilme olanağı vardır. Aksesuar 
olarak emiş difüzörü, montaj ayak kon-
solları, susturucu ve vibrasyon takozu 
kullanılabilir.

ACDY Serisi Çatı Tipi Aksiyal 
Fanlar

Çatıda atmosfer koşullarında çalışabilen 
modeldir. Aksesuar olarak emiş difü-
zörü, montaj ayak konsolları, susturucu 
kullanılabilir. 

AJD Serisi Aksiyal Jet Fanlar

Otopark sistemlerinde havayı yön-
lendirme maksatlı kullanılan model-
lerdir. Gövde komple susturucudan  
oluşmuştur. 
Projeye göre giriş ve çıkış taraflarına 
hava yönlendirici kullanılabilir. 

AHD Serisi Hücreli Aksiyal Fanlar

Kanallı duman egzoz sistemlerinde ve 
dış ortam şartlarında çalışmaya uygun 
Harici bir kabin içinde bulunan aksiyal 
fanlardır. 

AWD Serisi Duvar Tipi Aksiyal 
Fanlar

Duvardan kanal olmayan duman egzoz 
sistemlerinde kullanıma uygun aksiyal 
fanlardır. 
Emiş taraflarında EN 294 normlarına 
uygun koruma kafesi standarttır. 

Prodek Havalandırma’dan 
AIRLANE Duman Tahliye Fanları
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Abone formu

Ab
on

e 
fo

rm
u

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin / Kuruluşun adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com
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FİYATI: 5 TL   YIL: 7  SAYI: 41
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PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

Kesintisiz Güç 
Kaynakları (KGK) için 
Koruyucu Bakım ve 
Teknik Servisin Önemi 

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

ları, beklenen işi yerine eksiksiz getirebilmeleri 
için malzeme kaliteleri çok önemli. Neticede 
hiç kimse, günü kurtarmak için cihaz satın alma 
eğiliminde değildir.

İhtiyaçlara uyum sağlama: Kullanılan yakıtın 
verimli tüketilmesi için cihazların içindeki kom-
ponentlerin verimleri de önemli. Mesela yakma 
sistemlerindeki gelişmeler, son yıllarda sıkı takip 
edilen ve benimsenen özellikler arasında: Cihazın 
atık gazların ısısından da faydalanabiliyor olması, 
ihtiyaca göre gerektiği kadar çalışıp durması 
gibi… Otomatik kontrol sistemleri ile uyumlu 
olma özelliğini de bu başlığa dahil edebiliriz.

Çevreyle dost: Yine, doğadan (güneş, rüzgar, 
toprak vs.) olabildiğince yararlanan cihaz ve sis-
temler ya da ısı pompası, güneş panelleri gibi, 
konvansiyonel sistemlere uyumlanabilen ürünler 
rakiplerinden bir adım önde. Bu gruba dahil edil-
mesi gereken bir diğer başlık ise çevre dostu cihaz 
ve sistemler. Elbette üretim aşamasında, kullanım 
aşamasında doğaya olabildiğince az zarar veren 
ürünler, özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören 
yeşil binaların tercihleri. 

Fiyat: İşte sektörün yatırımcıyı en çok eleştir-
diği başlık… Yukarıda sıralanan ve muhtemelen 
herkesçe kabul görebilecek bütün bu özelliklere 
sahip ve sıfır maliyetle üretilen bir cihaz olama-
yacağından, elbette tüm bu güzide özelliklerin bir 
de maliyeti var.  Gönül elbette olabildiğince makul 
fiyattan yana ama teknolojinin takip edilmesi ve 
cihazlara uygulanması, ar-ge, ür-ge bedava değil. 
Üstelik ülkemiz yasalarınca bünyenizde oldukça 
kalabalık bir ar-ge ekibiniz yoksa, teşvik de yok… 
Bu durumda iyi cihaz için üreticinin hak-
kını ödemek gerekiyor. Şahsen “biraz” iyimser 
davranıp şu fiyat konusunu “en sona” koydum. 
Belki de sektörün temennisini dillendirmek 
için… İyi sonuç elde edebilmenin yolunun  
iyi cihaz ve ekipmandan geçtiğinin, bunun 
da bir maliyetinin olduğunun unutulmaması  
için…  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Biraz moda dergilerine özenmiş gibi olacak 
ama bu yazıda cihaz ve sistemlerin seçim 
aşamasında hangi kriterler etkili oluyor 

buna bir göz atacağız. İşte cihazların rakiple-
rinden bir adım öne çıkabilmelerini sağlayan 
özellikleri: 

Verimlilik: Isıtma-soğutma sistemlerinin har-
cadığı enerji, binalarda harcanan toplam enerji 
miktarı içindeki en ciddi kalemlerden biri. Doğal 
olarak da özellikle endüstriyel ısıtma-soğutma 
sistemlerinde sağlanabilecek en küçük iyileştir-
menin bile çok yüksek getirileri var. Bu durumda 
enerji cimrisi cihaz ve sistemler, bu tesislerin 
vazgeçilmez elemanları arasında en üst sıralardaki 
yerini koruyor. 

Güvenlik: Hayatımızın her alanında ihtiyaç 
duyduğumuz ısıtma-soğutma-havalandırma 
sistemleri için enerji verimliliği dışında olmazsa 
olmaz özellik, elbette güvenlik. Cihazların kulla-
nıldıkları alanlarda canlı-cansız hiçbir şeye zarar 
vermemeleri ve taşıdıkları olası risklerin azlığı 
tercih edilmelerindeki en önemli etkenler ara-
sında. Mesela verimli bir sistemin yangın riskinin 
yüksek olması, cihazı bir anda gözden düşürmeye 
yetebilir. 

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-
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Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
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ziyaret ettik...
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