
Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Tekli alım fiyatı 5,49 ₺’dan
başlayan �yatlarla.Tekli alım fiyatı 64,99 ₺’dan

başlayan �yatlarla.

Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Vitra güvencesiyle
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Proted Plastik Gövdeli
Duș Kanalı

Beyaz Boru

İhtiyaç duyduğunuz
her türlü tesisat malzemesi
tek çatı altında ve
uygun fiyatlarla Koçtaş’ta.

Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Basmalı
İç Takım
Tekli alım fiyatı
21,99 ₺

1699

30, 50, 60, 80 cm ölçü seçenekleri
20, 25, 32, 40 mm ölçü seçenekleri

’dan bașlayan fiyatlarla
Fiyat 400 ₺ ve üzeri Hakan Plastik alışverişlerinde geçerlidir.
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’dan bașlayan fiyatlarla

 Toplu alın,
kârlı çıkın!
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SPEEDRIVE-MULTI CPD-MULTIDC-MXV
Değişken Hızlı Sabit Hızlı OtomatikSabit Hızlı Otomatik

paket hidroforlarda zengin seçenekler
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Kendinden susturuculu 
yapısıyla en düşük ses 
seviyesine sahip duman tahliye, 
basınçlandırma ve taze hava fanı

Metro ve Tünel Fanları
Ø 315 - Ø 1800 mm

400 °C/2 saat yangın 
dayanımlı, kolay bakım için 
motoru kızağa yerleştirilmiş 
yüksek verimli jet fan

www.aironn.com.tr

AIRONN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali - Ataşehir / İstanbul  •  Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

“her zaman bir adım önde”

https://www.aironn.com.tr/
mailto:info@aironn.com.tr
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Editörden

göndermesin de görelim nasıl hır çıkıyor. Bankalar “sen 
izin ver, bak biz neler vereceğiz” yarışına girdi. Çalıştığım 
banka, bilmem gereken olanak, yenilik, kampanya, deği-
şiklik gibi mesajlarını göndermesin isterse… Kişinin ken-
di rızası ile bilumum iletişim bilgilerini ve dahi TC kimlik 
numarasını vererek üyelik yaptığı kuruluşlardan da “izin 
ver” mesajları yağdı. Sana izinin kralını vermişiz, daha ne? 
Türkiye’deki firmaların % 99.8’i KOBİ. Bunların % 42’si 
KOBİ’cik, yani 50 kişiden az personeli bulunan küçük iş-
letme. Veri tabanlarını “el terazi göz kantar” metoduyla 
excell’de biriktiriyor. Ama müşterisi ile potansiyel müş-
terisini ayrı datalar halinde tutmuyor. Veya –bir şekilde- 
web sitesine, e-bültenine “hür iradesiyle” abone olmuş 
kişinin verisi, aynı veri tabanında yer alıyor. Dolayısıyla 
listesinin içinde izin alması gereken de de, gerekmeyen 
de bir arada duruyor. Kim, nasıl çıkacak bu işin içinden? 
(Bir işletme iki kişiden oluşmuş olsa bile tavsiyemiz biri-
nin IT uzmanı olmasıdır). 
Gelelim “izin istiyoruz” gönderilerinin uyanık versiyonları-
na… “Şimdi izin ver desem vermeyecek, iyisi mi bana ‘izin 
vermiyorum’ konulu e-posta, sms göndermezsen seni 
izin veriyor kabul edeceğim” yazan e-ileti göndereyim, 
izin aldım mı, aldım olsun” fikriyatı için şunu söyleyelim 
ki yasanın nadir çok açık noktalarından biri burada… Ce-
vaplanmayan mesajları “izin aldım” kabulü duygusaldır, 
yasal değildir (Bkz.Taslak yönetmeliğin Madde 7, 1/b’sine: 
Elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü 
onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olma-
sı zorunludur. Alıcının sessiz kalması durumunda onay 
isteği zımni olarak reddedilmiş sayılır) Bir de onay metni 
içerisinde olumlu irade beyanını gösteren ibare, önce-
den işaretlenmiş bir şekilde yer alamaz. Bitmedi: Bir taşla 
bir kuş sürüsü onay alınamaz. Biz ve iştiraklerimiz, çözüm 
ortaklarımız, grup şirketlerimiz gibi ifadeler kullanılamaz. 
Net isimler olacak ve her biri için ayrı onay istenecek. 
Tabii nasıl denetlenecek, nasıl şikayet takibi yapılacak ko-
nusu da “bu yasal düzenleme, çok da düzenlenebilmiş 
değil” düşüncesini kuvvetlendiren bir başka detay.
Son söz olarak söylemek istediğim şey şudur: Herhangi 
bir yasal düzenleme gereğinin “felsefesi” kavranmalıdır. 
Söz konusu düzenlemenin hangi ihtiyaca cevap vermesi 
isteniyor? Bu yasanın geneli e-ticaret esaslarını düzen-
lemek içindir, ama bu e-posta, sms kısmı “taciz”i önle-
mek için. Taciz, daha ziyade “istemiyorum” denen şeyde 
ısrar edilmesi ile oluyor. Yani karmaşık ifadeler, muğlak 
kapsamlara gerek yok. Herkes istediğini göndersin, “iste-
miyorum” dendiğinde asla göndermesin, olsun bitsin…

Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınla-
nan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun’un, 1 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe 

girmesi nedeniyle cümleten “izin ver” mesajları tacizine 
uğradık. İzin karşılığında akıllı telefon, tatil gibi hediye 
çekilişlerine katılma hakkı mı istersin, tatlı, lahmacun ik-
ram edelim diyenler mi istersin… Yine yeni bir yasa, yine 
yeni bir kaos… Yasanın daha yönetmelikleri çıkmadan o 
kadar fazla sayıda farklı yorumları yapıldı ki, kafalar iyiden 
iyiye karıştı. Genellikle de “artık kimse kimseye ‘izin veriyor 
musun-evet, veriyorum’ süreci yaşanmadan elektronik 
ileti gönderemeyecek” şeklinde algılandı. Konuyla ilgili 
uzman görüşlerinden biri, yasanın online satış yapan 
yani e-ticaretle para kazananlarla ilgili olduğu yönün-
de. Yasada; elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim 
içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet “e-ticaret”; mesleki 
veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yö-
nelik elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişim, “ticari 
iletişim” olarak tanımlanıyor. Bu açıdan bakıldığında bir 
şey satmak amaçlı e-iletişimi ilgilendiriyor gibi görülse 
de, yönetmelik taslağında; “gerçek ya da tüzel kişilerin 
doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetini tanıtmak 
veya imajını artırmak amacıyla elektronik iletişim araçla-
rıyla gönderdikleri her türlü ticari iletişimi kapsar” deni-
yor. Burada “imajını artırmak” ifadesi sıkıntılı görünüyor 
(Gerçi imajı artırmak şöyle dursun, yerlerde sürükleyen 
gönderiler yok değil ama hangi bilirkişi bunu nasıl ölçe-
cek değil mi?). Bir de yönetmelik taslağında şu madde 
var: “Kutlama ve temenni gibi hizmet sağlayıcının imajını 
artırabilecek iletiler ile onay alma amaçlı gönderilecek 
iletiler, ticari elektronik ileti kapsamındadır”. Tamam, iyi 
de Yasa’nın 7/1’inde “Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcı-
dan alınan onaya uygun olmalıdır” diyor. Yani ne için izin 
almışsan onu göndereceksin. Şunu mu yapacağız: “Sana 
bayram tebriği göndereyim mi”, gönder derlerse gönde-
receğiz. Sonra aynı kişiye “peki e-bültenimi göndereyim 
mi?” diyeceğiz, sonra “kampanya bilgilerimi de gönder-
memi ister misin?” şeklinde eylemlerimizi sürdürecek ve 
adamı bus bus bunaltacağız.
Bir an için yasa ve ilgili yönetmeliklerin, doğrudan satışa 
yönelik olmayan e-iletişimi de ilgilendirdiğini düşünelim; 
şu maddeye ne diyeceksiniz: “Esnaf ve tacirlere önceden 
onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir”. 
Bu nasıl saptanacak? Ayrıca müşterisi/üyesi/abonesi ol-
duğunuz bir kurumun gönderdiği izin talebi e-postasını 
görmediniz, yanıtlamadınız diyelim size göndermesi –as-
lında- şart olan iletileri göndermeyecek mi? Üyesi oldu-
ğum spor salonu sms gönderip linki tıkla da izin ver diyor 
(tüm üyelerinin akıllı telefon kullanma mecburiyeti var 
sanki). Tıklamadım, göndermedim; haydi bana çalışma 
saatlerindeki veya özel programlarındaki değişiklikleri 
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Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

“İzin ver! İzin ver diyorum! Tamam, izin ver lahmacunu kap!”
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Haberler

ASHRAE Turkish Chapter, İÜ’de Düzenlenen 
Makine ve Teknoloji Günleri Etkinliği’ne Katıldı

A SHRAE Turkish Chapter üniversite, 
sektör birlikleri ve vakıflarla ortak 

çalışmalarını sürdürüyor. 
ASHRAE Turkish Chapter, bu kapsamda 
27-29 Nisan tarihlerinde İstanbul Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi’nde düzenle-
nen Makine ve Teknoloji Günleri etkinli-
ğinde gençlerle buluştu. İstanbul Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği Teknolojileri 
Kulübü (MMTK) tarafından düzenlenen 
ve 3 gün süren etkinlik çerçevesinde, 
ASHRAE Turkish Chapter’ın genel yapısı 
ve öğrenci faaliyetleri konusunda bil-
giler verildi. Etkinlikte ASHRAE Turkish 
Chapter Saymanı Bahadırhan Tari ve  
ASHRAE Turkish Chapter Öğrenci Faa-
liyetleri Komitesi Sorumlusu Kadir İsa 
sunum yaptı. ASHRAE Turkish Chapter 

A

ASHRAE Turkish 
Chapter, Öğrenci 
Üyeleri ile Tanışma 
Toplantısı 
Gerçekleştirdi

Saymanı Bahadırhan Tari, iklim-
lendirme sektörünün büyük bir 
sektör olduğunu vurguladı. 
İklimlendirme sektöründe istih-
dam oranının çok yüksek oldu-
ğuna dikkat çeken Tari, iklim-
lendirme sektöründe istihdam 
edilen makine mühendisi ora-
nının da çok yüksek olduğunu 
öğrencilere bildirdi. 
ASHRAE faaliyetlerinden söz 
eden ASHRAE Turkish Chapter 

Öğrenci Faaliyetleri Komitesi Sorumlusu 
Kadir İsa, “ASHRAE ile ilk temaslarımız 
yaklaşık iki yıl önce section başlığı altında 
başladı. Section olduktan sonra kısa bir 
sürede üye sayısını artırıp chapter olduk. 
Tüm dünyada section’dan chapter’a 
en hızlı yükselen üyeyiz. ASHRAE’nin 
Geniş Bölge Konferansı RAL CRC’yi 
2-4 Ekim’de İstanbul’da yapmaya hak 
kazandık. Öğrenci komiteleri oluştur-
maya başladık. İlk ASHRAE student 
branch’ini İstanbul Üniversitesi’nde 
oluşturduk. Diğer üniversitelerde de 
kuruyoruz. En kısa sürede öğrenci şube-
lerini oluşturan chapter olma hedefiyle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.  
Sunumların ardından Tari ve İsa’ya plaket 
takdim edildi. 

SHRAE Turkish Chapter, 22 
Nisan 2015’te gerçekleştirdiği 

tanışma toplantısında öğrenci üyeleri 
ile bir araya geldi. Tanışma toplantısı,  
ASHRAE Turkish Chapter Saymanı Baha-
dırhan Tari, ASHRAE Turkish Chapter 
Öğrenci Faaliyetleri Komitesi Sorumlusu 
Kadir İsa, Yıldız Teknik Üniversitesi ve 
İstanbul Üniversitesi öğrenci üyelerinin 
katılımıyla gerçekleşti. Toplantı, Kadir 
İsa’nın ASHRAE’nin genel yapısı ve 
öğrenci faaliyetleri konusunda yaptığı 
sunum ile başladı. 
ASHRAE Turkish Chapter öğrenci üye 
faaliyetlerinden söz eden İsa, “ASHRAE 
Turkish Chapter,  kurulduğu andan 
bugüne başarılı ve emin adımlarla iler-
lemeye devam ediyor. Şu an İstanbul 
ve Yıldız Teknik üniversiteleri olmak 
üzere 2 öğrenci şubemiz var. Marmara 
Üniversitesi’nde de kurulma aşama-
sında” dedi. Ekim 2015’te gerçekleşecek 
RAL CRC 2015’e hazırlandıklarını belir-
ten İsa, “Hem iklimlendirme sektörüne 
hem de topluma faydalı olmak misyo-
nuyla ASHRAE Turkish Chapter olarak 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde 
konuştu. 
ASHRAE faaliyetlerinde aktif rol alma-
nın öğrencilerin kişisel ve mesleki geli-
şimine katkı sağlayacağının altını çizen 
İsa, ASHRAE Turkish Chapter öğrenci 
üyelerine yönelik bilgilendirme toplan-
tılarının periyodik aralıklarla tekrarla-
nacağını açıkladı. Toplantı, soru-cevap 
bölümü ile sona erdi.

A E Arma-Elektropanç, 2012 yılında 
ortak olduğu Imtech N.V. ile yol-

larını ayırdı. 
Konuyla ilgili 13 Nisan 2015 tarihinde 
yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: “Elektrik, elektronik ve meka-
nik mühendisliği (MEP) hizmetleri ala-
nında, bölgesel bir lider ve Türkiye’nin 
en güçlü teknik müteahhitlik şirketi AE 
Arma-Elektropanç olarak, Nisan 2012’de 
hisselerimizin % 80’inin Imtech N.V. tara-
fından satın alınmasıyla hayata geçirdi-

AE Arma-Elektropanç, Imtech N.V. ile 
Yollarını Ayırdı

ğimiz ortaklığımızı, iki şirketin de yeni 
stratejik planlamaları doğrultusunda 
karşılıklı olarak aldığımız karar ile sona 
erdirmiş bulunmaktayız. 
Bölgesel güç konumumuzdan küresel 
güç olma yolundaki büyüme hedeflerimiz 
kapsamında, Imtech N.V.’ye % 80’ini sat-
tığımız hisselerimizin yüzde 31’ini Ocak 
2014’te ve geri kalan yüzde 49’luk bölü-
münü ise Nisan 2015 tarihinde geri satın 
alarak Imtech N.V. ile olan ortaklığımızı 
sonlandırdığımızı bilgilerinize sunarız.”
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Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, ekonomik, sorunsuz ve garantili 
bakım onarım çözümleri sunan Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point”

Sentez Klima ile Türkiye’de! 
Üstelik tüm bu kompresör bakım onarım hizmetlerimizi Bitzer ile sınırlamayıp,

her marka kompresör için vermekteyiz.

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

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

www.sentezklima.com
www.greenpointturkiye.com

İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No:2, Başakşehir-İstanbul
Tel: (0212) 613 71 92 Faks: (0212) 567 63 91

sentez@sentezklima.com  servis@greenpointturkiye.com

BITZER ULUSL AR AR ASI SERVİS MERKEZİ

https://www.sentezklima.com/
https://www.greenpointturkiye.com/
mailto:sentez@sentezklima.com
mailto:servis@greenpointturkiye.com


Haberler

Armacell Türkiye, Basın Mensuplarıyla Buluştu

A nın altını çizen Mathieu; otomotiv, ulaşım, 
enerji ve petrol endüstrisine yönelik ürün-
lerinin bulunduğunu, yeni sektörlere de 
giriş yapabileceklerini söyledi. Mathieu, 
“Ürün stratejisinde Oneflex markasını koru-
yacak, Armacell markasını da Türkiye’ye 
dahil edeceğiz. Ürün portföyümüzü tanım-
layarak Armaflex’i Türkiye’de üreteceğiz. 
Teknik, akustik, yalıtım ile ilgili yayınları-
mız olacaktır. Türkiye’de yalıtım pazarının 
lideri olmayı hedefliyoruz. Burada yeni bir 
fabrikamız var, yepyeni üretim hattı oluş-
turuluyor, kapasitemizi artıracağız” dedi. 
Yönetim yapısında değişiklik olmayacağını 
da sözlerine ekleyen Mathieu, insan kay-
naklarını geliştirebileceklerini ve ekipman 

rmacell Türkiye, 24 Nisan 2015 tari-
hinde, Hyatt Regency Ataköy Otel’de 

basın toplantısı düzenledi. Moderatörlü-
ğünü Armacell Türkiye Pazarlama Yöne-
ticisi Serhan Kaya’nın yaptığı toplantıya, 
Armacell CEO’su Patrick Mathieu ve diğer 
yetkililer ile Oneflex yöneticileri katıldı. 
Basın toplantısında Armacell CEO’su  
Patrick Mathieu’nun yaptığı sunumda, 
Armacell markasının kuruluşundan günü-
müze olan gelişimi, yer aldığı ülkeler 
ve geniş ürün yelpazesi hakkında bilgi-
ler aktardı. Sunumun ikinci bölümünde 
Türkiye’de neden Oneflex markasına yatı-
rım yaptıklarını, buluştukları ortak değerler 
anlatıldı. “Yalıtım için sistem çözümleri 
satıyoruz” diyen Patrick Mathieu, enerji 
tasarrufuna dikkat çekerek Armacell ürün-
lerinin üretim sırasında tüketilen enerjinin 
140 kat fazlasını kullanım sırasında tasarruf 
olarak geri verebilen ender ürünler oldu-
ğunu, böylece ürünlerinden yüksek perfor-
mans sağladıklarını söyledi. Türkiye’deki 
yatırımlarının 22. tesisleri olduğunu söyle-
yen Mathieu Kore’de 2013 yılında fabrika 
kurduklarını, Rusya’daki yeni fabrikalarını 
ve yatırımlarını, Japonya’daki fabrika yatı-
rım hazırlıklarını anlattı. Türkiye’de ileri tek-
nolojik ürünlerini Oneflex ile piyasaya suna-
bileceklerini belirten Mathieu, en iyi desteği 
vermeyi çalıştıklarını ifade etti. Ürünlerinin 
% 50’sinin inşaat sektöründe kullanıldığı-

yalıtımı konusunda gerekli teknik desteği 
verdiklerini ifade etti. 

Türk HVAC sektörü üstün ve 
rekabetçi ürünlere sahip olacak
Armacell Türkiye-Oneflex Satış ve Pazar-
lama Direktörü Koray Sarı ise yaptığı 
konuşmada, pazarda Oneflex markası 
ile algının değiştiğini, 70 civarında bayi 
ve 100’e yakın çalışanlarının olduğunu 
belirtti. Sarı “Armacell ürünleri ile rekabeti 
artıracağız, inovatif ürünler ile bayilerimizi 
destekleyeceğiz” diye konuştu. Kauçuk 
köpüğünde Türkiye’de yeni yatırımcıların 
olmasının doğal olduğunu ancak süreçlerin 
kolay olmadığını ifade eden Sarı, “İstanbul 
merkez ofisimiz Capital Tower’da ve 16 bin 
metrekare kapalı alanı olan, toplam 20 bin 
metrekarelik Bursa fabrikamızda çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz” dedi. Türk HVAC sek-
törünün üstün ve rekabetçi ürünlere sahip 
olacağını söyleyen Sarı, “Biz, esnek, kapalı-
hücre elastomerik yalıtım malzemelerinde 
ülke genelinde isim yapmayı kısa sürede 
başardık, pazarın yüzde 25’ine sahibiz 
ve bu birleşme ile daha da güçlendik, iki 
yıl içinde hedefimiz pazarın yüzde 40’ına 
sahip olmaktır. Armacell Türkiye olarak, 
bizlerin de yönetimde olduğu, güçlü bir 
kadro ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Glo-
bal bir oyuncu olmak istiyoruz, geleceği 
istiyoruz” dedi. Sarı ayrıca, Armacell ve 
Oneflex markaları ile devam edeceklerini, 
yakın gelecekte Armacell ürünlerini de üre-
teceklerini söyledi. Etkinlik, bayi toplantısı 
ve gala yemeği ile son buldu.
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İ stanbul Sanayi Odası (İSO), enerjinin 
verimli kullanımına yönelik verilen 

teşvik ve destekler konusunda bilgi alışve-
rişinde bulunmak için kamu yetkilileri ile 
sanayicileri bir araya getirdi. Odakule’deki 
toplantı “Devlet Destekleri Kapsamında 
Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı 
Önündeki Bariyerler” başlığıyla gerçekleşti. 
Toplantıda enerji verimliliği konusunda 
verilen teşviklerin daha uygulanabilir hale 
gelmesi için neler yapılabileceği konuşuldu. 
Sanayicilerin bu teşvikleri kullanma nok-
tasındaki sıkıntıları ele alınarak karşılıklı 
çözüm önerileri ortaya kondu. Toplantıda 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlüğü Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalı-
koğlu, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama 
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış 
Ticaret Uzmanı İsmet İnce, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel 
Müdürlüğü Program Uygulama ve Des-
tekler Dairesi Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 
İlknur Frolet, KOSGEB KOBİ Araştırmalar ve 
Proje Koordinasyon Dairesi Başkanı Ahmet 
Merih Özyılmaz ve VAT Enerji Hizmetleri 
San. ve Tic. A.Ş. Makine Mühendisi Altuğ 
Karataş sunum yaptı. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan İSO Genel Sekreteri 
Melek Us, enerji verimliliğine yönelik yatı-
rımların finansmanı için devlet desteğine 
ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yapılacak 
yatırımlarla sanayi ve konutlarda kullanılan 
elektriğin yüzde 15 ile 30 arasında azaltıla-
bileceğini kaydeden Us, enerji verimliliğinin 
önemli bir rekabet unsuru olduğunu ve 
milli bir mesele olarak ele alınması gerek-
tiğini belirtti. Enerji verimliliği konusunda 
ilgi ve bilgi eksikliğini gidermek için Yıldız 

koğlu küresel ölçekte tasarruf edilen enerji 
miktarının kullanılan enerjiye yaklaştığını 
söyleyerek Türkiye’de son dönemde konut 
ve hizmetlerin enerji kullanımının sanayiyi 
geride bıraktığına dikkat çekti.
Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama 
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 
Dış Ticaret Uzmanı İsmet İnce Ekonomi 
Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu teşvikler 
hakkında bilgi verdi. İnce, belirli standart-
ları karşılayan enerji verimliliğine yönelik 
yatırımların 5. bölge teşviklerinden nasıl 
yararlanacağını anlattı.
Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü, 
Program Uygulama ve Destekler Dairesi 
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı İlknur Frolet, 
“Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının 
Dönüşümü Programı” kapsamında yapılan 
çalışmalardan bahsetti. Frolet pilot bölge 
olan Kayseri OSB’de yapılan verimlilik çalış-
maları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
KOSGEB KOBİ Araştırmalar ve Proje Koor-
dinasyon Dairesi Başkanı Ahmet Merih 
Özyılmaz da KOSGEB’in enerji tasarrufu 
hakkında yaptığı çalışmaları anlattı. Özyıl-
maz enerji etüd, danışmanlık ve eğitim 
destekleri hizmetleri ile enerji verimliliği 
konusuna katkı sağladıklarını belirtti. VAT 
Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’den 
Makine Mühendisi Altuğ Karataş da yap-
tığı sunumda VAP ve gönüllü anlaşmala-
rın uygulanmasında yaşanan zorluklardan 
bahsederek bu konuda alternatif finans 
sistemleri hakkında bilgi verdi.
Sunumların ardından “Enerji verimliliğinde 
neden istediğimiz noktada değiliz? Devlet 
destekleri enerji verimliliği için çözüm ola-
bilir mi? Alternatif finansman sistemleri 
ülkemizde nasıl uygulanmalıdır?” başlıklı 
bir tartışma oturumu yapıldı. Moderatörlü-
ğünü İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması 
ve Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Sermin Onaygil’in yaptığı oturumda enerji 
verimliliği konusunda atılacak adımlar inte-
raktif bir ortamda masaya yatırıldı. İSO’nun 
konu hakkındaki önerileri kamu yetkilileri ve 
sanayicilerce tartışıldı.

“Devlet Destekleri Kapsamında Enerji Verimliliği Projelerinin 
Finansmanı Önündeki Bariyerler” Toplantısı Yapıldı

Teknik Üniversitesi ortaklığında ve İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile İstanbul 
Enerji Verimliliği Merkezi’ni kurduklarını 
anlatan İSO Genel Sekreteri Us, enerji tasar-
rufu yatırımlarının 5. bölge teşvik kapsa-
mına alınmasının önemli bir adım oldu-
ğunu ifade etti. Melek Us, 5. bölge teşvik 
kapsamına alınmak için gereken şartların 
değiştirilerek; Tüm tesisin enerji yoğunlu-
ğunun azaltılması için konulan % 20 ora-
nının daha gerçekçi bir orana çekilmesi ve 
tüm tesis bazında bir oran vermek yerine, 
tesis bünyesinde proje bazlı yapılacak enerji 
verimliliği çalışmaları için bir oran verilmesi 
gerektiğini söyledi. 
İSO Genel Sekreteri Us, Verimlilik Artırıcı 
Projeler (VAP) ve Gönüllü Anlaşmaların 
da bütün sanayicilerimiz tarafından baş-
vurulabilir noktaya getirilmesi gerektiğini 
belirterek “Son 6 yıldaki toplam VAP baş-
vurusu sayısının 170, Gönüllü Anlaşma 
başvurusunun ise sadece 25 olması, bu 
desteklere başvuru şartlarının çekici olma-
dığının göstergesidir. Ayrıca, başvurulara 
bakıldığında, hep büyük sanayi kuruluşları-
nın bu desteklere başvuruyor olması, büyük 
çoğunluğu KOBİ olan üye sanayicilerimizi 
bu teşvik mekanizmalarının dışında bırak-
tığını gösteriyor. Bu nedenle, bu teşviklere 
başvurmak için gereken şartlardan biri olan 
yıllık toplam enerji tüketiminin 1.000 TEP 
olması şartının, 500 TEP olarak değiştiril-
mesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Melek 
Us, İSO’nun 20 yıldır verdiği Çevre ve Enerji 
ödüllerinin başlığının bu yıl “Enerji Verim-
liliği” olduğunu kaydederek sözlerini “En 
ucuz enerji kaynağı, enerji verimliliğidir” 
diyerek noktaladı.
Toplantıda “Verimlilik Artırıcı Proje Des-
teği & Gönüllü Anlaşmalar” başlığında 
bir sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür-
lüğü, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yar-
dımcısı Erdal Çalıkoğlu “Bugüne kadar hep 
kaç watt’lık yatırım yapıldığını konuştuk. 
Ama artık negatif watt kavramını geliştirdik 
yani önemli olan artık bir yatırımın ne kadar 
enerji tasarrufu sağladığıdır” dedi. Çalı-
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M

K

ekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 
(MTMD) 5. Olağan Genel Kurulu, 27 

üyenin katılımıyla 2 Mayıs 2015 Cumartesi 
günü Radisson Blu Hotel Asia’da gerçek-
leştirildi. 
Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı Mürşit 
Çelikkol’un açılış konuşmasıyla başladı. Saygı 
duruşu ardından Divan Kurulu seçimlerine 
geçildi. Genel Kurul Divan Başkanlığına İsmet 
Mura, Başkan Yardımcılığına Hüseyin Erdem, 
Yazmanlığa Çiğdem Akbulut oy birliği ile 
seçilerek Divan Heyeti oluşturuldu. 
Divan Kurulu Başkanı İsmet Mura yaptığı 
konuşmadan sonra genel kurula katılan 
diğer dernek temsilcilerine söz verdi. MMO 

imya ve proses endüstrisi için dün-
yanın en önemli ve en büyük ulus-

lararası fuarı ACHEMA 2015 için Türkiye 
basın ve tanıtım toplantısı, 28 Nisan 
2015 tarihinde İstanbul Hilton Hotel’de 
düzenlendi. Toplantıya; AHK Genel Sekre-
ter ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther, 
DECHEMA Ausstellungs-GmbH Genel 
Müdürü Dr. Thomas Scheuring, Tetra Isı 
Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Kurucu-
larından A. Selçuk Koçum ve ACHEMA 
Türkiye Temsilcisi Ferit Orbay konuşmacı ola-
rak katıldı. Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Jan Nöther, 15-19 Haziran 
2015 arasında Frankfurt´ta üretici firma-
larla 180.000 civarında çoğunluğu endüst-
ride çalışan profesyonel ziyaretçiyi bir araya 
getirecek ACHEMA 2015’in, DECHEMA 
Ausstellungs-GmbH tarafından organize 
edildiğini belirtti. Nöther, ACHEMA’nın 

MTMD 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

ACHEMA 2015 Fuarı için Basın ve Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Arslan, ISKAV Yönetim Kurulu Üyesi Vural 
Eroğlu, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarven Çilingiroğlu birer konuşma yaptılar. 

kimyasal maddeler ile ilgili tüm yeniliklerin 
görülebileceği bir organizasyon olduğunu 
söyledi. Nöther’in ardından Dr. Thomas 
Scheuring, çevre koruma ve biyoteknolo-
jinin ACHEMA’nın önemli genel konuları 
olduğunu vurgulayarak “ACHEMA’nın kat-
kılarından biri de çevre koruma ile iç içe geliş-
tirilen üretim teknolojileri oluyor. Moleküler 
ve endüstriyel biyoteknolojinin tümleşmesi 
ACHEMA’da hiçbir yerde olmadığı kadar göz 
önünde. Yeni enerji kaynakları bulunması 
gibi sorunlar yeni çözümler gerektiriyor, bu 

da sinerjilere yol açıyor” dedi. Scheuring’in 
ardından Selçuk Koçum, 2012 yılında gerçek-
leştirilen ACHEMA hakkındaki deneyimlerini 
katılımcılarla paylaştı. ACHEMA Türkiye Tem-
silcisi Ferit Orbay ise ‘ACHEMA’da Türkiye’ 
başlıklı bir sunum yaptı. Bu yıl ACHEMA’da 
stand açacak olan Türk katılımcı firmaların 
sayısında 2012’ye göre % 40’a yakın artış 
olacağına dikkati çeken Orbay, “Bu sayede 
Türkiye’nin geleceğin önemli endüstri alan-
larında rekabetten kaçan değil, tam tersine 
gelişmelere katkıda bulunan bir ülke olduğu 
görülecek. En fazla katılımcı; pompa, komp-
resörler, vana ve armatür ürün gruplarından 
olacak” dedi. ACHEMA 2012’de 56 ülke-
den 3.773 katılımcı 111 ülkeden 166.447 
ziyaretçi yer almıştı. ACHEMA 2015’te ise 
50 ülkeden 4000 katılımcının ve 100’den 
fazla ülkeden 180.000 ziyaretçinin yer alması 
bekleniyor.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:
1. Mustafa Bilge                      Mecon Ltd.
2. İrfan Çelimli                       Kipaş Ltd.
3. İbrahim Biner                     Birleşim Mühendislik A.Ş.
4. Mürşit Çelikkol                    Met Mühendislik A.Ş.
5. Önder Boyalıklı                   D&T Mühendislik A.Ş.
6. C. Çetin Yıldırım                 Arda Ertek A.Ş.
7. Barış Şevketbeyoğlu          K2 Mekanik Müh. Ve Müşv. Ltd. Şti.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: 
1.  Osman Arı                              Çevrim Tesisat Ltd. Şti.
2.  Metin Kaya                            Mekanik İnşaat Müh. A.Ş.
3.  Ayşe Begüm Tunç                  Tunç Tesisat

Onur Kurulu Asıl Üyeleri:
1.  Recep Yıldız                      Pim Mühendislik Ltd. Şti.
2.  İsmet Mura                       Aktes Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş.
3.  Ersin Gökbudak                 Demta Isı Ve End. Tes. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
4.  Hüseyin Erdem                  Erdemler Elektromekanik Ltd. Şti.
5.  Seçkin Ceran                     Üntes Mühendislik A.Ş.

Gündemin görüşülmesiyle devam eden 
genel kurul toplantısında 2015-2017 yılları 
arasında görev yapacak aşağıda belirtilen 
dernek kurul üyeleri oy birliği ile seçildi.
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B osch Grubu, 2015 yılına iyi bir baş-
langıç yaptı. Birinci çeyrek rakamla-

rına göre Bosch Grubu satışlarını yüzde 
13 artırdı. Kur oranı etkisine göre yapılan 
düzenlemenin ardından ise artış oranı 
yüzde 5,4 oldu. Bosch Grubu, yıl gene-
linde bu oranın yüzde 3 ila 5 arasında 
olacağını öngörüyor. 2014 yılında, ürün 
inovasyonları bir kez daha Bosch'a pek 
çok alanda pazar konumunu iyileştirme 
fırsatı sundu. 2014 yılında Bosch Grubu, 
satışlarını yüzde 6,3 artışla 49 milyar 
Euro'ya yükseltti. Kur oranı etkisi göz 
önüne alındığında ise 2014 yılı büyüme 
oranı yüzde 7,4 oldu. Satış alanında 
yaşanan bu güçlü gelişme, sonuçların 
iyileşmesine de katkıda bulundu. Faiz 
ve vergi öncesi kazançlar (FVÖK), yıllık 
bazda yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla 
2014 yılında 3 milyar Euro'ya ulaştı. 
Böylece Bosch, 2014 yılında yüzde 
6,2 oranında bir FVÖK marjı ilan etti.  
Almanya'da yıllık ekonomik sonuçları 
açıklayan Bosch Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Volkmar Denner, "Faaliyet alanları-
mızdaki ekonomik ve teknolojik gücü-
müz, yeni pazarlarda da genişlememizi 
sağlıyor. İnternet entegrasyonlu ürünler 
ve internet tabanlı servisler, şirketimizin 
gelecekteki satış artışının odak noktala-
rındandır. Tüm iş sektörlerimizde ağ bağ-
lantılı teknolojileri temel alıyoruz ve bunu 
şekillendirmede aktif bir rol oynuyoruz. 
Bosch, 2014 yılında pek çok yeni ürün 
ve çözüm sundu” dedi. Bosch Grubu, 
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH'nin (artık BSH Hausgeräte GmbH) 
tamamını 2014 yılında devraldı. Bu dev-
ralmayla birlikte Bosch Grubu, akıllı ev 
teknolojisi alanındaki konumunu daha da 
güçlendirdi. ZF Lenksysteme GmbH'nin 
(artık Robert Bosch Automotive Stee-
ring GmbH) satın alınması ile de Bosch, 
portföyüne büyüyen otonom sürüş ala-
nını da dahil etmiş oldu. Bosch, 2015 
yılında 1.200'ü Almanya'dan olmak üzere 
dünya genelinde 12.000 yeni mezunu işe 
almayı planlıyor. Bosch'un toplam çalışan 
sayısı 2014 yılına oranla yaklaşık 9.000 
kişi artarak 290.000 oldu. Eski yüzde elli-
elli ortak girişim BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH ve ZF Lenksysteme 

Dayanıklı Tüketim: Elektrikli 
aletlerde pazar lideri

Dayanıklı Tüketim iş kolunda cesaret 
verici bir büyüme elde edildi. Satışlar 
yüzde 5'lik artışla 4,2 milyar Euro'ya yük-
seldi. Kur oranı etkisinin düzenlenmesin-
den sonra bu artış oranı yüzde 7 oldu. 
Geçen yıl, iş sektörü 550 milyon Euro 
civarında bir FVÖK üretti ve FVÖK marjı 
yüzde 13,1 oldu. FVÖK'e BSH Bosch und 
Siemens Hausgeräte GmbH ortak girişi-
minin orantısal vergi sonrası karı dahil 
edildi. 2014 yılında Enerji ve Bina Tek-
nolojileri iş kolu, satışlarını yüzde 1,7'lik 
artışla 4,6 milyar Euro'ya yükseltti (kur 
oranı etkilerinin düzenlenmesinden sonra 
bu artış oranı yüzde 2,6 oldu). FVÖK'ü 
170 milyon Euro seviyelerine yükseldi. 
FVÖK marjı yüzde 3,7'de kaldı.
Toplantıda gelecek teknolojiler konu-
sunda da bilgiler veren Bosch Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner 
konuşmasına şu şekilde devam etti: 
“Bosch için otonom sürüş, önemli bir 
büyüme alanı. Sürücü destek sistemleri 
ile geliştirdiğimiz yenilikleri üst üste sunu-
yoruz. Örneğin, 2015 yılında otomatik 
park sistemi, yoğun trafik destek sistemi, 
kaçış manevrası desteği ve karşı yönden 
gelen trafiğe karşı dönüş asistanları işlevi-
nin seri üretiminin başladığını göreceğiz. 
Mobilite çözümleri iş kolunda, 2.000'den 
fazla mühendis, sürücüler için otomatik 
pilotu gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. 
Söz konusu geleceğin mobilitesi oldu-
ğunda, Bosch sadece otonomla değil, 
aynı zamanda ağ bağlantılı ürünler ve 
elektrifikasyon ile de ilgileniyor. Bosch, 
elektromobiliteye ve daha da önemlisi 
batarya teknolojisinin geliştirilmesine her 
yıl neredeyse 400 milyon Euro yatırım 
yapıyor. Elektrikli güç aktarım organları 
pazar başarısı için önemli unsurlardan 
biri, günlük kullanıma uygun olmaları. 
Bosch tarafından geliştirilmiş olan bir 
uygulama, sürücülerin Almanya'da inter-
net bağlantılı şarj noktalarının yüzde 
80'ini kapsayan bir ağa erişmesini sağlı-
yor. Kullanıcılar için bu, elektrikli araçları-
nın yeniden şarj edilmesinin kolay olduğu 
anlamına geliyor.” 

Bosch, Faaliyet Gösterdiği Tüm Sektörlerde Satışlarını Artırdı

GmbH'nin entegrasyonunun ardından, 1 
Nisan 2015 itibarıyla Bosch Grubu artık 
yaklaşık 360.000 çalışana sahip.

Bosch, Avrupa'daki satışlarını 
yüzde 2,1 artırdı

Zorlu ekonomik duruma rağmen Bosch, 
Avrupa'daki satışlarını yüzde 2,1'lik artışla 
26 milyar Euro'ya yükseltti. Kur oranı 
etkilerine göre düzenlendiğinde, büyüme 
yüzde 2,5 oranında oldu. Böylece bölge, 
satış toplamının yüzde 53'ünü oluşturdu. 
Almanya'da da satışlar önceki yıla oranla 
artarak 10,8 milyar Euro'ya yükseldi. 
Mobilite Çözümleri iş kolu bir kez daha 
büyüme hızını artırdı. Satışlar yüzde 
8,9'luk artışla 33,3 milyar Euro'ya yük-
seldi (kur oranı etkisinin düzenlenmesin-
den sonra bu artış oranı yüzde 7 oldu). 
Böylece Bosch, otomotiv pazarının iki 
katı bir büyüme sağladı. İş sektörünün 
FVÖK'ü 2,4 milyar Euro ve FVÖK marjı 
ise yüzde 7,2 oldu. Tek sefere mahsus ve 
konsolidasyon etkileri olmadan, faaliyet 
sonucunda yıllık iyileşme yaklaşık yüzde 
0,9 oldu. 
2014 yılında Sanayi Teknolojileri iş kolu-
nun satışları, önceki yıla ait seviyenin 
yüzde 2 altında (kur oranı etkilerinin 
düzenlenmesinden sonra yüzde 1) kala-
rak 6,7 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu 
hafif düşüşün nedeni pazarın zayıflığı ve 
2014 yılının başlarında pnömatik işinin 
elden çıkartılması oldu. Bu konsolidasyon 
etkisi hariç tutulduğunda, satışlar yüzde 
2,5 artış gösterdi ve kur oranı etkisinin 
düzenlenmesinden sonra bu oran yüzde 
3,6 oldu. Sonuç olarak Endüstriyel Tek-
noloji, FVÖK değerini 67 milyon Euro'ya 
çıkardı. 
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Ödül Kazanan Firmalar

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), her yıl üye firmalarını 

ihracat başarılarına göre ödüllendiriyor. 
Bu yılki “Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni” 
ise 29 Nisan 2015 tarihinde, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de katılımıyla 
Ankara İSİB Merkezinde düzenlendi. 
Törende İSİB üyesi firmalara 21 kategoride 
toplam 59 ödül verildi. Ödül kazanan İSİB 
üye firmaları ise şöyle:

2014 Yılı İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni 
Gerçekleştirildi

Brülörler 
1 TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.
2 BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
3 MAKROTERM ISITMA SOĞUTMA HAVA. OTO. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kazanlar
1 RİMA ISI SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.
2 ARIKAZAN MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş.
3 AKKAYA ISI MAKİNALARI VE DOĞAL GAZ SAN. VE TİC. A.Ş.
Kombiler
1 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.
2 VİESSMANN MANİSA ISI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
3 DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Radyatörler
1 ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
2 COŞKUNÖZ RADYATÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.
3 YAPI DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
Su Isıtıcıları - Boylerler 
1 TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
2 SOLİMPEKS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 ISITES ISI INS.SAN.VE TIC.LTD. STI.
Güneş Enerjisi 
1 SOLİMPEKS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2 EZİNÇ METAL SAN. VE TİC. A. Ş.
Soğutmalı Kabinler – Derin Dondurucular
1 UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.A.Ş.
2 KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
3 AHMET YAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
Soğuk Oda – Soğutma Sistemleri 
1 IBS DIŞ TİCARET A.Ş
2 PANEL SİSTEM SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
3 TEKSO TEKNİK SOĞUTMA SAN.TİC.A .Ş
Soğutma Kuleleri
1 CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş.
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2 YOLYAPI SU SOĞUTMA KULELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

Bataryalar / Evaporatörler  (Kondenserler)
1 KARYER ISI TRANSFER SAN.VE TİC.A.Ş.

2 FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

3 GEMAK GENEL SOGUTMA MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD.STI.

Plakalı Eşanjörler 
1 ARES PLAKALI EŞANJÖR SAN.TİC. LTD.ŞTİ.

2 EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Plastik Borular ve Bağlantı Elemanları
1 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SAN.A.Ş.

2 ERYAP GRUP YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A. Ş.

3 ARANGÜL PLASTİK KALIP SAN.VE TİC. LTD. STİ.

Vanalar
1 DEV TİCARET A. Ş.

2 FAF VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3 ÖZ-KAN MAKİNA ELEMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş.

Pompalar
1 TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SAN. VE TİC.A.Ş.

Havalandırma Ekipmanları 
1 BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

2 PİTSAN MAKİNA SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ.

3 ENEKO HAVA. VE ISI EKO.  SİS. TEK. MAK. SAN.VE TİC.A.Ş.

Klima Santralleri
1 ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2 JOHNSON CONTROLS KLİMA VE SOĞUTMA SERVİS SAN.VE TİC.A.Ş.

3 SYSTEMAIR HSK HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Hava Kanalları, Körükler, Bağlantı Elemanları, Filtreler
1 AFS FLEXIBLE KANAL TİCARETİ LTD.ŞTİ.

2 M.G.T. FİLTRE KLİMA TESİSAT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3 ULPATEK FİLTRE TİC. SAN. A.Ş.

Yalıtım Malzemeleri
1 İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2 ODE YALITIM SAN. VE TİC. A. Ş.

3 ERYAP GRUP YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A. Ş.

4 KNAUF INSULATION İZOLASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

Nitelikli Ürün
1 TOTOMAK MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.A.Ş.

2 ŞANTES KLİMA HAVALANDIRMA SOĞUTMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

En Fazla Ülkeye İhracat 

1 UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.A.Ş.

2 ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3 KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

4 SMS SANAYİ MALZEMELERI ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

En Fazla İhracat Yapan Firma 

1 BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.

2 UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİC.A.Ş.

3 KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
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D emirDöküm, Türkiye genelindeki 
yetkili satıcılarını ve yetkili servisle-

rini kurumsal bir çatı altında toplamaya 
devam ediyor. Kurumsal kimlik çalış-
malarına devam eden DemirDöküm, 
Malatya yetkili satıcısı Kayra 44’ün açılı-
şını yaptı. Açılışa Vaillant Group Türkiye 
Ülke Müdürü ve DemirDöküm CEO’su Dr. 
Axel Busch ve DemirDöküm Satış Direk-
törü Ufuk Atan ile DemirDöküm yöneti-
cileri ve bölge halkı katıldı. Törende bir 
konuşma yapan Dr. Axel Busch, Vaillant 
Group bünyesine katılmasından bu yana 
DemirDöküm’de hızlı bir değişim yaşan-
dığını, ürün kalitesinin yanı sıra hizmet 
kalitesinin de arttığını ifade etti. Dr. Busch 

ayrıca, DemirDöküm’ün Vaillant Group için 
büyük önem taşıdığını ve Türkiye’nin grup 
içinde çok özel bir yeri olduğunu sözle-
rine ekledi. DemirDöküm’ün 61 yıldır hem 
yurtiçinde hem de yurtdışında gösterdiği 
performansla büyük başarılara imza attığını 
belirten DemirDöküm Satış Direktörü Ufuk 

Atan, “Son yıllarda ürünlerimizdeki kalite 
standardını yükseltmenin yanı sıra yetkili 
satıcı ve servis yapılanmamızda da büyük 
değişimlere gidiyoruz. Değişen logomuz ve 
baştan aşağı yenilenen yetkili satıcılarımız, 
DemirDöküm’ün değişimi kucaklayan ve 
dinamik yüzünü sizlere yansıtacaktır” dedi. 

DemirDöküm’de Değişim Sürüyor

WILO, Yeni Finansman Sistemini ve ‘Önce Dene Sonra Al’ 
Hizmetini Sundu

W ilo, pompa sistemleri sektöründe yeni 
bir dönem başlatarak müşterileri için 

tamamlayıcı finansal servisler geliştirdi. 
Bu yeni finansman sistemi ile müşterilere 
finansal olarak büyük kolaylık sağlanacak. 
Wilo’nun müşterilerine sunduğu “Önce 
Dene Sonra Al” adlı yeni hizmet sayesinde 
de müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünleri 
öncelikle deneme imkânı sunulacak. Müş-
teriler 6 aya kadar varabilen deneme süresi 
sonunda memnun kaldığı takdirde ürünü 
satın alabilecek. Wilo SE Kıdemli Başkan 
Yardımcısı ve EMEA Bölge Müdürü Thomas 
Kubbe, Wilo Türkiye Genel Müdürü ve Wilo 
SE Yakındoğu Bölge Müdürü Ercüment Yal-
çın ile Wilo Türkiye Altyapı Uygulamaları ve 
Endüstri Satış Müdürü Ercan Tortumlu’nun 
ev sahipliğinde 16 Nisan 2015 tarihinde 
IFAT Eurasia 2015, Çevre Teknolojileri İhtisas 
Fuarı’nda bir toplantı düzenlendi. Toplan-
tıda konuşan Wilo Türkiye Genel Müdürü 
Ercüment Yalçın, “Wilo olarak öncü kim-
liğimizle sektörümüze pek çok ilki yaşattık. 
Şimdi yeni finansman sistemimizle müşteri-
lerimize alternatif finansman imkânı sunaca-
ğız. Diğer yeni hizmetimiz ‘Önce Dene Sonra 
Al’ ile de yine ilklere imza atıyoruz. Müşteri 
memnuniyeti için sadece en iyi ürünü geliş-
tirmek yetmiyor. Aynı zamanda müşterilere 
en iyi şekilde hizmet sunmak gerekiyor. Wilo 

olarak Türkiye geneline yayılan servisleri-
mizle, müşteri memnuniyeti odaklı bir stra-
teji ile hizmet veriyoruz. Devreye aldığımız 
hem yeni finansman sistemimiz hem de 
‘Önce Dene Sonra Al’ hizmetimiz ile pompa 
sistemleri sektöründe ezberleri bozacak yeni 
bir dönem başlatıyoruz. Bu hizmetlerimizle 
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkar-
mayı, müşterilerle olan güven bağımızı daha 
da güçlendirmeyi hedefliyoruz”  dedi.  
 
“Önce Dene Sonra Al” sistemi 
nasıl işleyecek?

Wilo Türkiye Altyapı Uygulamaları ve 
Endüstri Satış Müdürü Ercan Tortumlu ise  
“Önce Dene Sonra Al” sisteminin işleyişi 
ile ilgili bilgiler verdi. Hizmetin tüm altyapı 
pompaları ve mikserlerde uygulanacağını 
belirten Ercan Tortumlu sözlerine şöyle 

devam etti: “Müşterilerimiz ürünlerimizi, 
3 aydan 6 aya kadar herhangi bir ücret 
ödemeden kullanabilecek. Deneme süresi 
bittikten sonra memnun kaldığı takdirde 
satın alma işlemlerini gerçekleştirecek. 
Deneme süresi sonunda ürünü iade etme 
seçeneği de sunuyoruz.” Basın toplantı-
sında Wilo SE Kıdemli Başkan Yardımcısı 
ve EMEA Bölge Müdürü Thomas Kubbe de 
bir konuşma yaparak şunları söyledi: “140 
yılı aşkın tecrübesiyle Wilo tüm dünyada 
pompa sektörünün nabzını tutuyor. Enerji 
tasarruflu ürünleriyle sektörde ilklere imza 
atıyor. Türkiye’de lider konumda olan Wilo 
yeni finansman sistemi ve ‘Önce Dene Sonra 
Al’ hizmetiyle yine fark yaratacak”
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A

Asal-Hitachi Gençlerle Geleceğe Yön Veriyor

sal İklimlendirme Teknolojileri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdürü Turhan Karakaya, Bur-
dur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 
Mezunlarla İlişkiler ve Kariyer Planlama 
Koordinatörlüğü’nün düzenlediği semi-
nerde 550’yi aşkın akademisyene, bölge 
ileri gelenlerine ve öğrencilere hitap etti. 
Katılımın yoğun olduğu kariyer planlama 
buluşmasında ‘kariyer planlama’ genel 
başlığı altında öğrencilere tavsiyede bulu-
nan Karakaya, geleceğe dair ipuçları verdi. 
Kendi hayatında da örnekler vererek başa-
rıya giden yolda vazgeçmeden hedef belir-
leyerek ilerlemenin çok önemli olduğunu 
vurguladı. Öncelikli hedeflerin, gidilecek 
yolun belirlenmesi ve olumsuzluklara karşı 
her zaman farklı bir planın olması gerekliliği 
ile sözlerine başlayan Karakaya, sektörün 
belirlenmesi konusunda ise hangi sektörün 
ve hangi firmaların geleceği olduğunun 

değerlendirmesinin yapılıp kişinin kendi 
bilgi ve yetenekleri doğrultusunda yön-
lendirilmesinin uygun olduğunu anlattı. 
Karakaya, pazarlama planının, öğrencileri 
başarıya taşıyacak önemli bir unsur oldu-
ğunu, ayrıca öğrencilerin güçlü ve zayıf 
yanlarını belirleyerek güçlü olan taraflarını 
artırmaları zayıf yönlerini en aza indirmeye 
çalışmaları gerektiğini ve son olarak da 
belirledikleri hedefe ilerlemek için araştırma 

yapmaları, konuyla ilgili fikir alışverişinde 
bulunmaları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler 
verdi. Turhan Karakaya’ya üniversite rektör-
lüğünce Mehmet Akif Ersoy’un portresinin 
olduğu bir plaket takdim edildi ve seminer 
sonunda gençlerle hatıra fotoğrafları çek-
tirildi. Asal İklimlendirme yetkilileri, bu tür 
faaliyetlerle gençlere kariyer fırsatları hak-
kında bilgi ve gençlerin motivasyonlarına 
destek vermeye devam edeceklerini belirtti. 

E scon, 16 Nisan 2015 tarihinde 
İstanbul-Maltepe’de yer alan Uygu-

lamalı Eğitim Merkezi’nde “Tekstil Sektö-
ründe Enerji Verimliliği” konusunda eğitim 
verdi. Teknik müdürler, makine mühen-
disleri ve enerji yöneticilerinin katıldığı 
eğitim, tam gün sürdü. Katılımcılara kurs 
notları ve katılım belgelerinin yanı sıra ger-
çekleştirilen tüm sunumların kayıtlı olduğu 
‘Tekstil Sektöründe Enerji Verimliliği’ CD’si 
dağıtıldı. Etkinlikte yer alan eğitmenler ve 
verdikleri eğitimlerin başlıkları ise şöyle:

Escon, “Tekstil Sektöründe Enerji Verimliliği” Eğitimini Gerçekleştirdi

Tekstil sektöründe enerji 
tüketimi

Cafer Ünlü Escon

Tekstil makinalarında enerji 
kullanımı ve enerji tasarrufu

Onur Ünlü Escon

Verimli kazan dairesi Onur Ünlü Escon

Buhar dağıtımı ve buhar 
tesisatı

Cafer Ünlü Escon

Elektrik motorlarında enerji 
tasarrufu

Alev Şimşek Deli ABB

Basınçlı hava sistemleri, hava 
kaçak kontrolü ve atık ısıdan 
geri kazanım

Tuna Can İşcan Kaeser

Pompa sistemleri ve enerji 
tasarrufu

Can İleri Grundfos

20 TERMODİNAMİK • MAYIS 2015





Haberler

Trox Turkey Yeni 
Adresinde

T rox Turkey Teknik Klima San. ve 
Tic. Ltd. Şti, yeni adresinde hizmet 

vermeye devam ediyor. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:

Palladium Tower, 
Kat: 23 - Küçükbakkalköy Mahallesi 
Halk Caddesi Kardelen Sokak 
No:2/1, 34746 - 
Ataşehir - İstanbul
Tel: 0 216-577 71 50
Faks:0 216-577 71 57
Web: www.trox.com.tr 
e-mail: info@trox.com.tr 

T

Trox Turkey Üst Üste 2. Şampiyonluğunu 
Elde Etti

rox Group, 2014 yılının en 
başarılı şubesini belirledi. Birçok 

kritere göre yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, Trox Turkey 2014 yılının 
en başarılı şubesi seçildi. 2013 yılında 
da aynı başarıyı elde eden Trox Tur-
key, üst üste 2. kez birinciliğini koru-
yarak büyük bir başarıya imza attı. 
Almanya’da düzenlenen ödül törenine 
katılan Trox Turkey Genel Müdürü 
Ozan Atasoy, birincilik ödülünü tüm 
ekip adına aldı. 2010 yılından itibaren 
Türkiye’de satış ofisi olarak faaliyette 
bulunan Trox Turkey, 4 sene içinde 
aldığı ödüllerle başarılarını taçlandır-
maya devam ediyor. Trox Turkey yal-

nızca Türkiye pazarı odaklı olmayıp Irak, 
Suriye, Afganistan, Lübnan, Ürdün, Gür-
cistan, Libya, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelere de 
hizmet sunuyor.

E

Erkut Soyak Anadolu Lisesi, BREEAM Sertifikası Aldı
rkut Soyak Anadolu Lisesi; kulla-
nımda olan binaların çevre, sağlık, 

verimlilik ve konfor açısından iyileştirilme-
sini hedefleyen BREEAM In-Use sertifikasını 
almaya hak kazanarak, çevre dostu okul 
ünvanının sahibi oldu. Tescilli ‘BREEAM 
In-Use’ plaketi, 13 Nisan’da Erkut Soyak 
Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle 
Soyak Holding İnsan Kaynakları ve Kalite 
Direktörü İrfan Bozok tarafından okula 
takdim edildi. Törende bulunan Soyak 
yetkilileri; Soyak adının geçtiği her alanda 
sürdürülebilirliği hayata geçirmek için çalış-
malar yürüttüklerini belirttiler. Gayrimen-
kul, enerji, çimento ve döküm sektörle-
rinde hizmet veren Soyak, kurumsal sosyal 
sorumluluk ve eğitim alanlarındaki çalışma-
larında da çevreye ve toplum değerlerine 
saygılı adımlar attıklarını vurguladılar. 
 
Okulda yapılan çevre dostu uygulamalar 
işe şöyle: 
• 24 saat aktif olan yangın alarm 

sistemi ve hırsız alarm sistemi 
kurulmuştur.

• Yangın planı, bakım/onarım planı, 
temizlik planı, atık planı, afet eylem 
planı gibi işletmesel planların 
uygunluğu kontrol edilmiştir.

• Bitki türlerini listeleyen ve açıklayan 
peyzaj ve ekoloji raporu hazırlanarak 
gerekli iyileştirmeler uygulanmıştır.

• Enerji etüdü yapılarak elektrik 
ve mekanik sistemlerin enerji 
tüketimlerini azaltan uygulamalar 
yapılmıştır.

• Mekanik tesisat vana, pompa vb. 
ekipmanları yalıtımı yapılmıştır.

• Havalandırması eksik mahallerde 
fan yardımı ile taze hava sağlayacak 
havalandırma sistemi kurulmuştur.

• Tuvaletlerde klozetler çift basmalı 

olanlarla değiştirilmiştir.
• Aydınlatma sisteminde enerji 

tüketimi yüksek projektörler led 
projektörler ile değiştirilmiştir.

• Öğrencilerin okula bisikletle 
ulaşımını teşvik etmek için bisiklet 
park yerleri yapılmıştır.

• Engelli öğrenciler için okul 
bahçesinin sirkülasyon noktalarına 
engelli rampaları yapılmıştır.

• Geri dönüştürülebilir atıklar için ayrı 
atık konteynırları ve atık kutuları 
yerleştirilmiştir.
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PRODEK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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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/
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Haberler

Bosch Termoteknik Akademi Bahçeşehir 
Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Bosch Termoteknik ve 
GAZMER’den İşbirliği

B

B

osch Termoteknik Akademi’nin 
Bahçeşehir Üniversitesi Mühen-

dislik Fakültesi işbirliğiyle başlattığı 
“Klima Sistemleri & Enerji Ekonomisi” 
sektör dersi tüm hızıyla devam ediyor. 
Ara sınavlar öncesi Bosch Termotek-
nik uzmanları ve üniversitenin öğretim 
görevlileriyle yemekte bir araya gelen 
öğrenciler hem sektörün geleceği ile 
ilgili sohbet etme hem de ders ile ilgili 
duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı 
yakalıyor. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen 
yemekte Bosch Termoteknik Pazarlama 
Direktörü Ali Aktaş, Bahçeşehir Üniversi-
tesi Enerji Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Barış Özerdem ve Bosch Termoteknik 

osch Termoteknik eğitim ve bel-
gelendirme konularında GAZMER 

ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol 
imza törenine Bosch Termoteknik Tür-
kiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel 
Müdürü Zafer Polat ve GAZBİR Yönetim 
Kurulu Başkanı Yaşar Arslan ev sahipliği 
yaptı. Törende Bosch Termoteknik ve 
GAZBİR’in üst düzey yöneticileri de hazır 
bulundu. Protokol kapsamında, Bosch 
yetkili servis personellerinin eğitiminin; 
Bosch ve GAZMER Eğitim uzmanları 
tarafından verileceği belirtildi. İşbirliği 
çerçevesinde “Montaj Esasları ve Servis 
Hizmetleri”ne ilişkin eğitimlerin Bosch 
uzmanları tarafından, “Doğal Gaz İç Tesi-
sat Teknik Esasları” konulu eğitimlerin ise 
GAZMER uzmanları tarafından verileceği 
ifade edildi. Tüm bu eğitimler sonrasında 
mesleki yeterlilik belgelendirmesi için 
sınavların yine GAZMER Belgelendirme 
Uzmanları tarafından gerçekleştirileceği 
aktarıldı. Protokol kapsamında eğitimle-
rin yanı sıra Bosch yetkili servis persone-
linin yerinde gözlemlemelerini sağlayarak 
tecrübelerini artıracak teknik gezilerin de 
düzenleneceği, ayrıca doğalgaz sektörü 
ile ilgili sempozyum, kongre ve çalıştay-
lar gibi ortak çalışmaların işbirliği çerçe-
vesinde beraber yürütüleceği söylendi. 
Protokol imza töreninde işbirliği ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Bosch Ter-
moteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya 
Satış Genel Müdürü Zafer Polat;  “Bosch 
yetkilendirme eğitimleri ve GAZMER’in 
bilgi birikimi bir araya geldiğinde teknik 
serviste çalışan insan kaynağımızın daha 
sağlıklı, daha kaliteli, daha güvenli cihaz 
montajları yapmaları sağlanacaktır” dedi.

B

Bosch Isı Sistemleri Bayileri ‘Bosch ile 1 Gün’ 
Temasıyla İstanbul’da Buluştu

osch Isı Sistemleri, geleneksel 
bayi toplantısını, bu yıl 8-9 Nisan 

tarihlerinde Türkiye genelinden yaklaşık 
112 iş ortağının katılımıyla “İstanbul’da 
Bosch ile 1 Gün”  temasıyla gerçekleş-
tirdi. Bosch’un Küçükyalı’daki yeni mer-
kez binası ve Kozyatağı Hilton Otel’de 
ağırlanan bayilere, Bosch yetkilileri 
tarafından 2014 yılı değerlendirilmesi 
yapılarak 2015 yılı ilk çeyrek sonuçları 
ve 2015 yılına ilişkin planlar ve hedefler 
aktarıldı. Toplantıya; Bosch Termotek-
nik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış 
Genel Müdürü Zafer Polat, Bosch Isı 
Sitemleri Türkiye Satış Müdürü Murat 
Korkmaz ve Türkiye’nin farklı bölgele-
rinden birçok bölge satış yöneticisi de 
katıldı. Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Bosch Termoteknik Tür-
kiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel 
Müdürü Zafer Polat, iş ortaklarının ken-
dileri için son derece önemli bir kanal 
olduğunu vurguladı. Polat, “Güçlü 
bayi yapısıyla güvene dayalı, karşılıklı 
kazancı destekleyen kuvvetli bir ilişki 
kurduğumuz bayilerimizin ihtiyaç duy-
dukları her türlü desteği vermeye hazırız” 
dedi. Bosch Isı Sitemleri Türkiye Satış 
Müdürü Murat Korkmaz ise ısı sistem-

leri sektöründe sürdürülebilirliğin hem şir-
ketler hem de bayiler için önemine vurgu 
yaptı. Korkmaz, iş ortaklarına, değişen 
pazar koşullarına karşı yeni dönemde de 
en uygun çözümleri sunacaklarını söy-
ledi. Bayi toplantısının gala yemeği ise 
Kandilli’de bulunan tarihi Adile Sultan 
Yalısı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci 
gününde iş ortakları, Bosch’un farklı 
departmanlarından yapılan sunumlarla 
endüstriyel gelişmeler hakkında bilgi 
sahibi olma imkânı yakaladılar.

Uzmanları ile bir araya gelen öğrenciler, 
Nisan ayında gerçekleşecek ara sınav öncesi 
stresten uzak bir gün geçirdi. Öte yandan 
yemekte uzmanlar ve öğrenciler arasında 
sektörel tecrübeler paylaşıldı.
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Haberler

B osch Türkiye, 2015 yılı içerisinde 100’ün üzerinde 
üniversite mezununu işe almayı planlıyor. İşe alın-

ması planlanan her dört çalışandan üçü mühendislik 
alanında olacak. Makine ve elektrik mühendislerine yöne-
lik iş imkânlarının yanı sıra, Bosch Türkiye IT eğitimine 
sahip yeni mezunlar için de iş imkânı sağlıyor. Şehirleri 
birbirine bağlayan, arabaları online hale getiren, bir 
uygulama aracılığıyla ısıtma kontrol sistemlerine erişimi 
sağlayan ve tedarikçilerini otomatik olarak tedarik zinci-
rine entegre eden Bosch, dünya genelinde 12.000 yeni 
mezun alımında da bu doğrultuda ilerleyerek sistem ve 
yazılım mühendisliğinden mezun gençlerin alımına önce-
lik verecek. Eğitimli mezunların işe alımı konusunda en 
büyük ihtiyacı duyan ülke, 3.200 yeni işe alımla Hindistan 
olurken, bu ülkeyi 2.600 yeni işe alım planlayan Çin ve 
1.200 yeni işe alım planlayan Almanya takip ediyor.
Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstriyel İlişkiler Yöneti-
cisi Christoph Kübel, dünya genelinde işe alım trendleriyle 
ilgili şunları söyledi: “Yazılım tasarımı ve geliştirme için işe 
aldığımız çalışanların sayısını artırıyoruz. Mobilite çözüm-
lerinden endüstriyel teknolojiye kadar bağlanabilirlik her 
iş sektöründe artış gösterdiğinden, yazılımın önemi de 
artıyor. Yazılım tasarımı ve geliştirmeye yönelik ihtiyaç 
duyulan çalışan sayısı, gelecekte artmaya devam edecek.”

Bosch kadınlar için eşit fırsatlar sunuyor

Bosch, 2020 yılı itibarıyla liderlik pozisyonlarındaki kadın-
ların oranını dünya genelinde yüzde 20'ye çıkartmayı 
hedefliyor. Kadınlara kariyer yollarında yardım ve destek 
sağlamak üzere Bosch, kadınlara özel mentör program-
ları, seminerler ve eğitim kursları sunuyor. Bunun yanı 
sıra kadının iş hayatından kopmaması için de Bosch 
Türkiye’de kadın çalışanlar çocukları bir yaşına gelene 
kadar yarı zamanlı olarak çalışabiliyor. Bunun için her-
hangi bir onay almaları gerekmeden sadece yöneticilerine 
bilgi vererek yapabiliyorlar. 

Bosch, 100’ün Üzerinde 
Üniversite Mezunu Arıyor
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Haberler

A lfa Laval, eşanjör piyasasına katkı 
sağlamak amacıyla iddialı bir kam-

panyaya imza attı. ‘GPHE X-cellence 
INSIGHTS’ kampanyası ile contalı plakalı 
eşanjörlerini bütün detaylarıyla sektörle 
paylaşan Alfa Laval; kalite, performans, 
teknoloji, enerji verimliliği ve güveni-
lirliği ekonomik bir şekilde sunuyor. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Alfa Laval  
Endüs-triyel Ekipman Bölümü Segment 
Müdürü İsmail Uzman, Proje Satışları 
Koordinatörü Can Olcan, Distribütörler 
Müdürü Zafer Ceylan, Satış Mühendisi 
Cenk Sağlam, “GPHE X-cellence INSIGHTS 
ile contalı plakalı eşanjörlerimizi üretir-
ken dikkat ettiğimiz noktaları ve plakalı 
eşanjörler hakkında bildiğimiz her şeyi 

“www.alfalaval.com/insights” web site-
mizde, uygulama hakkında detaylı bilgiler 
mevcut. Yeni bir boyuta adım atmak için 
web sitemizde yer alan resmi yazdırmak, 
uygulamamızı indirmek, akıllı telefonu-
nuzu resme doğru tutmak yeterli. Artırıl-
mış gerçeklik yani eşanjörün hologramı 
ile eşanjörlerimizin görülmeyen tüm iç 
yapısını incelemek artık mümkün.” 
Alfa Laval ekibi ayrıca, INSIGHTS kampan-
yası hakkında Türkiye genelinde partnerleri 
ile beraber lansman, eğitim ve seminer 
düzenlemeye başladıklarınıda vurguladı. 

GPHE X-cellence INSIGHTS, 
yeni nesil özel tasarımlı plakalı 
eşanjörleri de kapsıyor

Alfa Laval’in GPHE X-cellence INSIGHTS 
kampanyası ile plakalı eşanjörlerin özellik-
lerine, faydalarına ve seçimde önem teş-
kil eden kritik konulara olan farkındalığı 
artırmanın amaçlandığını vurgulayan Alfa 
Laval ekibi açıklamasında şunları söyledi: 
“Plakalı eşanjörler, mekanik sistemlerdeki 
pompa, kazan gibi ana ekipmanlardan 
biri olarak çok önemli ve kritik görevler 
üstlenmektedir. Dışarıdan bakıldığında 
plakalı eşanjörlerin görülen özelliklerinden 
olan beş noktalı hizalama sistemi, conta 
profili, korumalı saplama yuvası, plaka 
akış dağılım alanı paterni gibi özelliklerin 
sağladığı faydaların üzerine odaklanmak 
gerekir. Bunların yanında, plakalı eşanjör-
lerin boyutlandırılmasına etki eden ve sis-
tem performansını ciddi oranda etkileyen 
faktörlerin de olduğu göz önüne alınmalı 
ve izin verilen basınç düşümü, plakaların 
baskı derinliği, akış dağılım alanı, kısmi 
yüklerdeki performansı da değerlendiril-
melidir. Akışkanı, bütün ısı transferi yüzey-
lerine optimum şekilde dağıtabilmek, ısı 
transferi sanatıdır. Bu dağılım özellikle, 
mevsimsel çalışan (HVAC gibi) görevlerde, 
çok önemlidir. Aynı şekilde, aynı ısı trans-
feri alanına sahip olan ancak baskı derinli-
ğinin farklı olduğu plakalardan aynı perfor-
mans beklenmemelidir. 100 m2 ısı transfer 
alanı, 120 m2 ısı transfer alanından daha 

Alfa Laval, “GPHE X-cellence INSIGHTS” ile Gözle Görülenden Çok 
Daha Fazlasını Sunuyor

tüm detaylarıyla sektörle paylaşıyoruz.  
Dünyada birçok plakalı eşanjör üreticisi var 
ve tüm eşanjörler dışarıdan bakıldığında 
birbirine benziyor. INSIGHT kampanyası, 
Alfa Laval markalı eşanjörlerin diğer eşan-
jörlerden olan farklarını, faydalarını, avan-
tajlarını ve akış dinamiğini göstermek için 
global ölçekte başladı. Biz de Alfa Laval 
Türkiye olarak, bu global kampanyanın bir 
parçasıyız. Her şey, proseslerin enerji tasar-
rufu yaparak nasıl daha verimli hale getiri-
leceği ile ilgilidir. Bunun yanında prosesleri 
çevre ve iklim değişikliklerine en az zararı 
verecek şekilde optimize etmek, kalite 
ve güvenilirliği ekonomik bir çerçevede 
oturtmak gerekir. Hepsinden önemli olan 
şey; eşanjörün toplam ömür maliyetini en 
aza indirgeyerek ve bu şekilde ekipman 
ömrünü uzatarak işletme kârlılığını en üst 
düzeye çıkartmaktır. Bu özellikler ve fay-
dalar, contalı plakalı eşanjörlerimizi tasar-
larken dikkat ettiğimiz noktalardır. Sektö-
rümüz, INSIGHTS ile dış yüzeyin arkasına 
bakıp gözle görülenden daha fazlasını, 
eşanjör, plaka ve conta tasarımının aslında 
çok uzun bir serüven olduğunu keşfede-
cek” dedi. GPHE X-cellence INSIGHTS 
kampanyası için akıllı cihazlara yüklene-
bilen bir uygulama oluşturduklarını da 
vurgulayan Alfa Laval ekibi şunları söyledi:  
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verimli ve efektif olabilmektedir. Yakın 
sıcaklık yaklaşımı olan zor görevlerde, 
istenen yüksek ısı transferi performansı 
dar aralığa sahip plakalar ile gerçekleşe-
bilmektedir. Soğutma uygulamalarındaki 
LMTD 1 degC gibi yakın yaklaşımlarda, 0,3 
degC değişimin % 30 gibi bir fiyat farkı 
oluşturabilmektedir. Tam kapasite için izin 
verilen basınç düşümünün sadece 10 kpa 
fazlası, kapasite aynı kalacak şekilde fiyatı 
% 20 azaltabilmektedir. Zor görevler için, 
akışkanların kat ettikleri mesafenin yüksek 
olması ve bu sebepten ısı transferinin mak-
simuma ulaşması adına plakalı eşanjörlerin 
boy/en oranı minimum 2,5 olması ve plaka 
baskı derinliğinin de 2.5 mm’den düşük 
olması da performans ile direkt ilişkilidir. 
Tüm bu plakalı eşanjörler ile ilgili konuları 
daha derinlemesine sektörümüz ile payla-

şıyoruz, bu özel ve farklı dünyayı kapsayan 
GPHE X-cellence INSIGHT kampanyası ile 
birlikte, sektörümüzü sırrımızı keşfetmeye 
davet ediyoruz.” Alfa Laval’in ürün gamına 
en son dahil olan yeni model Alfa Laval T8, 
T35, TS35 ve TK20 contalı plakalı eşan-
jörlerin lansmanlarının da bu kampanya 
içerisinde yer aldığını ifade eden Alfa 
Laval ekibi açıklamasında şunlara değindi: 
“Yeni patentli yuvarlak 
olmayan port deliğine ve  
‘CurveFlow’ akış paternine 
sahip plaka tasarımı, yeni 
conta tasarımı ‘ClipGrip’ 
ve dik köşe hizalama sis-
temine sahip yeni model 
plakalı eşanjörlerde, plaka 
kanalında akış eşit şekilde 
dağılır, uzak noktalarda ölü 

Yasin Us: “Samsung, heat recovery sistem ve MCU box ile yatırım 
maliyetlerini düşürüyor”

amsung yaptığı ar-ge yatırımları 
ile iklimlendirme sektörüne yeni 

sistem ve ürünler kazandırmaya devam 
ediyor. 
Sistem klimalarda her ayrıntıya bir tek-
nolojik yenilik katan Samsung, 3 borulu 
sistemlerde de her detayı düşünerek 
farklılık yarattı. Konu ile ilgili açıklama 
yapan Teknoklima Kıdemli Satış Mühen-
disi Yasin Us şunları söyledi: “Elektronik 
devi Samsung, ar-ge yatırımları sayesinde 
iklimlendirme sektöründe kısa zamanda 
geliştirdiği teknolojilerle rakiplerine 
meydan okumakla kalmamış, sistem 
klima üreticiliğinde son derece iddialı 
bir konuma gelmiştir. Pazardaki Japon 
menşei algısını yıkan ve bütün ürün-
lerinde olduğu gibi sistem klimalarda 
da her ayrıntıya bir teknolojik üstünlük 
katan Samsung, 3 borulu sistemlerde de 
her detayı düşünerek farklılık yaratmış ve 
bir dünya markasının sektöre sunduğu 
farkı bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 
Dikkatleri çeken ilk detay; ‘MCU Box’ 
ismi ile nitelendirilen 4’lü ve 6’lı dağıtım 
kutularının, bu sistemlerde her iç üniteye 
dağıtım kutusu verme gereksinimini orta-

S dan kaldırarak yatırım maliyetlerini ciddi 
oranda düşürmesi ve tüm bunların yanı 
sıra rakiplerinin bir türlü önüne geçeme-
diği ses problemlerine karşı da çözüm 
bulmuş olmasıdır. Üstelik MCU Box’ların 
kendi içlerinde ısı geri kazanımı yaparak 
enerji verimliliğinin azımsanmayacak 
derecede artmasını sağlaması da müthiş 
bir inovasyondur. Bu dağıtım kutularının 
4’lü veya 6’lı olması akıllara ilk olarak 
grupladığı ortamların aynı anda ya ısıtma 
yapması, ya da soğutma yapması gerek-
tiği bilgisini getirse de bunun aksine, 
bu 4-6 mahalde sistem içerisindeki kul-
lanıcılarına dileyenin sistemi ısıtmada 
kullanmasını, dileyenin de soğutmada 
kullanmasını mümkün kılarak dağıtım 
kutusu maliyetlerinin minimum seviyeye 
inmesini sağlıyor.” Dış üniteden gelen 
3 hatlı bakır borulama güzergahından 
Y joint ile ayrılan MCU kontrol kitlerin 
beslediği her iç üniteye soğutucu akışkan 
gidiş dönüş hattı olarak 2 boru ile bağ-
landığını ve kendi aralarında herhangi 
bir bağlantıya ihtiyaç duymadığını belir-
ten Us, “Asma tavan içlerinde kolayca 
konumlandırılabilmeleri de bakır boru 

maliyetlerinde yüksek ölçüde ekonomi 
sağlar. Bu sistemin kullanıldığı projelerde 
kullanıcılara sağlanan bir diğer avantaj 
ise VRF sistemlerinde dış ortam koşul-
larının nemliliğe bağlı olarak +7 ˚C dış 
ortam sıcaklığının altında yaşanacak olası 
defrost olayının önüne geçmiş olması-
dır. Samsung Heat Pump sistemlerinde 
gereksiz defrostu engellemeyi gelişmiş 
bir yazılımla mümkün kılabilirken, Heat 
Recovery sistemlerde gruplanması yapı-
lan dış ünitelerin sırayla defrosta gir-
mesi dış hava sıcaklığı ne olursa olsun iç 
ortamdaki ısıtma işleminin aksamasını 
engelliyor. Üstelik 15 ̊ C’de bile sistemin 
soğutma yapabilmesi server odaları ve 
laboratuvarlar gibi alanların ana sistem-
den ayrılmasına gerek bırakılmadan tek 
sistemde çalışmasını sağlıyor. Samsung, 
DVM-S serisi cihazlar ile üstün teknolojik 
farklarıyla yatırım maliyetlerini minimum 
seviyede kullanıcılarına sunarken, konfor 
şartlarını en üst düzeyde ve en verimli 
şekilde Teknoklima’nın deneyimli ekibi 
ile tasarım aşamasından uygulama aşa-
masına kadar son tüketiciye en doğru 
metotlarla ulaşmasını sağlıyor" dedi.

alanlar minimize edilir ve ölü alanlarda 
kirlenme önlenebilir. Bu da pompalamada 
enerji tasarrufu sağlar.”
Alfa Laval ekibi GPHE X-cellence INSIGHTS 
ile sektörün ihtiyacı olan hizmetleri suna-
caklarını belirterek “Görülecek çok daha 
fazlası var. Sektörü farklı bir dünyaya, 
mühendislik becerilerinin her bir parçası-
nın, çok daha büyük bir içeriğe bağlandığı 

bir dünyaya davet ediyoruz. 
Kısaca, özel ürünler ve mühen-
dislik çözümleri alanında 
dünya çapında lider bir teda-
rikçi olarak, GPHE X-cellence 
INSIGHTS ile sektöre daha 
önce hiçbir yerde görmedikle-
rini sunacağız. Gözle görülen-
den daha fazlası var. Aslında, 
uzun bir serüven” dedi.  
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STOKLARI ERİTİYORUZ
HVAC Ürünleri Stok Fiyat Listesi

1 $ =
1,5 TL*

* Sadece bu stok listesine özel olarak kur 1 USD = 1,5 TL şeklinde uygulanacaktır.

ENVIRO-TEC® VAV Cihazları (ETL ve AHRI sertifikalı. ABD menşeili) PREFCO Yangın Duman Damperleri (UL sertifikalı. ABD menşeili)

Model Birim Fiyat
SDR 4 Ø 100 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 4 Ø 100 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 5 Ø 125 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 6 Ø 150 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 350 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı 170 $
SDR 8 Ø 200 mm Çift Cidarlı 240 $
SDR 10 Ø 250 mm Tek Cidarlı 190 $
SDR 19 Ø 445 mm Çift Cidarlı 540 $
SDR 22 Ø 445 mm Tek Cidarlı 480 $

Ürün Model Birim Fiyat
221 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

Adet
10
19
21
22
16
5
1
5

10
17
4
6
1
1

22
15
3

10
16
8

37
9

9
2
1
1

10
10
10

227 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
228 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
232 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
234 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
241 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
247 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
249 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
251 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
253 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
255 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
262 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
540 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
910 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
24 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
25 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
26 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
27 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
32 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
43 $Yangın Damperi 5500/DE4 CR
39 $Yangın Damperi 5600
39 $Yangın Damperi 5600/F

Ölçü (mm)
150 x 150
200 x 200
300 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
450 x 250
500 x 250
600 x 250
600 x 300
650 x 300
750 x 250
888 x 594

1.182 x 888
200 x 150
200 x 200
250 x 150
250 x 200
300 x 200
350 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
400 x 300
450 x 300
500 x 300
300 x 300

250
250

WILDEBOER CAV Cihazları (Almanya menşeili)

Model Açıklama

Açıklama

Birim Fiyat
VR1 80 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 100 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 200 (Mekanik CAV) 70 $
VR1 315 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 200 x 100 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 300 x 150 (Mekanik CAV) 110 $
VK2 400 x 200 (Mekanik CAV) 120 $
VK2 400 x 250 (Mekanik CAV) 160 $
VK2 400 x 300 (Mekanik CAV) 240 $
VK2 500 x 250 (Mekanik CAV) 170 $
VK2 600 x 300 (Mekanik CAV) 250 $

Adet
14
1
2

25
28
4

24
3
1
5

Adet

1
1
1

1
1
2

1
1
1
1
2

DOSİDER’in 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

D
oğal Gaz Cihazları Sanayici ve İş 
Adamları Derneği, 11. Olağan 

Genel Kurul Toplantısını 27 Nisan 2015 
tarihinde Moda Deniz Kulübü’nde ger-
çekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Dr. Celalettin Çelik’in açılış konuşması ile 
başlayan Genel Kurul’da Divan Kurulu üye-
lerinin belirlenmesinin ardından, Yönetim 
Kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tablosu 
Genel Sekreter Süleyman Bulak tarafın-
dan okunarak yapılan etkinlikler hakkında 
Genel Kurul üyelerine bilgi sunuldu. Yöne-
tim Kurulu ve Denetim Kurulunun açıkla-
masının ardından seçimlere geçildi. 11. 
Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, 
Onur Kurulu ve Komite üyelerinin seçimleri 
yapıldı. Yönetim Kurulu adına söz alan Dr. 
Celalettin Çelik eskiden olduğu gibi yeni 
dönemde de ortak akılla hareket ederek 
eşgüdümlü ve dinamik bir şekilde çalışma-
lara devam edileceğini söyledi. Seçimlerden 
sonra yapılan Yönetim Kurulu’nun ilk top-

lantısında DOSİDER 11. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na yeniden Ömer Cihad 

Vardan seçildi. 11. Dönem Yönetim Kurulu 
görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi:

Ömer Cihad Vardan, Başkan, Çukurova Isı Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Celalettin Çelik, Başkan Vekili, Viessmann Genel Müdürü
Süleyman Bulak, Genel Sekreter, Teknik Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ender Çolak, Sayman Üye, Baymak Genel Müdürü
Ayhan Eren, Üye, Erensan Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Ferizoğlu, Üye, Alarko Carrier Genel Müdür Yard.
Cengiz Önder, Üye,Daikin Yönetim Kurulu Danışmanı
Alper Avdel, Üye, DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Güngör, Üye, ECA / EMAR Genel Müdürü
Ali Aktaş, Üye, Bosch Termoteknik Pazarlama Direktörü

çok yakında, hizmetinizde...

Zeoc Group Mühendislik Ltd. Şti
Adres: Batıköy Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist Residance B Blok Kat: 5 

No: 79 Mimaroba / Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 864 11 57  Faks: 0212 864 11 58  E-mail: info@zeocgroup.com

www.zeocgroup.com



STOKLARI ERİTİYORUZ
HVAC Ürünleri Stok Fiyat Listesi

1 $ =
1,5 TL*

* Sadece bu stok listesine özel olarak kur 1 USD = 1,5 TL şeklinde uygulanacaktır.

ENVIRO-TEC® VAV Cihazları (ETL ve AHRI sertifikalı. ABD menşeili) PREFCO Yangın Duman Damperleri (UL sertifikalı. ABD menşeili)

Model Birim Fiyat
SDR 4 Ø 100 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 4 Ø 100 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 5 Ø 125 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 6 Ø 150 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 350 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı 170 $
SDR 8 Ø 200 mm Çift Cidarlı 240 $

SDR 10 Ø 250 mm Tek Cidarlı 190 $
SDR 19 Ø 445 mm Çift Cidarlı 540 $
SDR 22 Ø 445 mm Tek Cidarlı 480 $

Ürün Model Birim Fiyat
221 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

Adet
10
19
21
22
16
5
1
5

10
17
4
6
1
1

22
15
3

10
16
8

37
9

9
2
1
1

10
10
10

227 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
228 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
232 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
234 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
241 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
247 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
249 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
251 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
253 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
255 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
262 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
540 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
910 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
24 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
25 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
26 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
27 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
32 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
43 $Yangın Damperi 5500/DE4 CR
39 $Yangın Damperi 5600
39 $Yangın Damperi 5600/F

Ölçü (mm)
150 x 150
200 x 200
300 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
450 x 250
500 x 250
600 x 250
600 x 300
650 x 300
750 x 250
888 x 594

1.182 x 888
200 x 150
200 x 200
250 x 150
250 x 200
300 x 200
350 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
400 x 300
450 x 300
500 x 300
300 x 300

250
250

WILDEBOER CAV Cihazları (Almanya menşeili)

Model Açıklama

Açıklama

Birim Fiyat
VR1 80 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 100 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 200 (Mekanik CAV) 70 $
VR1 315 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 200 x 100 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 300 x 150 (Mekanik CAV) 110 $
VK2 400 x 200 (Mekanik CAV) 120 $
VK2 400 x 250 (Mekanik CAV) 160 $
VK2 400 x 300 (Mekanik CAV) 240 $
VK2 500 x 250 (Mekanik CAV) 170 $
VK2 600 x 300 (Mekanik CAV) 250 $

Adet
14
1
2

25
28
4

24
3
1
5

Adet

1
1
1

1
1
2

1
1
1
1
2

çok yakında, hizmetinizde...

Zeoc Group Mühendislik Ltd. Şti
Adres: Batıköy Mah. Mustafa Kemal Bulv. Colorist Residance B Blok Kat: 5 

No: 79 Mimaroba / Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 864 11 57  Faks: 0212 864 11 58  E-mail: info@zeocgroup.com

www.zeocgroup.com

mailto:info@zeocgroup.com
https://www.zeocgroup.com/
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Daikin Sakura Programı’nın İlk Kadın Girişimcileri İş Yaşamına 
Adımlarını Atıyor

Daikin Türkiye, Orta Asya’daki İlk Bölge Müdürlüğünü 
Kazakistan’da Açtı

aikin, Türkiye Kalite Derneği (Kal-
Der) ve Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği 
ile yaşama geçirdiği ‘Daikin Sakura 
Programı’ ile üniversite mezunu, giri-
şimcilik potansiyeli olan kadınların, bu 
potansiyellerini ortaya çıkararak gele-
ceğin iş kadınlarını ülke ekonomisine 
kazandırıyor. 3 yılda 100 kadın giri-
şimciyi iş hayatına kazandırmayı hedef-
leyen Daikin Sakura Programı’nın ilk 
etabını tamamlayan 8 kadın girişimci, 
22 Nisan Çarşamba günü Wyndham 
Grand İstanbul Levent’te düzenle-
nen törenle plaketlerini aldı. Geçen 
yıl programa katılan kadın girişimciler 
eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 
yaşadıkları illerde kendi işyerlerini açtı 
ve iklimlendirme sektöründeki yerlerini 
almaya başladı. Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan Önder törende yaptığı konuş-
mada “Kurum felsefesinin temeline 
topluma değer yaratacak çalışmaları 

aikin, Orta Asya’da yapılanmasını 
sürdürüyor. CIS ülkelerinin (Azer-

baycan, Özbekistan, Gürcistan, Türkme-
nistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Erme-
nistan) sorumluluğunu üstlenen Daikin 
Türkiye, bölgedeki ilk müdürlüğünü 
Kazakistan’da açtı. 
Daikin, coğrafi ve kültürel yakınlığının 
yanında, Türk müteahhitlerin ülke paza-
rında söz sahibi olması nedeniyle 2013 
yılından itibaren Kazakistan’a yöne-
lik faaliyetlerin sorumluluğunu Daikin 
Türkiye’ye verdi. 
Bu görevi üstlendikten sonra Rusya 
ve Belarus ile gümrük birliğine girerek 
170 milyon nüfuslu bir pazar oluşturan 
Kazakistan’ı odağına alarak çalışmala-
rına hız veren Daikin Türkiye, Almatı’da 
2, Astana’da 1 olmak üzere Kazakistan 

koyan 90 yıllık köklü bir kuruluş ola-
rak, Sakura Programı’nı Türkiye’deki 
genç kadın girişimcileri destekleyen çok 
değerli bir sosyal sorumluluk projesi ola-
rak görüyoruz. Programın birinci etabına 
katılan 8 başarılı girişimci kadın ile yola 

çıktık. Bu program ile 3 yılda, 100’ü giri-
şimci ve onların yanında işe başlayacak 
100 kadın çalışan ile birlikte toplam 200 
kadını iş hayatına kazandıracak olmayı 
hem sektörümüz hem de ülkemiz adına 
çok önemli buluyoruz” dedi.

genelinde 3 distribütör ile satış ve pazar-
lama faaliyetlerine başladı. Kazakistan, 
Belarus ve Rusya’nın dahil olduğu güm-
rük birliği anlaşmasıyla bu ülkeler ara-
sında serbest ticaret yapılabildiği için 
Daikin Türkiye, Kazakistan üzerinden bu 
ülkeleri de odağına aldı. Konuya ilişkin 
Daikin Kazakistan Bölge Müdürü Yer-
bolat Omirzakov, “160 ülkede faaliyet 
gösteren bir dünya markası olarak, müş-
terilerimize en yakın lokasyonda faali-
yet göstermeye özen gösteriyor, onların 
iklimlendirme konusundaki tüm ihtiyaç 
ve beklentilerini hızla karşılamak için çalı-
şıyoruz. Bu doğrultuda, Daikin Türkiye 
çatısı altında, üstleneceğimiz projeler ve 
yatırımlarla Kazakistan’dan başlayarak 
bölgedeki hizmet ağımızı büyüteceğiz” 
dedi.
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kalite ve teknoloji elinizin altında

DX Bataryalı Klima Santralleri
Klima Santralleri

Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
Davlumbaz Santralleri

Havuz Nem Alma Santralleri

Sığınak Santrali

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

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
Mutfak Tipi Hücreli Aspiratörler

Sıcak Hava Apareyleri
Yer Konvektörleri

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar
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Y apı-Endüstri Merkezi (YEM) tara-
fından bu yıl 8’ncisi düzenlenen 

EKODesign Konferansı, 9 Nisan 2015 
Perşembe günü “Yeşil Motivasyon” 
teması ile YEM binasında düzenlendi. 
EKODesign Konferansı’nda bu yıl, önü-
müzdeki dönemde şehirleri ve hayatımızı 
değiştirecek Yeşil Bina Yönetmeliği, akıllı 
kentsel dönüşümün hızlandırılmasında 
yeni bir model olan "Akıllı Şehir Projesi" 
gibi konular ele alındı. Sürdürülebilir 
şehirler adına bu önemli konuların yanı 
sıra mimaride motive eden, girişimci, 
ilham veren, yol gösteren önemli isim-
ler de EKODesign 2015 kapsamında; 
kentsel strateji, yatırım, geliştirme, şehir 
planlama, yeşil bina, ekolojik ürün, enerji 
ve mimarlık uzmanları, ortak yaşam 
alanlarının korunması ve tasarlanması 
konusundaki deneyimlerini aktardılar.
Etkinlik, AKG Gazbeton ana sponsor-
luğu, Geberit konuşmacı sponsorluğu, 
YAPI Dergisi bilgi ortaklığı, Arkitekt-
bedriftene, ÇEDBİK, GYODER, İNDER, 
Türkiye İMSAD ve ULI Türkiye işbirliğiyle 
gerçekleştirildi.
Konferansın açılış sunumunu gerçekleş-
tiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji 
Verimliliği Daire Başkan Vekili Murat 
Bayram, yeni Yeşil Binalar Yönetmeliği 
ve hedefleri hakkında değerlendirme-
lerde bulundu. Bayram, 'Kamunun Özel 

Tasarımın Yeşil Zirvesi EKODesign Konferansı, ‘Yeşil Motivasyon’ 
Temasıyla Gerçekleşti

Motivasyonunu doğadan ve 
insan vücudundan alan projeler

Arkitektbedriftene’nin misafiri olarak 
konferansta konuşan Atelier Oslo ortak-
larından Jonas Norsted, geliştirdikleri 
çözüm önerileri üzerinden 'sürdürüle-
bilir mimarlık nedir?' sorusunu ele aldı. 
10 yıllık genç ve küçük bir ofis oldukla-
rını kaydeden Norsted, motivasyonunu 
doğadan ve insan vücudundan alan pro-
jelerinden örnekler paylaştı. Tasarımları-
nın temel hedefinin insanlara mutluluk 
vermek üzerinden şekillendiğini belirten 
Norsted; Venedik Bienali için gerçekleş-
tirdikleri Transcribed Nature'de doğada 
insanlar için heyecan verici olan şeyin ne 
olduğunu bulmaya çalıştıklarını, Kropp-
srom Pavilion'da ise çok karmaşık bir 
yapısı olan insan vücudunu mimariye 
nasıl dahil edebileceklerini araştırdıklarını 
söyledi.
Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlenen 
EKODesign konferasının ikinci bölümü 
ana sponsor AKG Gazbeton’un “Tasarım-
İnşaat-İşletme” Üçgeninde Sürdürülebilir 
Malzeme oturumu ile başladı. Sunucu ve 
metin yazarı Göksel Bekmezci’nin kişi-
sel sunumu, izleyicilere neşeli dakikalar 
yaşattı.
Bekmezci’nin sunumunun ardından Türk 
ve yabancı ödüllü mimarlar ile "ödül-

Sektörü Motivasyonu: Yeni Yeşil Binalar 
Yönetmeliği' başlıklı sunumunda, yönet-
meliğin motivasyonunun da gönüllü-
lük olduğunu vurguladı. Aralık ayında 
yayınlanan yönetmeliğin sektör temsil-
cileriyle yürütülen 2 yıllık bir diyaloğun 
ürünü olduğunu belirten Bayram, yasal 
bir çerçeve oluşturmanın hedeflendiğini 
kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 
sekreteryasının yürüttüğü yönetmeliğin 
diğer aktörlerini de farklı kurumlardan 
gelen 7 kişiden oluşan daimi komite, 
belgelendirme kuruluşları, belgelendirme 
uzmanları ve sürdürülebilirlik uzman-
ları olarak sıralayan Bayram; Bakanlığın 
sadece finansman problemlerini çözmek 
üzere bir köprü olarak bu zincirde yer 
aldığını sözlerine ekledi. Yönetmeliğin, 
bir sertifikasyon sistemi tanımlamadı-
ğını, bunu belgelendirme kuruluşlarına 
bıraktığını ifade eden Bayram, ancak tek 
bir sertifikasyon sisteminin oluşmasına 
müsait bir yapısı olduğunu ve asıl hedef-
lerinin de tek bir logo ve tek bir belge-
lendirme sistemine ulaşılması olduğunu 
belirtti. 
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nden Makina 
Mühendisi ve Enerji Yöneticisi Haluk 
Sevinçli ise sunumunda, koordinatörlü-
ğünü de yürüttüğü 'Tepebaşı Akıllı Kent' 
projesinin gelişim sürecini anlattı. 
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lendirilen mimarlık" tartışıldı. Foster + 
Partners Ortağı aynı zamanda Ekolojik 
Tasarım ve Sürdürülebilirlik Direktörü 
Anis Abou Zaki ve Avcı Architects’in 
Projeler Direktörü Koray Tokdemir'in 
bulunduğu diyalog bölümünde ödüllü 
projelerin sunduğu ekolojik çözümler 
masaya yatırıldı. Anis Abou Zaki konuş-
masında, İstanbul'un Gaziosmanpaşa 
ilçesinde, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile 
yapılması planlanan dönüşüm projesi-
nin detaylarını katılımcılarla paylaştı. 
Zaki, “Bölgeye yüzde 20 daha az enerji, 
yüzde 40 daha az su kullanan ve yüzde 
40 daha az atık üreten binalar yapmayı 
amaçlıyoruz” dedi.

Kentsel Peyzajda yaptıklarımız-
yapamadıklarımız

"Ödüllü Mimarlar - Ödüllendirilen 
Mimarlık" oturumunun ardından, “Kent-
sel Peyzaja Dair: Yaptıklarımız-Yapama-
dıklarımız” tartışıldı. Arzu Nuhoğlu Pey-
zaj Tasarım’ın kurucusu Arzu Nuhoğlu 
ile İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim 
Görevlisi Dr. Deniz Aslan’ın konuşmacı 
olarak katıldığı bu oturumda, çeşitli pey-
zaj projeleri üzerinden “yapılanlar ve 

yapılamayanlar” konuşuldu. 
Geberit'in desteğiyle EKODesign 2015 
konuşmacıları arasında yer alan Hasløv 
& Kjærsgaard Architects and Planners 
ortağı, Danirmarkalı mimar Benny 
Bøttiger, "Kıyı Bölgesinde Doğa ile Tasar-
lamak" başlıklı sunumunda, kıyı şeridinde 
ülkesel ölçekte gerçekleştirdikleri tasarım 
ve planlama çalışmalarını aktardı.Sürdü-
rülebilirlik, ekoloji ve feng shui üzerine 
çalışmalar ve araştırmalar yürüten Özgül 
Öztürk, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak 
amacıyla dahil olduğu İTÜ Vakfı Toprak 
Yapılar Grubu ve Ortak Çalışma Günü 
grubundan bahsetti.
Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu ise, 
geleneksel yapım tekniklerinin sürdü-
rülebilir bir çevre yaratmada iyi bir kay-
nak olacağını gösteren "Köyünü Yaşat" 
projesinin gelişim sürecini dinleyicilerle 
paylaştı. Moderatörlüğünü YAPI Dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Keskin 
Enginöz'ün yaptığı “YAPI Dergisi Özel 
Seçkisi” oturumunda, Uygur Mimarlık 
Kurucu Ortakları Mimar Semra Uygur 
ve Mimar Özcan Uygur ise İstanbul 
Valiliği’ne bağlı İstanbul Proje Koordi-
nasyon Birimi (İPKB)’nin “İstanbul Sismik 
Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazır-

lık Projesi” (İSMEP) adıyla eğitim yapı-
larının dönüşümünü konu alan “Yeşil 
Okul Projesi” hakkında bilgiyi İstanbul 
Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 
Direktörü Kazım Gökhan Elgin ile birlikte 
verdi. 
Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın girişi-
miyle 2008 yılında açılan Piri Reis 
Üniversitesi’nin mimarı Kreatif Mimar-
lık Kurucu Ortağı Aydan Volkan, proje 
yöneticisi İŞTE Proje Yönetimi ve Mimar-
lık Hizmetleri Kurucu Ortağı Alev Akın 
ve projenin sürdürülebilirlik danışmanı 
TURKECO İnşaat ve Enerji Kurucu Yöne-
ticisi Duygu Erten moderatör Yasemin 
Keskin Enginöz’ün sorularını yanıtladı.
Konferansa özel her yıl olduğu gibi bu 
yıl da, YAPI dergisi tarafından bu alanda 
kalıcı bir kaynak oluşturmasına katkı 
sağlayan “Yapıda Ekoloji” eki yayına 
hazırlandı. Yapıda Ekoloji eki; YAPI der-
gisi Nisan sayısı ile birlikte abonelere ve 
konferans katılımcılarına ücretsiz olarak 
ulaştırılıyor. Aynı zamanda YAPI dergisi 
tablet uygulamasından da (yapidergisi.
com/mobil) ücretsiz olarak dergi ve ekleri 
indirilebiliyor. 

Kaynak: yapi.com.tr

20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’15) 2-5 Eylül 2015 
Tarihlerinde Balıkesir’de Düzenlenecek

2 0. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 
Balıkesir Üniversitesi Mühendis-

lik Mimarlık Fakültesi Makine Mühen-
disliği Bölümü’nün ev sahipliğinde, 
Balıkesir Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenecek. Kongreye 
300 civarında bildiri başvurusu yapıldı, 
bildiri tam metinleri ise 15 Haziran 
2015 tarihine kadar kongre sekreter-
yasına teslim edilecek. Kongre bildiri 
konuları: ‘Akışkanlar Mekaniği, Biyo-
kimyasal Enerji, Çevre, Kirlilik ve Kont-
rol, Enerji Ekonomisi, Enerji Yönetimi, 
Havalandırma Tekniği, Isı Değiştiricileri, 
İklimlendirme Sistemleri, Isı Tekniği, Isı 
ve Kütle Geçişi, Termodinamik, Yakıtlar 
ve Yanma, Yeni ve Temiz Enerji Tekno-
lojileri’ olarak belirlendi. Kongre Düzen-

leme ve Yürütme Kurulu başkanlığını 
Makine Mühendisliği Bölümünden Doç. 
Dr. Hüseyin Bulgurcu, başkan yardımcı-
lığını Doç. Dr. Nadir İlten, sekretaryasını 
aynı bölümden Arş. Gör. Dr. Okan Kon 
yürütüyor. Kongre 2-5 Eylül 2015 tarih-
lerinde 4 gün sürecek, 4. gün sosyal içe-
rikli “Ayvalık-Cunda Turu” düzenlenecek. 
Kongrenin ilk üç gününde dört salonda 
toplam 260 bildiri sunulacak, her gün 
saat 13.00-14.00 arası çağrılı konuşma-
cılar davet edilecek. Bu yıl düzenlenecek 
kongre Türkiye’de Isı Bilimi ve Tekniği 
Derneği’nin ilk üyelerinden, Eski İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Fikret Narter anısına 
düzenleniyor. Kongre açılışında Narter’in 
öğrencileri, onun hayatını ve çalışmalarını 
anlatacak. Kongreye Balıkesir Büyükşe-

hir, Karesi, Altıeylül Belediyeleri, Sanayi 
ve Ticaret Odaları destek olacak. Ayrıca 
düzenlenecek sergi için şu ana kadar 
Deneysan Eğitim Cihazları ve Buzçelik 
şirketleri başvuruda bulundu. Kongreye 
teknik kitap basımı yapan Nobel Yayın, 
Seçkin Kitap, Palme Yayıncılık gibi yayın-
cılar sergi açmaları için davet edilecek. 
Kongrenin basın yayın sponsorluğunu 
ise Termodinamik, Termoklima ve DTK 
dergileri üstlenecek.
Kongre İletişim Adresi:
Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği 
Bölümü, Bigadiç yolu 17. km Balıkesir
Tel: 0266 612 11 94-95/5107
ulibtk15@gmail.com
http://ulibtk15.balikesir.edu.tr/index.php
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Form, 50. Yılını Hatıra Ormanı Kurarak Kutluyor

B u yıl 50. kuruluş yıldönümünü kut-
layan Form Şirketler Grubu, Şile 

Sahilköy’de “Form 50. Yıl Hatıra Ormanı” 
kuruyor. Form, verimli bir geleceğe kat-
kıda bulunmak amacıyla Orman Genel 
Müdürlüğü ile Şile’de 2 bin ağaçlık bir 
Hatıra Ormanı’nın tohumlarını attı. Form 
50. Yıl Hatıra Ormanı için düzenlenen 
törende sembolik olarak 100 fidan 
dikildi. Törene Form Şirketler Grubu 

F

F

orm Şirketler Grubu tarafından 
‘Yeşil Bina Oluşumunu Destekleyen 

Isı Pompaları’, ‘Fotovoltaik Sistemler’, 
‘Gün Işığı Aydınlatma’, ‘Duman Tahliye ve 
Havalandırma Sistemleri’ konularında veri-
len eğitim 15 Nisan 2015 tarihinde Form 
Maslak Merkez Ofisi’nde gerçekleşti. Form 
Şirketler Grubu’ndan İş Geliştirme Müdürü 
Pınar Gürler, PV Solar Proje Uzmanı Zafer 

Form, Verdiği Eğitimlerle Sektöre Katkı Sağlıyor

Form, Yetkili 
Servislere Climate 
Master Eğitimi Verdi

Enerji Verimliliği Derneği’nin 15. Şubesi 
Van’da Açıldı

E nerji Verimliği Derneği’nin yeni 
şubesi Enerji Verimliliği Derneği 

Başkan Vekili  Adnan Ersoy Ulubaş’ın 
katılımıyla Van’da açıldı. Enerji Hanım, 
Enerji Çocuk, Enerji Verimli Ulaşım ve 
Enerji Verimli Sanayi’den oluşan Enerji 
Takımı ile Türkiye’nin dört bir yanında 
etkin projeler gerçekleştiren Enerji Verim-
liliği Derneği’nin şube sayısı, Van’da açılan 
şubeyle beraber 15 oldu. Enerji Verimliliği 
Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan işbirliği protokolüyle hayata 
geçirilen ve 21 pilot ilde uygulanan Enerji 
Çocuk Projesi kapsamındaki tiyatro etkin-
liğinin 23’üncü Eğitimi de Van’da yapıldı. 

Açılıştan  önce basın mensuplarıyla bir 
araya gelen Enerji Verimliliği Derneği Baş-
kan Vekili  Adnan Ersoy Ulubaş, ülkemi-
zin İthalat kaynaklarının en önemli kalemi 
olan enerjinin daha az tüketilebilmesi için, 
enerji verimliliğinin  alternatif bir enerji 
kaynağı olduğunun altını çizdi. 

orm Şirketler Grubu, merkezi iklim-
lendirme yetkili servislerine yönelik 

düzenlediği eğitim ile sektör çalışanlarını 
buluşturdu. Climate Master Su Kaynaklı 
Isı Pompası ile ilgili verilen teknik içe-
rikli servis eğitimi 25-27 Mart tarihleri 
arasında Form Maslak Merkez Ofisi’nde 
gerçekleşti. Yeni servisler ile eski servis-
lerin bünyesine yeni katılan personelleri 
Climate Master su kaynaklı ısı pompası 
cihazları konusunda eğitmeyi amaçla-
yan etkinliğe yetkili servislerden 22 kişi 
ve 6 süpervizor katılım gösterdi. FORM 
Endüstri Ürünleri Genel Müdür Yardım-
cısı Mükremin İlhan eğitimle ilgili olarak, 

“Climate Master su kaynaklı ısı pompası 
kendi ürün grubunda lider. Climate 
Master Isı Pompaları birçok AVM’nin 
iklimlendirilmesinde kullanılıyor. Servis 
ağımız günden güne genişliyor. Yetkili 
servis elemanlarına sık sık eğitimler vere-
rek müşteri memnuniyeti ve cihazın etkin 
kullanımını sağlayarak en üst düzeyde 
verimlilik yaratmayı amaçlıyoruz” dedi. 3 
gün süren eğitimde, şehir dışından katı-
lım gösteren çalışanlar da dahil olmak 
üzere tüm katılımcılar Form Şirketler 
Grubu tarafından ağırlandı. Konular 
demo cihaz üzerinden uygulamalı ola-
rak anlatıldı. Eğitimin 1. gününde cihaz 
teknik özellikleri, montaj ve devreye alma 
konuları işlendi. 2. gün arıza tespiti, arıza 
onarım ve bakım konuları anlatıldı. 3 
gün ise termostatlar, kumandalar ve oto-
masyon kartları konusunda eğitim verildi. 
Eğitimin sonunda ise katılımcılara teknik 
konularla ilgili sınav yapıldı.

Ceyran ve Form Endüstri Tesisleri İstan-
bul Bölge Satış Müdürü Sinan Arısoy’un 
konuşmacı olduğu etkinliğe 14 firmadan 
25 kişi katıldı. Ürünlerle ilgili teknik detay-
lardan, yasal mevzuata ve örnek uygula-
malara kadar geniş bir yelpazede verilen 
eğitime ilgi büyüktü. Eğitimleri Mayıs 
ve Haziran aylarında da devam edeceği 
belirtildi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Bedi Korun, 
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Figen Korun, 
Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, 
Operasyon Koordinatörü Özden Korun 
ve Sahilköy Orman İşletme Şefi Neslihan 
Çekil’in yanı sıra 25 Form çalışanı da 
katıldı. Hatıra ormanının, 50. kuruluş 
yıldönümleri kapsamında gerçekleşti-
recekleri faaliyetlerden biri olduğunu 
belirten Tunç Korun, “Türkiye’de klima 
sektöründeki en eski ikinci firma olarak, 
ellinci yılımızı kutlamaktan son derece 
gururluyuz. Sürekli gelişerek ve yenilik-
ler yaparak, çalışanlarımızın inancı ve 
müşterilerimizin güveni ile ilerledik. Her 
alanda verimliliğe odaklanan bir firma 
olarak, çocuklarımızın ve dünyamızın 
geleceğine ve dünyamızın akciğerleri 
olan ormanlarımıza, yeşile katkıda bulun-
mak istedik” şeklinde konuştu.
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COP21 Öncesi İstanbul’da Önemli Buluşma

T oplumlar, ekonomiler ve ekosis-
temler için bir tehdit unsuru olan 

iklim değişikliğini farklı boyutlarıyla ele 
almak amacıyla bir araya gelen L’Agence 
Française de Développement (AFD), Mar-
mara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Araştırma Merkezi (MURCIR) ve İstanbul 
Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-
Stiftung Mercator Girişimi, konferans 
ve bilimsel çalıştaydan oluşan 2 gün-
lük bir etkinlik düzenledi. 16-17 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, 
Aralık ayında Paris’te düzenlenecek 
İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na 
(COP21) hazırlık niteliğindeydi. “İklim 
Değişikliği ve Kalkınma Politikaları Nasıl 
Uyumlu Olarak Sürdürülebilir?” başlıklı 
konferans ve “Özel Koşulların Ötesinde: 
Türkiye ve Küresel İklim Değişikliği Politi-
kaları” başlıklı Genç Araştırmacılar Çalış-
tayı, Paris öncesi farklı tarafların bir araya 
gelmesine olanak sağlamaları açısından 
son derece önemli çalışmalar olarak 
gösterildi. Fransa ve Türkiye’den kamu 
kuruluşları, özel sektör, finans sektörü, 
üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin 
iklim değişikliği ve kalkınma konuların-
daki fikirlerini ortaya koydukları konfe-
ransın açılış konuşmaları, Sabancı Üniver-
sitesi-İstanbul Politikalar Merkezi Direk-
törü Prof. Dr. Fuat Keyman, Marmara 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Direktörü Doç. Dr. 
Semra Cerit Mazlum ve Fransa Büyükel-
çisi Laurent Bili tarafından yapıldı. 

“Paris’teki konferans tüm dünya 
için çok kritik olacak”
Küresel dünyanın temsilcisi her ülkenin 

ortak sorunu olan iklim değişikliği ve 
kalkınma konularının tartışılacağı bu 
konferansa katkı vermekten ve bunun 
bir parçası olmaktan mutluluk duy-
duğunu söyleyerek sözlerine başlayan 
Prof. Dr. Fuat Keyman, konuşmasının 
ilerleyen bölümlerinde Paris’te düzenle-
necek konferansa vurgu yaptı. Keyman: 
“Paris’teki konferans, sadece iklim deği-
şikliği üzerine çalışanların değil, başta 
Amerika ve Çin olmak üzere bu konuda 
en önemli ve aynı zamanda en riskli 
sorunları yaratan ülkelerin de çok değer 
verdiği bir konferans. Dolayısıyla orada 
çıkacak sonuçlar, sadece iklim değişikliği 
alanında değil, kalkınma, ekonomi ve 
güvenlik gibi alanlarda da insanları ve 
dünyayı fazlasıyla etkileyecek. Paris’teki 
konferanstan olumlu sonuçlar çıkmalı. 
Eğer çıkmazsa, dünyamızı çok da iyi 
günlerin beklemeyeceğini söyleyebiliriz. 
O yüzden hem konferansa kadar hem 
de konferans sonrasında çok çalışma-
mız gerekiyor. STK’lar olarak politikalar 
üretmeli ve karar vericilere politika des-
teği sağlamalıyız. Bu anlamda STK’lara, 
düşünce kuruluşlarına, akademisyenlere 
ve aktivistlere görev düşüyor. Biz, iklim 
değişikliğine çok önem veriyor ve bu 
konuda sürekli çalışıyoruz. Bu yıl ve bun-
dan sonraki yıllar için Paris’teki konferan-
sın dönüm noktası olacağının farkında-
yız. Türkiye’yi bu konferansa hazırlamak, 
iklim değişikliği ve kalkınmanın, insani 
güvenlik ve sürdürülebilir insani kalkınma 
temelinde daha dengeli gitmesine dönük 
politikalar üretmek konularında çalışmak 
istiyoruz” dedi.

“Hem zamanlama hem de 
ortakları açısından çok önemli 
bir toplantı”
Konferansın bir diğer açılış konuşmacısı 
Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (MUR-
CIR) Direktörü Doç. Dr. Semra Cerit Maz-
lum, COP21 öncesinde organize edilen 
bu etkinliğin hem zamanlama hem de 
ortakları açısından çok önemli olduğunu 
söyledi. Mazlum, zamanlama ve ortaklar 
konusunu şöyle detaylandırdı: “Bu etkin-

lik zamanlama açısından önemli çünkü 
Paris’te düzenlenecek önemli bir Taraf-
lar Konferansı’na (COP21) yaklaşıyoruz. 
Uluslararası iklim rejimini çerçeveleyecek 
yeni bir anlaşma beklentisi içindeyiz. Bu 
konferans sadece bu anlaşma beklentisi 
nedeniyle önemli olmayacak. Paris’te bir 
araya gelecek devletler, ‘İnsanın artık 
dünyayı etkileyen başlıca aktör olduğu 
dönemde, yeni bir siyaset mümkün mü?’ 
sorusuna yanıt arayacak, bunun testini 
verecekler. Paris’ten çıkacak sonuca, 
sadece kendi başına bir anlaşma olarak 
değil, ‘21. yüzyıl için nasıl bir siyaset 
öngörüyoruz?’ şeklinde bir değerlen-
dirme ile bakacağız. Düzenlediğimiz bu 
etkinlik ortakları açısından da önemli, zira 
COP21’in ev sahibi Fransa’nın Kalkınma 
Ajansı ortaklarımızdan biri. Fransa’nın bu 
konferansı çok önemsediğini biliyoruz. 
Bunun dışında, Türkiye’de iklim deği-
şikliği konusundaki çalışmalarda öncü-
lük eden iki akademik ortak da burada. 
Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişki-
ler Araştırma Merkezi (MURCIR), iklim 
değişikliğini kurumsal olarak çalışmaya 
başlayan ve BM İklim Değişikliği Çerçevesi 
Sözleşmesi’ne akredite olmuş üniversal 
tek kurumdur. 2009’dan bu yana bu 
alanda ekinlikler düzenliyor ve yayınlar 
çıkarıyoruz. Üniversitemiz de bize bu 
sürecin içinde olmak konusunda des-
tek veriyor. Bildiğim kadarıyla, İstanbul 
Politikalar Merkezi de söz konusu akre-
ditasyon sürecinde. Onlar da bu söz-
leşme sürecine dâhil olan ikinci kurum 
olacaklar. Dolayısıyla hem akademik hem 
de uygulayıcı kuruluş anlamında süre-
cin içinde bulunan bu üç kurumun bu 
etkinliği ortaklaşa düzenlemiş olmasını 
çok önemsiyoruz”.

“Küresel ısınmayı 2100’e kadar  
2 ˚C altında tutmalıyız”
İklim değişikliği konusunda kolektif bir 
bilincin ve genel bir seferberliğin ortaya 
konulması gerektiğini söyleyen Fransa 
Büyükelçisi Laurent Bili de bu anlamda 
Paris’teki konferansın büyük önem taşı-
dığını belirtti. Bili sözlerine şöyle devam 
etti: “2015 yılı birçok reformun gerçekle-
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şeceği bir yıl olacak. Tüm bu reformlar da 
sene sonunda Paris’te yapılacak Taraflar 
Konferansı’nda doruk noktasına ulaşa-
cak. Fransa’nın ev sahipliği yapmaktan 
gurur duyacağı konferans, iklim deği-
şikliği üzerine gerçekleştirilen en büyük 
konferanslardan biri olacak. Bu anlamda 
Fransa, 2 hafta boyunca binlerce delege 
ve gözlemciyi en iyi şartlarda ağırlamaya 
çalışacak. Aynı zamanda COP’un başkan-
lığını yürüten ülke olarak, oy birliğiyle 
sağlanacak bir mutabakatın oluşturul-
ması yolunda kolaylaştırıcı görevini üst-
lenecek. Hedefimiz, iklim düzensizlik-
lerine çare olacak ve küresel ısınmayı 
2100 yılına kadar 2 °C’nin altında tut-
mayı mümkün kılacak bir anlaşmaya 
varabilmektir.”

Genç Araştırmacılar Çalıştayı 
yapıldı
Etkinliğin ikinci gününde ise “Özel Koşul-
ların Ötesinde: Türkiye ve Küresel İklim 
Değişikliği Politikaları” başlıklı Genç Araş-

tırmacılar Çalıştayı yapıldı. Çalıştayın açış 
konuşmacıları, Birleşmiş Milletler Gıda 
Hakkı Özel Raportörü ve ABD Kaliforniya 
Üniversitesi’nde Küresel Çalışmalar Araş-
tırma Profesörü olan Prof. Hilal Elver ve 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 
(IPCC), 5. Değerlendirme Raporu III. 
Çalışma Grubu Başyazarı ve Uluslararası 

Çevre ve Kalkınma Merkezi (CIRED) Direk-
törü Prof. Franck LeCocq oldu. Çalıştayda 
akademisyenler, kamu kurumları yetki-
lileri ve sivil toplum ve düşünce kuru-
luşlarından gelen araştırmacılar, iklim 
değişikliğinin çeşitli boyutları üzerindeki 
çalışmalarını sunarak bilgi alışverişinde 
bulundular. 

"F ondital Türkiye’de, Yeniliğe Hazır 
mısınız?” lansmanı 26 Mart tarihinde 

Crowne Plaza Asia Oteli’nde düzenlendi. Lans-
mana bayiler, servisler ve sektör temsilcileri 
yoğun bir katılım gösterdi. Lansmanda, ısıtma 
sistemleri alanında İtalya’nın öncü firmala-
rından olan Fondital ile doğalgazla ısıtma ve 
kombili ısıtma sistemleri üzerine uzun yıllardır 
faaliyet gösteren Trend Isı A.Ş.’nin Türkiye’de 
ortaklığı duyuruldu. Lansmanda Fondital’in 
yenilikçi tüm cihazları ve dokunmatik kombisi 
Formentera tanıtıldı. Lansmanda babasının 
kurduğu aile şirketinin bugün global bir şir-
kete dönüşme hikâyesini anlatan Fondital Grup 
CEO’su Orlando Niboli, Trend Isı A.Ş. ile Türkiye 
pazarında ortak olmaları hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. Niboli, Fondital’in Alman üretim 
kalite standartlarını benimseyen ve İtalyanlara 
has tasarım çizgisine sahip ısıtma cihazları üre-
ten bir şirket olduğunu belirterek “Türkiye eko-
nomisi gelişiyor. Planlarımız arasında Türkiye’de 
üretim yapmak var” dedi. Niboli’nin ardından 
Trend Isı A.Ş. Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü 
Gökhan Çelik, “Başarısının sırrını her zaman 
yenilikçi olmaya bağlayan Fondital, ısıtma sek-

töründe hep ilkleri ve yenilikleri vurgulayan 
Trend Isı A.Ş. ile uzun yıllar sürecek bir ortaklığa 
imza attı. Mayıs 2014’te başlayan bu yolculu-
ğumuz, yenilikçi bir anlayışla devam ediyor” 
dedi. Çelik konuşmasında, Fondital ile başlayan 
bu yolculuğun ilk dönemlerini anlattı ve Türkiye 
pazarı için yenilenen ve farklı özellikler eklenen 
tüm cihazların tanıtımını yaptı. Çelik’in ardın-
dan söz alan Fondital Servis Müdürü Emin Tığ, 

Fondital Türkiye’de

firmanın Türkiye servis yapılanması, Fondital 
servis teşkilatının organizasyonları ve ileriye 
dönük çalışmaları hakkında katılımcıları bil-
gilendirdi. Fondital Global Servisler Müdürü 
Marco Padovini ise Fondital’in genel servis 
kalite anlayışı ve % 100 kalite güvencesi hak-
kında bir sunum yaptı. Lansman, konuşma-
ların ardından düzenlenen sahne şovları ile 
son buldu.
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İMMİB, İhracatın Yıldızlarını Ödüllendirdi

stanbul Maden ve Metaller İhra-
catçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 

düzenlenen ‘2014 İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni’, 10 Nisan 2015 Cuma akşamı 
Hyatt Regency İstanbul Ataköy Otel’de 
gerçekleştirildi. Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin ekonomideki güncel gelişme-
lere dair değerlendirmelerde bulunduğu 
törende, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi 
ve İMMİB bünyesindeki Türkiye’nin ihra-
cat lideri 6 ihracatçı birliğinin başkanları 
da hazır bulundu. Türkiye çapında Genel 
Sekreterlikler bazında 43,6 milyar dolarlık 
ihracatla en yüksek ihracatı gerçekleştiren 
İMMİB, 2014 yılının ihracat yıldızlarını 65 
farklı kategoride toplam 195 ödül ile onur-
landırdı. Kimya, elektrik-elektronik, çelik, 
maden, mücevher, demir ve demir dışı 
metaller gibi Türkiye’nin en ihracatçı sek-
törlerinde faaliyet gösteren 25 bini aşkın 
ihracatçıyı temsil eden İMMİB, “İhracatın 
Yıldızları” ödülleri ile hem firmaların bu 

başarısını ödüllendirmek hem de ihracatla-
rını artırmaları için teşvik etmeyi hedefliyor. 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri “İMMİB” çatısı altında; Elektrik 
Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği, 
Çelik İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhra-
catçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları 
Birliği ve Mücevher İhracatçıları Birliği yer 
alıyor.  Bu altı birliğin alt sektörlerinde faa-
liyet gösteren ve en yüksek ihracatı yapan 
ilk üç şirket ise ihracatın yıldızı olarak ödül 
almaya hak kazandı. İMMİB 2014 Türkiye 
geneli ihracat liderleri Vestel, Arçelik ve 
Habaş oldu.
İMMİB Koordinatör Başkanı Ali Kahyaoğlu 
törenin açılışında yaptığı konuşmada ödül 
alan firmaları kutlayarak şunları söyledi: 
“İMMİB Türkiye ihracatının yüzde 30’unu 
karşılıyor. 2014 yılında 6 birliğimiz 43,6 
milyar dolarlık ihracata imza attı. Katma 
değeri yüksek ihracat için gece gündüz 
demeden çalıştık. Bu emeklerin kar-
şılığını almak için bu akşam buradayız. 
İMMİB, şimdiye kadar ihracatın gelişimine 
katkı sağlayan bir merkez olarak çalıştı. 
Türkiye’nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefine 200 milyar dolar ihra-
catla katkıda bulunmak üzere İMMİB ola-
rak çalışmaya ve ihracatçılarımıza destek 
olmaya devam edeceğiz. ”
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise dış kay-
naklı gelişmelerin ihracatımızı etkilediği zor 
bir dönemden geçildiğini belirterek, “Özel-

likle Euro/Dolar paritesindeki düşüş ihra-
catımızı negatif yönde etkiliyor. Örneğin 
sadece Mart ayında paritedeki yüzde 21,5 
düşüş ihracatımızı 1,3 milyar dolar negatif 
etkiledi. Buna rağmen ihracatta kilogram 
bazında yüzde 4,4 artış yakaladık. Dünya 
ticareti daralırken biz pazar payı kazanıyo-
ruz. Bunun sürekliliğini sağlamak en büyük 
temennimiz. Biz de zorluklardan güç alarak 
‘ihracatın usta kaptanlığı’ konusunda hızla 
ilerliyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bu 
yılın 3. Çeyreği itibariyle de ihracatımızın 
yeniden artış trendine girmesini bekliyoruz. 
Bu anlamda hep vurguladığımız gibi tüm 
sektörlerimizin inovasyon, Ar-Ge, tasarım 
ve markalaşmaya daha fazla odaklanması 
önem taşıyor” dedi. 
Türkiye’nin ihracatta önemli mesafeler elde 
ettiğini dile getiren Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, “Türkiye’nin dış ticaret hacmi 
80’li yıllarda 5 milyar dolar bile değilken, 
2014 yılında 171 milyar dolar ihracat ger-
çekleştirdi. 241 milyar dolar ithalat, 50 
milyar dolara yakın hizmet geliri ile devasa 
bir dış ticaret hacmi ile karşı karşıyayız. Son 
12 yılda ortalama yüzde 14 ihracat artışı ile 
ekonomimiz bugünlere geldi. Türkiye’nin 
cari açık, dış ticaret açığı, bütçe açığı 
problemi kalmamıştır, yoktur. Türkiye’nin 
sadece inovasyon ve Ar-Ge problemi var-
dır. Bunun çözümü ise ileri teknoloji ve 
bilgi planı ile mümkün. Yüksek teknoloji 
ürünlerinin ihracatındaki payı yüzde 4 sevi-
yesinde olan bir Türkiye 2023 hedeflerine 
ulaşmakta zorlanır” diye konuştu.

T eknoloji sektörünün küresel devlerin-
den LG Electronics, Türkiye ofisinin 

açılışının yedinci yıl dönümünü tüm çalışan-
larının katılımıyla düzenlediği bir etkinlikle 
kutladı. Toplantıda söz alan LG Electronics 
Türkiye Genel Müdürü Calvin Cho, tüketici 
elektroniği alanında Türkiye’de yakaladıkları 
başarılara değinerek “LG Electronics, tam 
yedi yıldır sürekli yükselen bir ivmeyle Tür-
kiye’deki tüketici elektroniği pazarına yön 
veriyor. Faaliyetlerimizin başladığı günden 
bu yana işletme hacmimizi sürekli büyüt-

en önemli motivasyonu oluşturuyor. Bunda 
emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza en 
içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Sizlerin 
bu özverili yaklaşımı sayesinde LG Electronics 
Türkiye’nin başarı grafiğini her zaman daha 
yükseklere taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Ayrıca etkinliğe misafir olan Uluslararası 
Dağcı ve AKUT Başkanı Nasuh Mahruki de 
“Kendi Everestinize Tırmanmak” başlıklı bir 
konuşma yaptı. Tüm LG Electronics Türkiye 
çalışanlarının bir arada olduğu etkinlik hatıra 
fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

LG Electronics, Türkiye’deki Yedinci Yılını Kutladı

tük. Sunduğumuz inovatif ürünlerimizle 
mükemmelliği yakalayarak tüm kullanıcıların 
hayatlarını çok daha keyifli bir hale getirme 
arzumuz, bu başarılı grafiğe ulaşmamızdaki 
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Danfoss Hidronik 
Tesisatlarda 
Balanslamanın 
Önemini Anlattı

D anfoss Türkiye İş Geliştirme 
Müdürü Recep Burak Kolsuk, Tes-

kon Sodex Fuarı’nda, ‘Hidronik (Sulu 
Sistem) Tesisatlarda Balanslamanın 
Önemi’ konulu bir seminer verdi. Fuar 
katılımcıları Danfoss Türkiye İş Geliştirme 
Müdürü Recep Burak Kolsuk’un verdiği 
seminere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle 
otel, AVM, hastane ve ofis gibi büyük 
binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla 
kullanılan mekanik tesisatta yapılacak 
olan balanslama işlemi ile yüzde 20’lere 
varan oranlarda enerji tasarrufu sağ-
lamanın mümkün olduğunu aktaran 
Kolsuk, ısının tüm binaya eşit oranda 
dağılmasıyla daha konforlu bir yaşam 
ortamı oluştuğunu da aktardı.

D D

Danfoss’a 3 İnovasyon 
Ödülü Birden

Danfoss, 2014 Yılı Cirosuyla Rekor Kırdı

anfoss, Çin Soğutma Fuarı kapsa-
mında her yıl Şangay’da düzen-

lenen İnovasyon Ürünü Töreni’nden üç 
ödülle döndü. Ödül törenine katılan 
Danfoss Soğutma ve İklimlendirme 
Kontrolleri (RAC) Grubu Başkanı 
Helge Jorgensen şöyle konuştu: “Bu 
üç ödülü almaktan dolayı gururluyuz. 
Danfoss inovasyona büyük ölçüde 
odaklanıyor, çünkü inovasyon ile fark 
yaratıyor. Dünya çapında sadece tek-
noloji ve ürünler değil, aynı zamanda 
akıllı çözümler de sunuyoruz. Danfoss 
1933 yılından bu yana soğutma sek-
töründe faaliyet gösteriyor. Bu sektöre 
önemli ölçüde katkı sağlayanlardan 
biri olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” 
Çin Soğutma Fuarında Danfoss; soğut-
mada Danfoss Scroll CXH140 Komp-
resör, iklimlendirmede ETS Colibri 
Elektronik Genleşme Valfi ve Soğuk 
Depolamada ICF 15-4 Flexline ürünleri 
ile ödül aldı.

anfoss, 2014 yılı finansal verile-
rini açıkladı. Açıklanan verilere 

göre Danfoss 2014 yılında 4.6 milyar 
Euro ciro gerçekleştirdi. Cirosunu bir 
önceki yıla göre yüzde 4 oranında artı-
ran Danfoss, böylece kendi rekorunu 
da kırmış oldu. 2014 yılında Türkiye’de 

de, yerel para biriminde yüzde 22’lik 
büyüme kaydeden Danfoss, aynı yıl “Core 
& Clear” olarak adlandırdığı grup strate-
jisinin ikinci aşamasında organik büyüme 
ve satın alma yoluyla pazar payını artır-
maya odaklandı. Bu strateji çerçevesinde 
2014 yılında Danfoss’un, Finlandiyalı AC 
sürücüleri üreticisi Vacon’u satın alma-
sıyla, düşük voltajlı sürücüler pazarında, 
güçlü ve önemli yeni bir aktör doğdu. 
Vacon’un satın alınmasının ardından 
2015 yılı net satışlarında yüzde 10’a 
varan bir artış bekleyen Danfoss, yeniden 
yapılanmasını tamamladığı Türkiye’de de 
büyüme odaklı faaliyetlerini sürdürüyor.

D

Danfoss Türkiye Seminerleri Devam Ediyor
anfoss, Türkiye’deki yapılanması 
Danfoss Türkiye ile verdiği eği-

timlerle sektörü geliştirmeye devam 
ediyor. Isıtma - soğutma ve sürücüler 
sektörünün önde gelen şirketlerinin 
yöneticileri ile sektör profesyonelleri ve 
mühendislik öğrencilerinden bugüne 
kadar 10 bin kişiye eğitim veren Dan-
foss Türkiye, Mayıs ve Haziran ayla-
rında da Makine Mühendisleri Odası 
(MMO) ile işbirliği çerçevesinde çeşitli 
illerde eğitimlerini sürdürecek. Bolu, 
Sakarya, Kocaeli ve Düzce illerinde 
MMO işbirliği ile ‘Döşemeden Isıtma’ 
ve ‘Mekanik Tesisatlarda Balanslama’ 
konulu eğitimler verecek. İstanbul ve 
İzmir’de özellikle soğutma alanına 
yönelik seminerlerini sürdüren Dan-
foss Türkiye, spesifik ürünler ve tek-
noloji konularında eğitimler verirken, 
enerjinin yoğun tüketildiği iş kollarına 

özel programlar da düzenliyor. Danfoss 
Akademi ile de Marmara Bölgesi’ndeki 
bayilerine ürün ve sistem çözümleri hak-
kında eğitim veren Danfoss Türkiye son 
olarak yeni ürünü NOVOCON hakkında 
HVAC sektör profesyonellerine yönelik 
de bir seminer gerçekleştirdi. Danfoss 
yetkilileri, Türkiye’de faaliyete başladığı 
2013 yılından bu yana sürdürdüğü eği-
timlerine önümüzdeki dönemlerde de 
devam edeceğini belirtti.
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Y aratıcı dehasıyla klasik Osmanlı 
mimarisinde gerçekleştirdiği eşsiz 

yapıtlarını hem kültürümüze hem de 
dünya mimarlık mirasına kazandıran Mimar 
Sinan, MSGSÜ, Mimar Sinan Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, MSGSÜ İç Mimarlık 
Bölümü ve Allevents ortaklığında düzen-
lenen  “Sinan ve Mimari Dehanın Şahe-
serleri” sergisi ile anılıyor. 9 Nisan – 31 
Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’daki 
MSGSÜ Tophane-i Amire KSM’de, ardından 
da Türkiye’nin ve dünyanın farklı kentlerinde 
organize edilecek “Sinan ve Mimari Dehanın 
Şaheserleri” sergisinin teknolojik uygulama 
tasarımları ise Awesome Broduction imza-
sını taşıyor. Sergi, Türk Hava Yolları, Arlight, 
Yapı Merkezi, 3dörtgen sponsorluklarında,  
NTV, Voyage, NG, Zero, medya iletişim 
sponsorluğu  ,Çekül Vakfı, BKG, Karmaşık, 
Bilgi Yayınevi, Dialog, Sennheiser destekle-
rinde gerçekleşiyor.
Üç boyutlu görsellerden animasyonlara, 
dijital haritalarda Sinan eserlerinin taki-
binden dokunmatik ekranlarda interaktif 
okuma ve incelemelere kadar çok çeşitli 
yöntemin kullanıldığı sergide, izleyicilerin 
Mimar Sinan’ı panolar, dijital gösterimler ve 
Can Gürzap’ın seslendirmesiyle kulaklıklar-
dan takip edebilmeleri de mümkün olacak. 
Araştırmacı, öğrenci ve uzmanların oturup 
inceleme yapabilecekleri, arşiv nitelikli bir 
masanın da bulunduğu sergide sözlük/söz-
cük oyunları, dönemin inşaat aşamalarını 
aktaran canlandırılmış minyatürler, resimler 
ve müzikler meraklıları ve çocuk izleyici-
leri 16. yüzyıla doğru enfes bir yolculuğa 
çıkarıyor. 15. yüzyılda inşa edilen MSGSÜ 
Tophane-i Amire binasının toplam 2000 
metrekarelik görkemli sergileme alanında 
gerçekleştirilen sergide, usta yaratıcının tüm 
dünya mimarlarına esin kaynağı olan hayatı 
ve eserleri şu başlıklar altında anlatılıyor: 
• Sinan’ı Anlamak
• Kültürel Etkileşimler
• Mimari Adap
• Himayeciler ve Mimar Sinan
• Hassa Mimarlar Ocağı
• Haritalar ve Siluetlerde Sinan
• Mimar Sinan Sözlüğü
• Mimar Sinan Mercek Altında
• Kubbe Mapping

Mimar Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Prof. 
Dr. Zeynep Ahunbay, Sanat Tarihçisi Doç. 
Dr. Nurcan Yazıcı, Mimar Cengiz Bektaş, 
Kitap Tasarımcısı Ersu Pekin ile Arkeolog ve 
Kültür Tarihçisi Nezih Başgelen’in yer aldığı 
danışma kurulunun desteği ile projelendiri-
len “Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” 
sergisinin MSGSÜ Tophane-i Amire Kül-
tür ve Sanat Merkezi’nden sonra, 2015 ve 
2016 yılları boyunca Ankara, Bursa, Kayseri, 
Eskişehir’in yanı sıra, uluslararası platform-
larda da dolaştırılarak, Avrupa, Amerika, 
Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinin önemli 
kentlerinde izleyicilerle buluşturulması plan-
lanıyor.  Sergi yurt içi ve yurtdışındaki dola-
şımını tamamlandıktan sonra tüm envanter 
ve materyalleri, yapım hazırlıkları devam 
eden MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma Mer-
kezi ve Müzesi’ne bağışlanacak.  
Ayrıntılı bilgi: www.mimarsinansergi.com
Bilet satış: www.tixbox.com

Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri Sergisi Açıldı 

• 5 Asır Sonra Sinan’ın Minarelerinden 
4 Mevsim İstanbul Belgeseli 
Gösterimi

31 Mayıs’a açık kalacak “Sinan & Mimari 
Dehanın Şaheserleri” sergisinde Osmanlı 
İmparatorluğu’nun baş mimarı Mimar 
Sinan’ın yaptığı eserlerden yola çıkılarak 
hazırlanılan özel ürünleri ve Mimar Sinan 
hakkındaki yayınları bulabileceğiniz mağaza 
da sergi süresince hizmet verecek.
Mimar Prof. Dr. Bülent Özer, Tarihçi Prof. 
Dr. Cemal Kafadar, Mimar Prof. Dr. Demet 
Binan, Mimar Prof. Dr. Doğan Kuban, 
Müzebilim Uzmanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, 
Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gülru Necipoğlu, 
Tarihçi Prof. Dr. Haluk Dursun, Sanat Tarih-
çisi Prof. Dr. Jale Nejdet Erzen, Mimar Prof. 
Dr.Reha Günay, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. 
Selçuk Mülayim, Geleneksel Türk El Sanat-
ları Uzmanı Prof. Dr.Sitare Bakır Turan, 
Sanat Tarihçisi Prof. Dr.Semra Germaner, 
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Alarko Carrier, Makro Marketler Zinciri Yapı 
İşleri Departmanına VRF Eğitimi Verdi

Alarko Carrier’dan Profesyonel Satış Teknikleri 
Eğitimi

Alarko Carrier, 
İlk Sürdürülebilirlik 
Raporunu 2016 Yılında 
Yayımlayacak

M

A

A

akro Marketler Zinciri’nin Yapı 
İşleri departmanı için 8 Nisan 

2015 tarihinde Ankara’da, Toshiba 
VRF Sistemleri eğitimi gerçekleşti-
rildi. Makromarketler Zinciri Yapı İşleri 
departmanından 5 kişilik teknik perso-
nelin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim, 
Alarko Carrier Ankara Ofis Bayilik Satışları 
Departman Şefi Alper Özgür tarafından 
verildi. Eğitimde Toshiba VRF Sistem-
lerinin sektörde tek, 3 adet DC Twin 
Rotary kompresöre ve rakiplerine oranla 
oldukça düşük yıllık enerji tüketim değer-

larko Carrier, 30-31 Mart tarihle-
rinde bayilik satış departmanları-

nın bölge sorumluları ile yetkili satıcıla-
rın satış mühendislerine Alarko Carrier 
Ankara ofisinde Profesyonel Satış Teknik-
leri eğitimi verdi. Alarko Carrier Ankara 
Ofis Satış Müdürü Ali İsmet Koçak 
tarafından verilen ve 2 gün süren eği-
timler kapsamında ilk gün katılımcılara 
profesyonel satış teknikleri konusunda 
teorik bilgiler aktarılırken, ikinci gün ise 
teoride aktarılan bilgiler uygulamalı ola-
rak gösterildi. İnteraktifliğin ön planda 

larko Carrier, sürdürülebilirlikle 
ilgili sertifikasyon çalışmalarını 

tamamladı. Çalışanları ve yan sanayi-
siyle birlikte sürdürülebilirliği şirket kül-
türü haline getirmeyi hedefleyen Alarko 
Carrier, iklimlendirme sektöründe sür-
dürülebilirlik raporunu yayımlayan öncü 
şirketlerden biri olacak. Rapor için tüm 
altyapı çalışmalarını tamamlayan kuru-
luş, işbirliği yaptığı yan sanayi şirketle-
rini karbon salınımı ve enerji verimliliği 
konusunda kendi standartlarına uygun 
hale getirecek. Tedarikçilerinin eğitimine 
2 yıl önce başlayan Alarko Carrier, ilk 
sürdürülebilirlik raporunu 2016 yılında 
yayımlamayı planlıyor. Alarko Carrier 
Fabrikalardan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Çopur, konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik kav-
ramı ekonomik gelişme, sosyal gelişme 
ve çevre olmak üzere üç alan üzerinde 
şekilleniyor. Alarko, yaklaşık 20 yıldır bu 
konuda zaman, para ve emek harcayan 
bir şirket. Yapılan her faaliyette, maliyet, 
kârın yanı sıra, çevre duyarlılığını da ana 
hedef olarak koyuyoruz. Kurucu ortak-
larımız Dr. Üzeyir Garih ve İshak Alaton, 
daha dünya gündemine girmeden önce, 
sürdürülebilirlik kavramını Alarko Şirket-
ler Topluluğu’nun ana felsefesi olarak 
benimsedi. 1995 yılında gerçekleştirilen 
‘Arama Konferansı’nda, şirketin 10 temel 
maddeden oluşan ‘Ana Felsefe’si oluş-
turuldu. Bu maddeler, yaklaşık 10 sene 
sonra gündeme gelen sürdürülebilirliği 
de kapsıyordu. Kısacası faaliyetlerimizi 
bu felsefe doğrultusunda yürüttüğümüz 
için sürdürülebilirlik konusu gündeme 
geldiğinde altyapımızı önemli ölçüde 
oluşturmuş durumdaydık.” 

A

Klima Santrali İhracat Şampiyonu, 
Alarko Carrier

larko Carrier, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 

tarafından düzenlenen “Başarılı İhra-
catçılar Ödül Töreni”nde “2014 Yılı En 
Fazla Klima Santralleri İhracatı Yapan 
Şirket” kategorisinde birincilik ödülüne, 

“En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Şirket” 
kategorisinde ise ikincilik ödülüne 
layık görüldü. Ödül töreni 29 Nisan 
2015 tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin, önemli kurum ve kuru-
luşların üst düzey yetkilileri ile sektör 
temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da ger-

çekleştirildi. Törende İSİB üyesi firmalara 
21 ayrı kategoride toplam 59 ödül verildi.

lerine sahip olması, katılımcıların en çok 
ilgisini çeken konu oldu.

tutulduğu eğitimlerde katılımcılara aynı 
zamanda duygusal zekâ ve beden dili gibi 
konularda da bilgi verildi.
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Haberler

A

K

lman el aleti sektörünün öncü fir-
malarından Hazet, BS Tool Trade 

ile Türkiye pazarına giriyor. El aleti sektö-
ründe dünya markalarının Türkiye temsil-
ciliğini yapan BS Tool Trade, Hazet ürün-
lerini Türkiye’ye getiriyor. Alman el aleti 
sektörünün en güçlü ve kaliteli markası 
olarak kabul edilen Hazet, Almanya’nın 
dört ayrı bölgesinde bulunan, dört farklı 
fabrikasıyla Avrupa’nın en gelişmiş el aleti 

odsan Caleffi; mesleğini doğru 
seçen ve işinin öneminin farkında 

olan bireylerin, ülkenin verimliliğine önemli 
katkılar sağlayacağı bilinciyle Sudoku Kreşi 
ile ortak bir etkinlik yürüttü. Etkinlik; 6 yaş 
grubundan miniklere, iş ortamını göre-
rek belirli meslek gruplarının tanıtılması 
ve Caleffi’nin en önemli sermayesi olarak 
benimsenen ‘insan’ın bilinçli bir şekilde 
geleceğe hazırlanmış çocuklara emanet 
edilmesini amaçlıyor. Kodsan; çocuklara, 
Mühendislik, Finans, Lojistik, Üretim, 
Pazarlama, Satış gibi departmanlar hak-
kında İngilizce ve Türkçe bilgiler verdi. 
Kodsan Yönetim Kurulu Başkanı Namık 
Kodaman ve Kodsan Genel Müdürü Melih 
Kodaman, çocuklarla birebir ilgilenerek 
tecrübeleri doğrultusunda gelecekle ilgili 

Alman Hazet, BS Tool Trade ile Türkiye’de

Kodsan, Geleceğe Yatırım Yapıyor

üretimini gerçekleştiren firma konumunda 
bulunuyor. Hazet, otomotiv sektörü başta 
olmak üzere tüm sanayi kollarında kullanı-
lan en son teknoloji ile ürettiği el aletlerini 
tüm dünya pazarlarına sunuyor. BS Tool 
Trade, yüksek kalite, doğru ve sorunsuz 
hizmet anlayışıyla Hazet’i Türkiye el aleti 
pazarındaki kullanıcılara ulaştırıyor. Uzun 
yıllar el aleti sektöründe büyük firmalarda 
yöneticilik yapan BS Tool Trade’in Kuru-
cusu Bülent Savaş: “Tüm dünyada kalite, 
hassas ölçüm değerleri ve uzun ömürlülük 
simgesi haline gelen Alman Hazet,  Wera, 
MOB Peddinghaus, NWS ve Narex firma-
larının uluslararası standartlarda onaylı 
geniş ürün yelpazesini Türkiye pazarına 
sunmanın heyecanını yaşıyoruz” diye-
rek bu firmalara ait markaların, dünya 
pazarlarının aranılan ürünleri olduğuna 
dikkat çekti. Savaş, BS Tool Trade’in 
çalışma prensibini şöyle açıkladı: “Hazet, 
Alman el aleti sektörünün şüphesiz lider 
markasıdır. Biz de BS Tool Trade olarak 
kalite ve hizmet odaklı çalışan bir firma 
olduğumuz için Türkiye’deki kullanıcı-
larımıza en iyisini ulaştırma gayreti için-
deyiz. Özellikle Almanya’yı içeren global 
pazarlardaki engin deneyimimizden fay-

dalanarak Hazet ile işbirliği içinde olmak 
istedik. Türkiye’deki bayilerle yurtdışındaki 
üretici firmalar arasında koordinasyon 
görevi yaparak işlemlerin hızlı, düzenli ve 
sorunsuz yürütülmesini sağlamak önce-
likli hedefimizdir. Otuz beş yıllık sektörel 
deneyimimi, Alman üreticileri ve Türkiye 
pazarını iyi tanımamın avantajlarını hiz-
mete çevirerek sektöre farklı bir anlayış 
kazandıracağız.”

önemli tavsiyeler verdi. Miniklerin hayal 
gücü ve ilginç bakış açılarıyla hoş görün-
tülere sahne olan sohbetlerin konusu; 
çocukların gelecek hakkındaki görüşleri ve 
hayallerindeki mesleklerdi. Etkinlik, çocuk-
ların motivasyonlarını artırmak amacıyla 
dağıtılan balonlar ve sevilen çizgi film 
kahramanlarının figüratif kurabiyelerinin 
hediye edilmesiyle son buldu.
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SFA Sanihydro Eskişehir’deki Sıhhi Tesisat Ustaları ile Buluştu

T ürkiye’nin farklı bölgelerinde orga-
nize ettiği eğitim seminerlerini sür-

düren SFA Sanihydro, 15 Nisan 2015 
tarihinde Eskişehir’de Anemon Hotel’de 
tesisat ustalarıyla ve firmanın bölgedeki 
yetkili bayileriyle bir araya geldi. 50 kişi-
lik katılımla gerçekleşen seminerde, SFA 
Sanihydro S.S.H. Sorumlusu Erman Tüm-
çelik öncelikle SFA Sanihydro’nun 55 yıllık 
tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. 
Toplantıda WC öğütücü ve pompaların 
doğal akışlı tahliyenin imkânsız olduğu 
durumlarda, evlerde ve iş yerlerinde her-
hangi bir yere, ekstra tuvalet veya yeni bir 
banyoyu kolayca monte etmeyi sağladığı 
anlatıldı. 
WC öğütücü ve pompaların çatı, bodrum 
katından ya da kanalizasyon borusundan 
uzak veya kot farkı olan yerlerde dikey 
olarak 11 metreye, yatay olarak 110 

metreye kadar 32 mm’lik bir boru çapı 
ile atıkları pompalayabildiği, müşterilere 
hijyenik, ekonomik, pratik ve estetik bir 
çözüm sağladığı vurgulandı. Ürünleri 
iyi anlamanın doğru pompa seçiminde 
büyük önem taşıdığı vurgulanarak, WC 
öğütücüleri ve pompaları hakkında 
çalışma prensibinden montajına kadar 

Maintenance ve Cleanroom Fuarı Düzenlendi

T emiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve 
Donanımları Fuarı Cleanroom 

Exhibition ve Tesis Yönetimi ve Bakım 
Teknolojileri Fuarı Maintenance İstanbul 
16 – 18 Nisan 2015 tarihinde Akde-
niz Tanıtım A.Ş. tarafından Lütfi Kır-
dar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzen-
lendi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen 
Temiz Oda ve Tesis Yönetimi fuarları-
nın ziyaretçi kitlesini makine, elektrik 
kimya, endüstri, bilişim, inşaat ve çevre 
mühendisleri oluşturdu. Fuarın açılış 
töreninde, Akdeniz Tanıtım A.Ş. Genel 
Müdürü Fatih Onkar, ASHRAE Turkish 
Chapter Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem 
ve Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi 
Akar konuşmaları ile yer aldı. Kızılay 
Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar konuş-
masında Kızılay Kan Merkezleri’nin son 
derece steril, dünya temizlik standart-
larına uygun ve dünyaya örnek alanlar 
olduğunun altını çizerek, bu tür kav-
ramların Türkiye’de gelişmiş olmasından 
mutlu olduğunu ve bu sistemlerin yeni 
kurulacak olan merkez ve laboratuvarları 
için son derece yararlı ürün ve hizmetler 
olduğunu belitti. ‘Temiz Oda Teknolo-

jileri’ olarak da anılan sektörü, uzman-
ları ile buluşturan Cleanroom fuarında 
özellikle nükleer, ilaç, kimya, savunma 
sanayi, gıda, kozmetik, elektronik ve 
optik endüstrileri için artık Türkiye’de 
de zorunlu olacak standartlara deği-
nildi. Yabancı firmaların yanı sıra çok 
sayıda yerli üretici firmanın da yer aldığı 
fuarda; tesislerin tıbbi veya endüstriyel 
faaliyetlerinin yürütüldüğü, tam kon-
trollü ortam gerektiren her türlü üre-
tim, kontrol, ameliyathane, laboratuvar 
ve ar-ge mekânlarının tüm donanımını 
kapsayan ürün ve hizmetler tanıtıldı. 
Fuarda ulusal ve uluslararası platform-
lardan çok sayıda uzman ve akademisye-
nin yaptığı sunumlar, düzenlenen panel, 
seminer ve oturumlarda ise; temiz oda 

teknolojilerinin uluslararası kabul edi-
len temizlik standartlarına (DIN 1946/4) 
göre insanları mikrop, mikroorganizma 
gibi canlı parçacıklardan koruduğu vur-
gulandı. Tesis yöneticileri ve bakım pro-
fesyonellerinin uzmanlık alanlarındaki 
en önemli hedeflerden biri olan ve sür-
dürülebilirliğin sağlanmasında gereklilik 
halini alan “ileri bakım teknolojileri” de 
oturumlarda anlatılan önemli konular 
arasındaydı.

detaylı teknik bilgi aktarıldı. Soru-cevap 
bölümünün ardından SFA SANIHYDRO 
düzenlediği öğle yemeğinde ustalarla 
yakından tanışma fırsatı buldu, müşteri 
memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve 
üst seviyede tutmak için eğitim etkinlikle-
rine önem verildiği ve çalışmaların devam 
edeceği belirtildi.
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A vrupa ve dünyanın bir numaralı 
enerji ölçüm cihazları üreticisi Qun-

dis, gaz, elektrik ve su tüketimi ölçümünde 
şeffaflık sağlayan IBM Bulut Bilgi İşlem 
Sistemleri’yle anlaştı. Almanya'da 20 yıldan 
uzun bir süredir tüketim kayıt sistemlerinin 
geliştirilmesinde lider olan Qundis GmbH, 
enerji tüketiminden veri elde etme yöntemi 
olarak bir ölçüm sistemi geliştirdi. QUN-
DIS, ısı ve su tüketimini faturalandırmak 
ve takip etmek için Frankfurt’ta IBM Bulut 
Bilgi İşlem Merkezi’ni seçti. 
Enerji tüketim ölçümlerinde şeffaflık sağ-
layan bu sistem sayesinde ev sahipleri bir 
portal aracılığıyla mevcut tüketime erişim 
sağlayabildikleri gibi akıllı cihazlar üzerin-
den ısınma işlemlerini idare edebiliyorlar.  
Uygulama sayesinde geçmişte yılda veya 
ayda sadece bir defa okunan enerji tüke-
timi uygulamasının aksine, tüketiciler şimdi 
enerji yönetimlerini sürekli olarak izleyebili-
yor, kontrol altında tutabiliyorlar.
IBM Bulut müşterilerden veri toplamak 
için merkezi bir platform görevi görüyor. 
Böylece, bulut enerji yönetimi için tek bir 
ağ geçidi hale geliyor. QUNDIS de bu yeni 
çığır açan buluş sayesinde enerji yöneti-
minde hem esneklik hem de inovasyon 
sunuyor.
QUNDIS GmbH CEO’su Dieter Berndt,  

Almanya, Avusturya ve İsviçre IBM için 
Orta-Pazar ve Bulut Hizmet Sağlayıcısı 
(CSP), Satış Direktörü olan Martina Fiddrich 
ise uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi: 
“Sayısallaştırma Alman orta-ölçekli şirketler 
için muhteşem bir momentum sunmakta 
ve bu sayede aniden yeni iş fırsatları müm-
kün hale gelmektedir. Uluslararası arenada 
rekabet eden gizli şampiyonlarımız için, bu 
büyük bir fırsattır. QUNDIS Bulut sayesinde 
bir önceki iş modellerinin nasıl bağlana-
cağını ve gelecekteki piyasa fırsatlarının 
nasıl değerlendirileceğini göstermektedir, 
böylelikle geleceğe nasıl hazır olmaları 
gerektiğini belirtmektedir.”

QUNDIS GmbH Modern Enerji Yönetimi Kaynağı Olarak  
IBM Bulut’u Seçti 

uygulamayla ilgili olarak; “Q SMP’miz 
(Qundis Akıllı Ölçüm platformu ) ile müşte-
rilerimiz, ısınma ve suyla ilgili tüketim veri-
lerini toplamak için tek bir platforma erişim 
sağlamaktadır. Bu piyasadaki rekabet pasif 
değil bu yüzden bu tür hizmetlerden fay-
dalanmak için bulut teknolojisi gerekli ve 
önemli bir süreçtir. Çünkü diğer üreticilerle 
çalışırken aynı zamanda çözüm geliştir-
mek için bize esnek şekilde ölçeklenebilen 
bir BT kaynağı sunar. Frankfurt’taki IBM 
Softlayer bulutu sadece Alman kanunları 
uyarınca güvenli bir veri toplama sunmaz, 
aynı zamanda veri yönetimine mobil erişim 
gibi ek hizmetler sağlar” dedi.
QUNDIS tüketim verilerini toplama ve der-
lemeye yönelik akıllı sayaçlar ve bulut saye-
sinde radyo-tabanlı akıllı ev uygulamaları 
sunarken, IBM’in PaaS Bluemix’i (Hizmete 
Yönelik Platform)  aracılığıyla mobil uygula-
malar geliştirmeyi de planlamaktadır.
Qundis, gelecekte yüksek kaliteli ölçüm-
leme cihazları geliştirilip satmanın yanı sıra 
tüketim verileri toplama, kontrol cihaz-
larını izleme ve danışmanlık gibi birçok 
çeşitli hizmet sunmayı da hedeflemektedir. 
Bu hedef doğrultusunda gelecekteki ev 
sahiplerinin ısınma ve su tüketimlerini takip 
edebilecekleri web tabanlı bir portal açmayı 
amaçlıyor.

V estel, Yıldız Teknik Üniversitesi tara-
fından bu yıl üçüncüsü düzenlenen 

“Genç Türkiye Zirvesi” kapsamında gerçek-
leştirilen ödül töreninde ‘Yenilikçi Teknoloji 
Ödülü’nün sahibi oldu. Kazanan, 165 ülke-
deki çeşitli üniversitelerin ve Türkiye’nin 81 
ilindeki üniversite gençliğinin temsilcisi olan 
17.800 öğrencinin oylarıyla belirlendi. Zirve 
kapsamında düzenlenen ödül töreninde 
ödülü Vestel’in grup şirketlerinden Vestek’in 
Genel Müdürü Metin Salt, Beşiktaş Belediye 
Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 
öğrencisinin elinden aldı. Törende Yenilikçi 

Yenilikçi Teknoloji Ödülü Vestel’in

Teknoloji ödülünün yanı sıra Kadın Girişimci, 
Bilim, Kültürel Zenginlikleri Yaşatma, Özgün 
Sanatçı, Enerji Verimliliği, Sosyal Sorumlu-
luk ve Farkındalık, Girişimci Şirket, Girişimci 
Destekleme Kurumu, Yatırımcı Platformu ve 
Özgün Tasarım kategorilerinde olmak üzere 
toplam 11 dalda ödül verildi. Ar-Ge’ye her 
sene yıllık cirosunun yüzde 2’si kadar yatı-
rım yapan Vestel, geliştirdiği dünyanın en 
son teknolojilerini hem Türkiye’ye hem de 
dünyaya satıyor. Vestel’in 4’ü Manisa’daki 
Vestel City’de, diğerleri İTÜ Teknopark, İngil-
tere, Çin ve Tayvan’da olmak üzere toplam 
8 Ar-Ge merkezi bulunuyor. 
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E

T

ntegre Tesis Yönetimi alanında dün-
yanın önde gelen şirketlerinden biri 

olan Bilfinger HSG Facility Management’in 
“Ülkelerarası Yönetim Toplantısı” bu yıl 
10-14 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşti. Sektördeki en iyi uygulamala-
rın müzakere edildiği, tecrübelerin pay-
laşıldığı organizasyona 14 ülkeden 70’i 
aşkın ülke müdürü ve üst düzey yöne-
tici katıldı. Ziyaret programı kapsamında 
çeşitli değerlendirme toplantılarının yanı 

MMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın (MMO) düzenlediği 

Öğrenci Üye Kurultayı 2015 Ankara 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde 
28 Mart 2015 tarihinde yapıldı. “Bilimsel 
Eğitim ve Özerk Üniversite İçin” ana tema-

fikirlerin üretilmesi  amacıyla gerçekleştiri-
len organizasyonun ülke  ofisleri arasında 
çok faydalı bir iletişimin de sağlandığını 
belirten Bilfinger HSG Facility Management 
Türkiye Koordinatörü Erik Radstake konu 
ile ilgili şunları söyledi: “Bilfinger SE’nin 
grup şirklerinden biri olan Bilfinger HSG 
FM, 8.000’den fazla çalışanıyla entegre 
tesis yönetim hizmetleri sağlayıcısı olarak 
dünya çapında 35’ten fazla ülkede faa-
liyet göstermektedir. Teknik tesis yöne-
timi ve danışmanlığı, ticari tesis yönetimi, 
operasyon yönetimi, proje yönetimi ve 
enerji yönetimi alanlarında hizmet veren 
şirketimiz dünyada ortalama 150 milyon 
metrekare alan yönetmektedir. Firmamızın 
çok geniş alan yönetimine ve geniş bir 
müşteri platformuna sahip olması nede-
niyle hizmetlerimizi ortak bir standartta 
buluşturmak ve ülke ofisleri arasında yakın 
bir iletişimde bulunmak bizim  için çok 
değerli.  Sektöründeki en iyi uygulamaların 
müzakere edildiği bu tarz organizasyonları 
hizmet kalitesinin yükseltilmesi açısından 
da çok önemli buluyoruz. Nihai amacımız 
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye 
taşımaktır”.

mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 
öğrenci üyeler, Kurultay öncesi MMO’ya 
bağlı Şubelerde kurultay temasına ilişkin 
düzenlenen ve binlerce öğrencinin katıla-
rak görüşlerini ifade ettiği yerel kurultay-
lardan süzülen görüşler ışığında “öğrenci 
üye örgütlülüğü, ülkemizdeki mühendislik 
eğitimi, üniversitelerde yaşanan sorunlara 
yönelik çözüm önerileri ve meslek alanla-
rına ilişkin gelişmeleri” tartıştı.  Kurultayın 
açılış konuşmaları, öğrenci üyeleri temsilen 
Umut Erol ve Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Başkanı (TMMOB) Mehmet 
Soğancı, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber Çakar tarafından yapıldı. 

Kurultay ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
http://www.mmo.org.tr 

Bilfinger HSG Facility Management Uluslararası Yönetimi Türkiye’de 
Toplandı  

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Düzenlediği Öğrenci Üye 
Kurultayı 2015 Ankara’da yapılıyor

sıra Buyaka Alışveriş Merkezi’ne de proje 
ziyareti gerçekleştirildi. 
Ev sahipliğini Bilfinger HSG Facility Mana-
gement Türkiye ofisinin üstlendiği 2015 
yılının ilk buluşmasına; Türkiye, Almanya, 
İngiltere, Rusya, Mısır, Dubai, İrlanda, 
Macaristan, İspanya, Polonya, Hollanda, 
Danimarka, Avusturya, Slovakya’dan yöne-
ticiler katıldı. Kalite standartlarının yük-
seltilmesi, sektördeki yeni trendlerin takip 
edilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve yeni 

sıyla toplanan Kurultaya 49 üniversiteden, 
MMO Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre 
Odaya üye olan yaklaşık 21 bin öğrenci 
üyeyi temsilen 400 delege katıldı. MMO 
Öğrenci Üye Kurultayı 2015’te üniversi-
telerin makina, endüstri, işletme, uçak, 
havacılık, uzay, imalat, üretim, sistem, 
mekatronik, otomotiv ve enerji sistemleri 
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U luslararası Enerji Ekonomisi Birliği 
(IAEE) Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumba-
roğlu, #enerjimvarken konferanslarına 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde devam etti. 
Yoğun ilgi gören konferansta enerjinin 
dünyada ülkelerin sınırlarını, jeopolitik 
konumlarını, iç ve dış siyasetlerini, eko-
nomilerini değiştirebilecek kadar geniş bir 
etki alanı olduğunu anımsatan Kumba-
roğlu, yeni dönemde doğu ile batı arasında 
yürütülecek hemen tüm enerji nakil anlaş-
malarında kilit ülkenin Türkiye olduğunu 
vurguladı. Kumbaroğlu, enerji alanında 
son dönemlerde yaşanan gelişmelerin 
Türkiye’yi enerjinin merkezi olabilecek bir 
pozisyona taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemlerde enerji hatları-
nın geçiş güzergahıyla ilgili daha aktif bir 

meyeceğini ve gazı Türkiye’de bırakaca-
ğını, bu nedenle Türkiye’nin yeni merkez 
ve boru hattı isminin Türk Akım olduğunu, 
Yunanistan’ın da yeni enerji koridoru ola-
cağını belirtti. Yunanistan’da inşa edilecek 
boru hattına Türkiye’nin de yatırımcı olabi-
leceğini ve Türkiye’nin önüne tarihi bir fırsat 
çıktığına işaret eden Prof. Dr. Kumbaroğlu, 
“Ülkemizin izleyeceği aktif politika ve özel-
likle enerji hatlarının geçeceği ülkelerde 
yapacağı doğru yatırım hamleleriyle bu 
fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine 
inanıyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. 
Kumbaroğlu ayrıca Türk Akım’dan gele-
cek gazın Avrupa’ya Yunanistan üzerin-
den ulaşmasında bu ülkenin transit geçiş 
üzerinden önemli kazanç sağlayacağını ve 
zor durumda olan ekonomisini rahatlata-
bileceğini söyledi. Kumbaroğlu, “Türkiye 
gibi Yunanistan’ın da Rusya ile ilişkileri 
Türk Akım’ın sağladığı kuvvetli ekonomik 
temel sayesinde olumlu yönde gelişecektir. 
Avrasya’da Rusya, Türkiye ve Yunanistan’ın 
öncülüğünde yeni bir enerji ittifakının 
ortaya çıkması AB, Balkanlar, Türkiye ve 
Rusya olmak üzere herkesin menfaatine 
olur. Yeni bir enerji coğrafyasının şekillen-
diği tarihi bir jeopolitik dönemden geçiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kumbaroğlu: “Yunan Ekonomisi, Türk Akım'la Rahatlayacak”
politika izleyeceğine ve adeta altın tepside 
sunulan tarihi fırsatı en iyi şekilde değer-
lendireceğine inanıyorum. Ülkemizin her 
geçen gün yükselen jeopolitik önemi Yuna-
nistan ve AB ile ilişkilerinde yeni bir süreci 
de beraberinde getiriyor. Yunan ekono-
misi Türk Akım'la rahatlayacak” dedi.  İran 
ile yürütülen müzakerelerden en olumlu 
etkilenecek iki ülkenin Türkiye ve Pakistan 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kumba-
roğlu, şöyle devam etti: “İran, ambargolar 
nedeniyle gerekli yatırımların bir türlü yapı-
lamadığı bir ülke. Müzakerelerde olumlu 
adımlar atıldıkça hem ülkeye yatırım arta-
cak hem de İran dünyaya açılacak. Batıya 
açılmak isteyen bir İran için en değerli ülke 
Türkiye. Doğu tarafında ise aynı şeyin Tür-
kiye gibi bayrağında ay-yıldız taşıyan kar-
deş ülke Pakistan için de geçerli olduğunu 
görüyoruz. Gelecek dönemde Türkiye gibi 
Pakistan’ın da yıldızı parlayacak.”
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın 
Türk akımı ismine yönelik açıklamasını 
da değerlendiren Prof. Dr. Kumbaroğlu, 
Yunanistan’ın AB üyesi olmaya devam 
ettiği sürece projenin adının Türk Akımı 
olarak kalacağının altını çizdi. Kumbaroğlu, 
Yunanistan’ın AB üyesi olması nedeniyle 
Rusya’nın boru hattını bu ülkeye götüre-

T ürkiye'nin yeşil hastaneleri olarak inşa 
edilen Okmeydanı, Göztepe ve Kar-

tal Eğitim Araştırma hastanelerinin yapımı 
devam ediyor. İstanbul Valiliği İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB),tarafından yürü-
tülen proje kapsamında üç yeni hastanenin 
tamamlanmasıyla birlikte 3 bin yeni nitelikli 
yatağa sahip hastaneye kavuşulacak.
Okmeydanı'nda devam eden inşaat çalış-
maları kapsamında yeni binanın temel alam 
kazıldı. Depreme dayanıklı sismik izolatör 
temelleri konuldu. Deprem anında esnekliği 
artıran izolatörler binanın hareket etmesini 
sağlayarak, içerideki hizmetin en az sevi-
yede etkilenmesini sağlıyor. İPKB Direktörü 
Gökhan Elgin, "Tüm hastanelerimizde sismik 
izolatör konuluyor. Deprem anında bina 80 
cm gidip gelebilecek, etrafa oynayabilecek 

Yeşil Hastaneler Geliyor
şekilde bina zemininde hareketlilik verebili-
yor. Bu da deprem etkisinden en az 10’da 
1 düzeyinde daha az etkilenmesini sağlıyor. 
Okmeydanı'ndaki yeni hastaneye 520 tane 
izolatör konuldu" dedi. 
Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi 2017'de 
Göztepe Medeniyet Üniversitesi Eğitim Araş-
tırma Hastanesi 2019'da, Okmeydanı Eğitim 
Araştırma Hastanesi ise 2017'de hizmete 
açılacak. 2017'de açılacak 1200 yataklı yeni 
hastanenin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 
158 milyon 930 bin Euro bütçeyle gerçek-
leştirilen proje üç etaptan oluşuyor. 2017 
yılında açılacak ilk kısmın ardından 2019 
yılında tüm bölümler hizmete girmiş olacak. 
Kendi enerjisinin bir kısmını üretebilen yeni 
hastanelerde ısıtma ve soğutma sistemleri 
kendi bünyesinde sağlanabilecek. Elektrik 

üretimini de sağlayabilecek proje, gerektiği 
durumlarda şehir şebekesine elektrik bile 
satabilecek. Çatıya konulan bitkilerin toprağı 
yağmur sularını tutarak sel baskınını engelle-
yecek. Toprağın bünyesinde toplanan sular 
aşama aşama atıksu kanalına verilecek. 
250 bin metrekare kapalı alan Mevcut 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 
toplam kapalı alanı 55 bin metrekare iken 
yeni yapılacak hastanenin toplam kapalı 
alanı 250 bin metrekare olarak planlanıyor. 
Acil durumlarda ihtiyaca cevap verebilmek 
amacıyla mevcutta bin 300 metrekare olan 
acil servis alanı 10 bin metrekareye çıkarıla-
cak. Toplam ameliyathane sayısı ise mevcut 
hastanede 17 iken yeni hastanede 28 olacak.

Kaynak: Sabah Gazetesi 
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Y EM Fuarcılık tarafından düzenlenen 
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 21 

– 25 Nisan 2015 tarihleri arasında Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Yapı sektörünün zirvesi Yapı Fuarı 
– Turkeybuild İstanbul, uluslararası etkin-
likleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu yıl da 
sektörün ilgi odağı oldu. Her geçen yıl 
büyüyerek sektöre olan katkısını artıran 
fuarda binlerce ürün çeşidi, yeni teknoloji 
ve hizmetler yer aldı. Bu yıl yüzde 20 ora-
nında büyüyerek toplam 100.000 m2’ye 
ulaşan, 14 salon ve açık alanda, 105 ülke-
den 1.250 üretici firmanın 17.400 ürün 
ve hizmetleriyle katıldığı fuarı 104.284 kişi 
ziyaret etti.
YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, 
Türkiye’nin ilk ihtisas fuarı olan ve bugün 
Dünyanın beş büyük yapı fuarı arasında yer 
alan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul için, 
ulusal ve uluslararası arenada, yıl boyunca 
tanıtım ve iş geliştirme çalışmaları yürüttük-
lerini belirterek şunları söyledi: “104.284 
yerli ve yabancı ziyaretçisiyle bu yıl da böl-
genin en büyük etkinliği olarak başarıyla 
gerçekleşen fuarımıza gösterdikleri ilgi için 
tüm sektör profesyonellerine, katılımcıları-
mıza ve ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Binlerce ürün, hizmet ve tekno-
lojiyi ilgilileri ile buluşturan fuarımız, 38’inci 
yılında, bugün geldiği noktada, sadece bir 
fuar olmanın ötesinde, bölgenin yapı sek-
töründeki en büyük iş platformudur. Fuarın 
İş Geliştirme Platformu kapsamında sektör 
ihracatını geliştirmek, yeni iş ve işbirlikleri 
için yıl boyunca pek çok çalışma yürüttük. 
Fuar sırasında gerçekleştirdiğimiz T.C. Eko-
nomi Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçılar 

ve Sembol İnşaat Kazakistan Bölge Genel 
Müdür Yardımcısı Eren Gümüş konuşmacı 
olarak yer aldı. Forumun ardından ger-
çekleşen “İkili İş Görüşmeleri” bölümünde 
firma temsilcileri Kazak yetkililer ile satın 
alma ve yatırım konularını görüştüler.
Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 1991 
yılından bu yana düzenlenen ve Türk 
yapı sektöründe yılın en iyi malzemesini 
belirleyen Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” 
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul açılış 
töreninde sahibini buldu. Kaleseramik 
Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. 
“Smart Edge, İnce Kesitli Lavabo” isimli 
yapı ürünü ile 2015 Altın Çekül Yapı Ürün 
Ödülü’ne değer görüldü. Yapı Fuarları 
- Turkeybuild’in bir geleneği olan Altın 
Mıknatıs Stand Tasarım Ödülleri de fuar 
kapsamında düzenlenen törenle sahiplerini 
buldu. Birincilik ödülü; tasarımını Zoom / 
TPU’dan İç Mimar Atilla Kuzu ve Mimar 
Levent Çırpıcı’nın yaptığı “GENTAŞ” stan-
dına verildi. İkincilik ödülü; tasarımını 
Demirden Dizayn’dan, Mimar H. Demir 
Obuz’un yaptığı “ÇEBİ A.Ş.” standının 
oldu. Üçüncülük ödülü; tasarımını Kale-
seramik Konsept Tasarım Müdürlüğü’den 
Mimar Özge Ayan ve Mimar Banu İlhan’ın 
yaptığı “KALESERAMİK” standına verildi. 
Refsan Tasarım Grubu mimarlarından 
Mimar Ebru Gülçığ’nın tasarladığı ve 
uyguladığı ‘REFSAN’ standı da, Mansiyon 
Ödülüne değer görüldü. YEM Fuarcılık Özel 
Ödülü ise tasarımını Mimar Timur Erbil’in, 
yaptığı “LINEADECOR” standına verildi.

Fuar Takvimi – 2015

27.    Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara
23 –  1-4 Ekim 2015
20.    Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir
6 –    5-8 Kasım 2015

38. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul  104.284 Ziyaretçiyi Ağırladı

Birliği(OAİB) ile birlikte yürüttüğümüz Yurt-
dışı Alım Heyetleri Programı’na 42 ülke 
katılım sağladı. Çok olumlu geri dönüşler 
aldığımız bir diğer önemli etkinliğimiz, bu 
yıl Kazakistan’ı ağırladığımız Konuk Ülke 
Projesi oldu. Bu projede işbirliği yaptığımız 
Kazakistan Büyükelçiliği ve DEİK’in değerli 
katkılarıyla fuar sırasında gerçekleştirdiği-
miz Kazakistan– Türkiye İnşaat Forumu ve 
İkili Görüşmeleri’ne de ilgi büyük oldu. Tüm 
bu etkinliklerle sektörümüzün gelişmesi, 
ihracatın artması, yeni iş ve işbirlikleri için 
platform yaratmış olduk. Fuarı düzenle-
diğimiz beş gün boyunca sektörün kalbi, 
ürünleriyle, katılımcısıyla, ziyaretçisiyle bu 
alanda attı. Bundan sonra da çalışmaları-
mızı ve yatırımlarımızı fuarlarımızı, dolayı-
sıyla sektörümüzü geliştirmek üzere devam 
ettiriyor olacağız.”
Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un İş 
Geliştirme Platformu kapsamında düzen-
lenen Konuk Ülke Projesi’nde bu yıl Kaza-
kistan ağırlandı. Fuar kapsamında 22 
Nisan’da düzenlenen Kazakistan– Türkiye 
İnşaat Forumu ve İkili Görüşmeleri toplan-
tısında, Kazakistan ve Türkiye’den sektörün 
önde gelen isimleri bir araya geldi, Foruma 
ilgi büyük oldu. EXPO 2017 Projesi, 2030 
ve 2050 hedefleriyle dikkat çeken Kaza-
kistan ile Türk yapı sektörünün işbirliği ve 
yatırım olanaklarının değerlendirildiği Foru-
mun açılış konuşması YEM Fuarcılık Genel 
Müdürü Burcu Başer ve Kazakistan Ankara 
Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev 
tarafından yapıldı. Forumda, Ekonomist 
Dr. Can Fuat Gürlesel, Kazakistan Ulusal 
Girişimciler Odası İnşaat Komitesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Abilman Dassanov, 
Kazakistan Müteahhitler Birliği Başkan Yar-
dımcısı Omari Kharbediya, Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 
Alsim Alarko Grup Koordinatörü Bekir Bora 
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Haberler

I FAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı 
16.-18. Nisan tarihleri arasında 

Ankara Congresium Kongre merkezinde 
gerçekleştirildi. 19 ülkeden toplam 243 
katılımcı tarafından temsil edilen 400 
firma, 12.000 metrekare kapalı 3.500 
metre kare açık, toplam 15.500 metrekare-
lik sergi alanında çevre teknolojilerindeki en 
son çözüm ve ürünleri tanıttı. Katılımcıların 
yüzde 62’si sırasıyla Almanya, Avusturya, 
Çek Cumhuriyeti, Fransa, İsviçre, İtalya, 
Çin, Yunanistan, Hollanda ve İspanya başta 
olmak üzere Türkiye dışındaki ülkelerdendi. 
Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, 
Almanya ve İsviçre’ye ait toplam altı milli 
pavyon bulunması da fuarın uluslararası 
niteliğini öne çıkardı. Fuar,  11.000 ziya-
retçi ile kapanış yaptı. Sektörden gelen 
olumlu tepkiler ve tebrikler organizatör-
lerin beklentilerini doğrular nitelikte: IFAT 
Eurasia çevre teknolojilerinin bu büyüyen 
pazarının yeni önder iş platformu. Messe 
München Genel Müdürü Stefan Rummel: 
“Geçtiğimiz üç gün içinde aldığımız bu 
son derece memnun edici sonuçlardan 
mutluluk duyuyoruz. IFAT Eurasia Messe 
München’in Türkiye’de organize ettiği 
ikinci etkinlik ve prömiyere olan ilgi bu 
pazara adım atmanın doğru bir karar oldu-
ğunu gösterdi. Çevre teknolojileri sektörü 
için yepyeni bir merkezin kurulduğunu 
memnuniyetle söyleyebilirim ." MMI Eura-
sia Genel Müdürü Osman Bayazit Genç 
ise: “Katılımcılarımız ve partnerlerimiz 

Romanya ve Türkiye arasında önemli bir 
köprü vazifesi görüyor. Böyle bir etkinliğin 
eksikliği hissediliyordu.”
Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu daha açılış konuşma-
sında fuara olan yüksek uluslararası ilgiyi 
işaret etti: “Ankara’daki IFAT Eurasia fuarı 
uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye gös-
terdiği büyük ilgiyi ortaya koyuyor. Türki-
ye’deki çevre sektörünün önemini etkileyici 
bir biçimde vurguluyor. IFAT Eurasia’nın 
Türkiye’de yapılmasında emeği geçen her-
kese teşekkür ediyoruz.”
IFAT Eurasia yeni iş sözleşmeleri, satış 
pazarlıkları ve satışlar için bir forum görevi 
gördü. Wilo (Türkiye) Uluslararası Pazar-
lama Koordinatörü Melis Öner de bunun 
altını çizdi: “IFAT Eurasia Avrasya pazarının 
buluşma noktası oldu. Fuara sektörümüz ile 
ilgili profesyoneller katıldı. IFAT Eurasia’nın 
önümüzdeki yıllarda öneminin daha da 
artacağından şüphemiz yok ve 2017’de 
tekrar katılmak için sabırsızlanıyoruz.”
Çeşitli konferanslar, konuşmalar ve tartışma 
panelleri içeren IFAT Eurasia etkinlik prog-
ramı da büyük ilgi gördü. Alman Su Ortak-
lığı da (GWP), IFAT Eurasia çerçevesinde 
sürdürülebilir atık su yönetimi alanında  
olağanüstü çözümler üreten su sektörün-
deki genç Türk mühendislerine ilk kez bir 
ödül verdi.
Bir sonraki IFAT Eurasia 2017 baharında 
gerçekleşecek. Daha fazla bilgiye www.
ifat-eurasia.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ankara’da IFAT Eurasia’dan Etkileyici başlangıç
son derece mutlu: IFAT Eurasia şimdi-
den uluslararası bir marka oldu. Özellikle 
Avrasya bölgesinden gelen çok sayıda ziya-
retçi olmasından mutluluk duyduk" dedi. 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH Ulus-
lararası Bölge Satış Müdürü Michael Zabelt 
ve Pazarlama Sorumlusu Heidi Dorner de 
bunu doğruluyor: “IFAT Eurasia prömiyeri 
bizim için çok başarılı geçti. Başlangıçta 
Ankara’da olmasından dolayı şüphelerimiz 
vardı ama doğru yer olduğunu gördük. Şu 
ana kadar IFAT Eurasia şirketimiz için kesin 
bir başarı oldu. Türkiye’deki diğer etkinlik-
lerle kıyaslandığında fuarın çok üst düzey 
olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. 2017’de 
tekrar katılmak için sabırsızlanıyoruz.”
Türkiye’nin yönetim merkezi Ankara ile fuar 
alanı tercihinin ne kadar doğru olduğu 
da bu ilk fuarda belli oldu. Çeşitli milli ve 
uluslararası delegasyonlar IFAT Eurasia’ya 
katılarak bu etkinliğin Türkiye ve Avrasya 
bölgesi için ne kadar önemli olduğunu 
kanıtladı. Yunanistan, İran, İsrail, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Litvanya, Romanya, 
Rusya Federasyonu ve Tunus delegasyon-
ları katılımcılar arasındaydı ve bazılarına 
doğrudan Bakanlar, Belediye Başkanları 
veya Büyükşehir Belediye Başkanları gibi 
önemli makamlardaki kişiler katılım gös-
terdi. Bunlardan biri bir heyete başkanlık 
eden Romanya Çevre, Su ve Orman Bakanı 
Gratiela Leocadia Gavrilesco oldu. O da 
fuardan çok memnun kalanlar arasındaydı: 
“IFAT Avrasya çevre teknolojileri konusunda 

Y ıldızlar Yatırım Holding’in lokomotif 
şirketi Yıldız  Entegre, TEB-AFD’den 

(Fransız Kalkınma Ajansı) “enerji verimliliği” 
kredisi aldı. 1.5 milyon euro tutarındaki bu 
kredi, Yıldız Entegre’nin Kocaeli MDF tesi-
sinde bu yıl içinde gerçekleştirilmesi plan-
lanan Kurutma-1 ve 2 hattı modernizasyon 
projelerinde kullanılacak. Şirketin 1.5 milyon 
Euro’ya ulaşan verimlilik yatırımlarının 15 ay 
içinde ülke ekonomisine geri dönüşü hedef-
leniyor. Bu proje sayesinde yapılacak enerji 
tasarrufu ile 72 bin 176  adet ağaç dikimine 

Yıldız Entegre’den Enerji Verimliliğine Önemli Yatırım

eşdeğer karbondioksit salımı da engellenmiş 
olacak.   MDF2 tesisinde yer alan kurutma 

hattı, buhar ve doğalgaz ısısı ile çalışıyor. 
Krediye hak kazanan modernizasyon projesi 
ile mevcut durumdaki atıl türbinin değerlen-
dirilmesi hedefleniyor. Bu sayede, fabrika 
kendi elektriğinin bir kısmını üreterek, enerji 
tüketimini azaltmış olacak. Aynı zamanda, 
türbin ısısının sürece dahil edilmesi ile önemli 
bir doğalgaz tasarrufu da sağlanacak.  MDF1 
ve MDF2 tesislerinde uygulanacak “motorda 
verimlilik” ve “kurutma fanı hız kontrolü” 
projeleriyle de önemli bir enerji verimliliği 
sağlanması hedefleniyor.   
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Haberler

İ stanbul Şirinevler’de 24 Mart 2015 
tarihinde meydana gelen metrobüs 

yangınına ilişkin açıklama yapan Türkiye Yan-
gından Korunma Derneği ve Eğitim Vakfı 
(TÜYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Kozacı, yolcu taşıyan tüm ticari araçlarda, 
motor bölümlerine otomatik yangın algılama 

Kozacı: “Yolcu Taşıyan Araçlarda Yangın Algılama ve Söndürme 
Sistemleri Zorunlu Olmalı”

ve söndürme sistemi zorunlu hale getirilmesi 
gerektiğini söyledi. Kozacı, “Son yangınla 
ilgili olarak yapılacak teknik incelemede ola-
yın kök nedeni araştırılarak, aynı kazaların 
tekrarlanması önlenmelidir ve bu amaçla 
kurulacak teknik ve tarafsız bilirkişi heyeti 
içinde TÜYAK’tan uzman çağrılmalıdır” dedi.

İ

İ

İzocam 15. Yalıtım Yarışması Sonuçları Belli Oldu

İzocam EPD Belgesi’nin Sahibi Oldu

zocam’ın bu yıl on beşincisini 
düzenlediği Yalıtım Yarışması’nın 

kazananları belli oldu. “Astana’nın çetin 
iklim koşullarında ‘sürdürülebilir konut’ 
neyi ifade etmektedir?” sorusuna yanıt 
arayan öğrencilerden birinciliği Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bina 
Araştırma ve Planlama Bölümü yüksek 
lisans öğrencisi Ferhat Bulduk kazandı.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
ve Yapı Bilimleri bölümünden Mirbek 
Bekboliev, Kutay Can Biberoğlu ve Burak 
İlhan ikinci olurken, Mimarlık bölümün-
den Eren Güney, Ayça Gülben Sapaz ve 
Mert Çağdaş Baykal’ın projesi üçüncü 
olmaya hak kazandı.Dereceye giren ilk 
üç proje Kazakistan’ın Astana kentinde 
gerçekleşecek Uluslararası Multi Konfor 
Binalar Yarışması’nda ülkemizi temsil 
edecek. 

zocam, 1 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 
camyünü ve taşyünü ürünler için EPD 

(Environmental Product Declaration - Çev-
resel Ürün Beyanı) Belgesi’nin sahibi oldu. 
Türkiye’de Isı Yalıtım Malzemeleri üretici-
leri içinde EPD Belgesi’ne sahip ilk kuruluş 
olan İzocam, yalıtımın çevreye ve doğaya 
katkılarını her fırsatta gündeme getirdiği 
gibi, ürünlerinin çevresel performansını 
da beyan ediyor. EPD (Environmental Pro-
duct Declaration - Çevresel Ürün Beyanı), 
ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel 
çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla 
paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz 

Yarışmanın jüri koltuğunda İTÜ Makina 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdur-
rahman Kılıç, ODTÜ Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, 
ODTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Çalışkan, İTÜ Mimarlık 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül-
ten Manioğlu, Dilekçi Mimarlık Kurucusu 
Durmuş Dilekçi, Günarda Proje Yönetimi 
Kurucusu Erkan Şahmalı ve Suyabatmaz 
Demirel Mimarlık Ortağı Hakan Demirel 
yer aldı.
Ulusal aşamayı kazanan birinci proje 7 bin, 
ikinci proje 5 bin ve üçüncü proje 3 bin TL 
ödül kazandı. Dereceye giren ilk üç proje 
aynı zamanda uluslararası yarışmada ülke-
mizi temsil edecek. 20 ülkenin en iyi proje-
lerinin yarışacağı uluslararası aşama 27-30 
Mayıs 2015 tarihlerinde Kazakistan’ın 
Astana şehrinde gerçekleşecek.  

yapı malzemelerinin çevresel performansı 
açısından aydınlatıcı bilgiler içeriyor. Ayrıca 
malzemelerin verimlilikleri ile ilgili bilgi 
edinmeyi mümkün kılıyor. Çevresel Ürün 
Beyanı, ISO 14025’e göre hazırlanan 
üçüncü tip deklarasyon olarak biliniyor. 
Uluslararası ölçekte kabul gören bir sis-
tem ve bağımsız kuruluşlar tarafından 
onaylanıyor. Çevresel ürün bildirimlerinin 
(EPD) hazırlanmasında ürün sınıflandırma 
kuralları (PCR) esas alınıyor.  Çevresel ürün 
beyanlı (EPD’li) ürünler, LEED, BREEAM 
gibi yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde 
ek kredi puanları kazanılmasına imkân 
tanıyor.  

etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin 
teşvik edilmesini amaçlıyor. EPD belgeleri, 
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Haberler

G rundfos Türkiye, 24-25 Mart 2015 
tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversi-

tesi Davutpaşa kampüsünde gerçekleşen 
“Kariyer Panayırı”nda yerini aldı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi, İşletme Kulübü tara-
fından organize edilen etkinlik çerçeve-
sinde, mezun olmak üzere olan birçok 
öğrencinin merak ettikleri yanıtlandı ve 
iş başvuruları değerlendirilirdi. Panayırda 
yerini alan Grundfos Türkiye standına 
ilgi yoğundu. Öğrenciler, firma hakkında 
bilgi edinirken, sunulan staj imkânlarını 
da değerlendirme fırsatı yakaladı. Grund-
fos, yeni yeteneklerle buluşma ve onları 
Grundfos markası ile tanıştırma fırsatı 
yaratması dolayısıyla kariyer etkinlikle-
rine önem veriyor, diğer üniversiteler ve 
kulüplerle ortak çalışmalarını sürdürüyor. 

desteği ve yüksek seviyede iş tatmini sağ-
lamak için çalışmalarına devam ediyor. 

Grundfos, Kariyer Panayırı’nda

Grundfos Türkiye, sürdürülebilir büyü-
menin devamı için çalışanlarına kariyer 

T ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Tekno-

loji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sana-
yicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD), 
Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler ara-
sında yer almasının sağlanması ve yenilikçi 
ürünlerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi 
amacıyla düzenlediği Teknoloji Ödülleri’nin 
12’ncisi için başvurular başladı.  Teknoloji 
Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı C. Müjdat 
Altay, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Erol Arcaklıoğlu, TTGV Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cengiz Ultav ve TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cansen Başaran-Symes’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin tek-
noloji geliştirme ve 2023 hedeflerine ulaşma 
konusunda, devlet ile özel sektörün el ele 
vererek seferber olması gerektiği çağrısında 
bulunuldu.  Toplantının açılış konuşma-
sını yapan XII. Teknoloji Ödülleri Yürütme 
Kurulu Başkanı C. Müjdat Altay, “Bugün 
artık Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasında yer almak, ileri teknoloji tasarımı 
ve üretiminde bölgesel merkez olmak gibi 
iddialı hedefleri var. Geleceğin tasarlandığı 
bu süreçte, 2023 hedeflerine ulaşmak için 
yüksek teknolojide hakimiyet sağlamak ve 
Bilgi Toplumu’na dönüşmek şart” dedi. 

XII. Teknoloji Ödülleri’ne Rekor Başvuru Bekleniyor
Türkiye’nin dünyada rekabetçi ekonomiler 
arasında yerini sağlamlaştırabilmesi için yeni-
likçi ürün ve teknoloji geliştirmeye daha fazla 
kaynak ayrılması gerektiğine dikkat çeken 
Müjdat Altay, “2014 yılında 242 milyar dolar 
olan toplam ithalatımızın yaklaşık 180 milyar 
doları imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. 
Bu alanda ortalama Ar-Ge’ye ayrılan payın 
yüzde 2.5 olduğunu varsayarsak yurtdışında 
yapılan Ar-Ge’yi 3 milyar dolar ile destekle-
miş olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 

trendi, tersine çevirmek zorundayız. Unut-
mamalıyız ki, bu alanda ancak topyekûn bir 
işbirliği ile başarılı olabiliriz” dedi. Türkiye’nin 
her yıl düzenli olarak yayınlanan Küresel İno-
vasyon Endeksi'nde son 4 yılda basamak-
ları 10'ar, 20'şer tırmandığının altını çizen 
Müjdat Altay, "30 başvuru ile başladığımız 
Teknoloji Ödüllerine 11 yılda 872 proje ön 
başvuruda bulundu. Bugün 12’ncisini baş-
latırken, önceki yılın 198 olan ön başvuru 
sayısını aşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 
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Z

A

orlu Gayrimenkul’ün Zorlu 
Center’dan sonra ikinci projesi ola-

rak, 280 milyon dolar yatırım bedeli ile 
hayata geçen A+ ofis projesi Levent 199, 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi ( USGBC ) 
tarafından verilen “LEED Gold” sertifikasını 
aldı. İçindeki elektrikli otomobil parkı, bisik-
let parkı ve toplam 10 bin metrekare yeşil 
alanıyla da çevre dostu bir bina olan Levent 
199, LEED Core and Shell, yeni inşaat kate-
gorisinde 74 puan alarak “GOLD / Altın” 
seviyesinde sertifika almaya hak kazandı.
Levent 199'da, çevreye duyarlı malzeme 
ve yapım tekniklerinin yanı sıra, sürdürü-
lebilirlik adına en önemli kaynakları oluş-
turan enerji ve su tüketimlerinin minimum 
düzeyde tutulduğu yüksek verimlilikte 
sistemler tercih ediliyor. Levent 199'da, 
yağmur suları toplanıp tekrar kullanılıyor. 
Yerkürenin en önemli kaynaklarından biri 
olan suyun verimli kullanımı, binanın en 
önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkı-
yor. Bu amaç doğrultusunda atık su tekno-
lojilerinden gri su ve yağmur suyu sistemleri 
binaya entegre edildi ve böylelikle toplanan 
atık sular peyzaj sulamasında kullanılarak 
şebeke suyu kullanımı azaltıldı. Ayrıca, 
kullanılabilecek en verimli su armatürleri 
seçilerek su tüketimi minimize edildi.
Yeşil bir bina için büyük önem taşıyan enerji 
tüketiminde ise oldukça verimli ve çevreye 
duyarlı sistemlerin yanı sıra enerji verimli 
mekanik ekipmanlar seçildi. Bu sistemle-
rin yanı sıra bina kabuğu, yalıtım ve cam 

riston Thermo, performans siste-
minde başarı gösteren bayilerine 

özel yurtdışı gezisi düzenledi. Eylül 2014 
- Kasım 2014 tarihleri arasında en başarılı 
performansı gösteren bayilerin çalışanları 
ve alt bayiler Belgrad gezisi ile ödüllen-
dirildi. 
Ariston Thermo yetkilileri düzenlenen bayi 
gezisinden tüm katılımcıların mutluluk 
duyduğunu belirterek şu açıklamayı yap-
tılar: “Türkiye’deki büyüme stratejilerimiz 
çerçevesinde dağıtım kanalımızı destek-
liyor, onların olumlu performanslarını 
düzenli olarak ödüllendirmeye çalışıyoruz. 

yüksek enerji sarfiyatı yapan cihazlar; enerji 
analizörleri ve kalorimetreler bina enerji 
takip sistemi vasıtasıyla gözlemleniyor. 
Değişik sistemlerin enerji tüketimleri ayrı 
ayrı gözlemlenerek, işletme esnasında olu-
şabilecek sorunlar ve verimsizlikler anında 
tespit edilebiliyor.
Levent 199, henüz inşaat halindeyken 
inşaat sahası, çevre kirliliğine yol açmayacak 
şekilde kontrol altında tutuldu. İnşaat atık-
ları sahada ayrıştırılarak %75’inden fazlası 
geri dönüşüme gönderildi. Aynı zamanda 
inşaat sırasında kullanılan malzemelerin 
%20’sinden fazlası geri dönüştürülmüş 
içeriğe sahip ve %40’ında fazlası da yerel 
malzemelerden seçildi. Böylece inşaat için 
gerekli hammadde miktarı ve yerel kay-
naklar tercih edildiği için ulaşım kaynaklı 
karbondioksit emisyonu azaltıldı.Levent 
199’da, yeşil binaların en önemli başlıkla-
rından biri olan bina kullanıcısı sağlığı da 
ön plana çıkarıldı. Tüm kullanıcı alanlarına 
yeterli taze hava verilerek kaliteli bir yaşam 
alanı sunulması sağlandı. İnşaat sırasında 
kullanılan ve insan sağlığına zararlı salınım 
yapabilecek boya, yapıştırıcı, macun, astar 
gibi malzemelerin çevre dostu ve minimum 
salınım limitlerinde seçilmesine özen göste-
rildi. İç mekanın temizliği için ana girişlerde 
yağışlı günlerde kulanılacak ve yeşil bina 
kriterlerine uygun şekilde paspaslar tasarla-
narak, havalandırma sisteminde kullanılan 
filtreler minimum F7 seviyesinde seçildi.

Gezi çerçevesinde Belgrad’ın merkezinde 
yer alan Prens Mihailo Caddesi ve heykeli, 
Cumhuriyet Meydanı, Kale Meydanı, Taş 
Meydan, Terazi Meydanı, İstanbul Kapısı, 
Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi, Dünya-
nın en büyük Ortodoks ibadethanelerin-
den olan Sava kilisesi ziyaret edildi. Özel 
tekne turlarıyla Tuna Nehri boyundaki 
tarihi yerler ve Zemun Bölgesi gezildi. 
Belgrad’ın kuzeyindeki Balkanların 203 
metrelik uzunluğuyla en yüksek kulesi olan 
Avala Kulesi gezisinin ardından Karlofça 
Anlaşması’nın yapıldığı Karlofça kasabası 
ve buradaki tarihi yerler ziyaret edildi.

Levent 199’a LEED Gold Sertifikası

Ariston Thermo Başarıyı Ödüllendirdi

sistemleri de yüksek performansta olup, 
enerji tüketimini azaltmaya büyük ölçüde 
yardımcı olmaktadır. Seçilen dış cephe sis-
teminde kullanılan özel nitelikli camlar ve 
ara katmanlar ile maksimum doğal gün 
ışığı performansı yakalanarak, çalışanlar 
için aydınlık ve sağlıklı bir ortam sağlandı 
ve böylece aydınlatma için harcanan enerji 
tüketimi azaltıldı. Aynı sistemin ve katman-
ların özel nitelikleri ile cephenin izolasyon 
gücü de artırılarak ısıtma/soğutma için 
harcanan enerji miktarının da minimize 
edilmesi sağlandı.
Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, 
LEED tarafından belirtilen uluslararası dev-
reye alma ve test (Test & Commissioning) 
prosedürlerine uygun olarak denetlendi. 
Hedeflenen performans kriterlerine uygun 
olarak çalıştıkları denetlenen sistemler 
bu sayede hem arzu edilen performans 
ve konfor seviyesini sağlayarak, hem de 
gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla 
operasyonel maliyeti en aza indirdi. Binada 

Bayilerimizin başarıları ve özverili çalış-
maları sayesinde pazarda büyümeye ve 
markamızın değerini yükseltmeye devam 
edeceğiz. Bir kez daha başarıları dolayısıyla 
bayilerimizi  tebrik ediyoruz”.
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MBAT ulusal olduğu 
kadar uluslararası 

pazarda da etkinliğini sür-
dürüyor. 2014 yılında üre-
timinin % 67’sini yurtdışına 
gönderen İMBAT distribütör-
lükler oluşturmaya ve ilişkile-
rini daha üst düzeye taşıma 
çabalarına devam ediyor. Bu 
çerçevede Polonyalı SCROL 
ile yapılan görüşmelerin 
sonunda firmaya İMBAT ürünleri ile 
ilgili olarak distribütörlük yetkisi veren 
anlaşma imzalandı. Konu ile ilgili olarak 
İMBAT İhracat Sorumlusu Özgen Güm-
rükcüler şunları söyledi: “Bir süredir ilişki-
lerimizin devam ettiği SCROL yetkilileri ile 
işbirliğimizin bir üst boyuta taşınması için 
süren görüşmelerimizde anlaşma sağ-
ladık. Anlaşmanın Polonya’da imzalan-
ması isteklerini kabul edip onlara misafir 
olduk. Polonyalı dostlarımızla Varşova’da 
fuara katılıp onları kendi yerlerinde ziya-

oneywell geleceğin mühendislerinin 
endüstriyel otomasyon teknolojileri 

konusunda eğitimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne 
(ODTÜ) bağışlanan Proses Kontrol Deney 
Platformunun Mayıs ayında faaliyete geçti-
ğini duyurdu. Bu bağış şirketin sosyal sorum-
luluk projelerini yürüten ve başka projelerle 
birlikte özellikle bilim ve matematik eğiti-
mine önem veren “Honeywell Hometown 
Solutions” girişimi tarafından gerçekleş-
tiriliyor. Honeywell tarafından kurumsal 
bir bağış programı kapsamında sağlanan, 
tasarımında ODTÜ Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin 
de yer aldığı platform Türkiye’nin önde 
gelen üniversitesinin yetiştireceği geleceğin 
mühendislerinin eğitimlerine katkıda bulun-
mayı hedefliyor. Eğitim ve deney platfomu, 
endüstriyel otomasyon ve süreç denetimi 
konusunda eğitim gören mühendislerin, 
özellikle petrokimya sektörü ve rafinerilerde 

İMBAT Polonya’da Distribütörlük Anlaşması İmzaladı

Honeywell, ODTÜ’ye Proses Kontrol Ekipmanları ve Yazılımı Bağışladı
kullanılan bazı temel prosesleri modelle-
melerine imkân sağlıyor. "ODTÜ ile olan 
işbirliğimizden dolayı son derece gururlu-
yuz" diyen Honeywell Türkiye ve Orta Asya 
Başkanı Orhan Geniş: "Bu işbirliği sayesinde 
ODTÜ’ye katkıda bulunabilir ve ülkemizdeki 
kalifiye teknoloji ve mühendislik öğrencile-
rinin sayısının artmasına destek olabiliriz. 
Eğitimleri sırasında en son teknolojiyi içe-
ren ekipmanları kullanan öğrenciler, mezun 
olduktan sonra profesyonel iş hayatına daha 
kolay adapte olacaklardır."
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gönül Turhan 
Sayan ise proje hakkında şunları söyledi: 
“Kontrol Sistemleri alanında Honeywell’in 
sunduğu bu çok değerli katkı ve işbirliği-
nin öğrencilerimize ve mezunlarımıza son 
teknolojiyi içeren bir platformda deneyler 
yaparak dünyanın önde gelen firmalarında 
üst düzey görevler üstlenme fırsatı sunaca-
ğına inanıyorum.” 

ret ettik. Dünyanın her yerindeki işleri-
mizle ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz 
ve ar-ge takımımızdan satışa kadar tüm 
ekip olarak bu sorumluluğumuzun bilin-
cindeyiz. İMBAT’ın ardından bu ülkelere 
girmek isteyecek firmalar için oluştura-
cağımız Türk ürünü imajının önemini 
bildiğimizden, kalitemizi Avrupa’ya 
tanıtmaya kararlıyız. Distribütörlük anlaş-
maları ile tek bölgeye sürekli hale gelen 
satışlarda hem İMBAT’ın hem de Türk 

malının iyi bir şekilde tanıtılması amacını 
üstlendik ve stratejimizi bu yönde belir-
ledik. Avrupa standartlarında Eurovent 
sertifikalı dünyada 7. marka olarak bu 
markette rekabetçiliğimizi zaman içinde 
kanıtlayarak büyük bir yer edinmek 
önceliklerimizden biri. Dünyanın birçok 
ülkesine ihraç edilen İMBAT ürünleri 
ile beraber Türk bayrağını daha başka 
ülkelerde de sürekli ve kaliteli satışlar ile 
dalgalandırmak bizi gururlandıracaktır.”
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TROX Turkey, 5. yılını, 22 Mayıs 
2015 tarihinde Esma Sultan 
Yalısı’nda düzenlenecek çok özel 

bir davetle kutlayacak. TROX’un en yeni 
yatırımı olan kendi ürettiği klima san 
tralleri de bu davette görücüye çıkacak. 
Sektörde merakla beklenen bu yeni ürün 
yatırımı ve TROX’un ülkemizdeki yatırım-
ları ile ilgili bilgileri, TROX Turkey Genel 
Müdürü Ozan Atasoy, Termodinamik 
okurları için anlattı. Atasoy, şu bilgileri 
verdi:   

“TROX, referansları arasına çok 
sayıda prestijli projeyi eklemeyi 
başarmış dev bir şirket”
“TROX, 1951 yılında Neukirchen-Vluyn’da 
110 m2’lik bir alanda üretime başlamış, 
günümüzde 30 ülkede 30 şubesi, 14 üre-
tim tesisi, 3700'ün üzerinde çalışanı ve 
dünyada 70 ülkeden fazla faaliyette bulu-
nan, uluslararası ölçekli bir firma haline 
gelmiştir. Havalandırma ve iklimlendirme 
teknolojilerinin tüm alanlarına hitap eden 
TROX; difüzör ve menfezlerden soğuk 
kiriş uygulamalarına, yangın ve duman 
kontrol damperlerinden hava debisi 
kontrol cihazlarına, panjur ve akustik 
ürünlerden filtrelere kadar uzanan geniş 

bir ürün gamına sahip. Türkiye’de uzun 
yıllar lokal distribütörü aracılığıyla ısıtma 
soğutma havalandırma sektörüne hizmet 
veren TROX Grup, pazarlama faaliyet-
lerini daha yoğun olarak yürütebilmek 
amacıyla Türkiye’de yeni bir yapılanma 
sürecine girdi ve % 100 Alman sermayeli 
TROX Turkey şirketini İstanbul’da kurdu. 
Profesyonel, teknik ve ticari kadrosu ile en 
iyi hizmeti veren TROX, referansları ara-
sına çok sayıda prestijli projeyi eklemeyi 
başarmış dev bir şirket. TROX Turkey yal-
nızca Türkiye pazarı değil; aynı zamanda 
Irak, Suriye, Afganistan, Lübnan, Ürdün, 
Gürcistan, Libya, Azerbaycan, Türkmenis-
tan, Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelere 
de hizmet sunuyor.”

“Müşterilerimizden çok sayıda 
teşekkür mektubu aldık”
“TROX’u Alarko’dan devraldıktan sonra 
ilk hedefimiz, TROX’un tüm ürün gamını 
Türkiye pazarına sunmaktı; bunu başar-
dık. Türkiye pazarına şu anda 18 deği-
şik segmentte ürün sunuyoruz. Önü-
müzdeki yıl otomasyon konusunda da 
hizmet vereceğiz. TROX Turkey olarak, 
müşterilerine ürün satan değil, onlar için 
esnek çözümler üretebilen bir yol izle-
meyi seçtik. Böylece müşterilerimizden 
daima çok güzel geri bildirimler aldık. 
Çalıştığımız tüm müşterilerimizin mem-
nuniyetini kazandık ki bu bizim için çok 
önemliydi. Ben yaklaşık 20 yıldır sektör-
deyim ve TROX, ilkleri yaşadığım yer oldu 
diyebilirim. Geçen 5 yıl içinde, müşteri-
lerimizden çok sayıda teşekkür mektubu 
aldık. Çıkan sorunların büyük çoğunluğu 
ürün değil, tesisat kaynaklıydı ama asla 
sırtımızı dönüp gitmedik. Her zaman 
çözüm üreten taraf olmayı seçtik. Neti-
cede maksimum müşteri memnuniyetini 
sağlamayı başardık. Bütün bunlar bizler 
için çok önemli. Bu sayede sadık müşteri 
kitlemiz oluştu ve 2010 ile bugünkü ciro-
muz arasında 10 katı aşkın bir büyüme 
gerçekleştirdik. TROX şubeleri içinde de 
TROX Turkey olarak birinci olduk.
Türkiye pazarında, geçen yıl içinde çok 

büyük projelerin tercihi olduk. Mesela; 
Zorlu Center projesinin her aşamasında 
ürünlerimizle yer aldık. Projenin ünlü Per-
formans Sanatları Merkezi’nde gerçekleş-
tirdiğimiz uygulamalar büyük beğeni top-
ladı. Bu projede sunduğumuz çözümler 
sayesinde pek çok müşteri de kazandık. 
Conrad Otel, Swissotel, Hilton Otel gibi 
pek çok otel zinciri ve Memorial, Dünya 
Göz, Acıbadem gibi çok saygın hastane 
zincirleri de ürünlerimizi seçti. Wyndham 
Otel ve Residence, Levent 199, Finans-
bank Genel Müdürlük binası gibi daha 
pek çok projede yer aldık. Cumhurbaş-
kanlığı Sarayı’nın heyet kabul ve konfe-
rans salonlarının olduğu bölümlerde de 
TROX imzası bulunuyor.” 

“TROX artık ‘One Stop Shop’ 
konseptiyle hizmet verecek”
“TROX’ta bir felsefe değişikliği söz 
konusu; artık hava kanalları hariç, hava-
landırma ile ilgili tüm ekipmanları tedarik 
edip kuran bir sistemle “One Stop Shop” 
konseptiyle hizmet verecek. TROX ürün 
yelpazesinde eksik olan iki grup vardı; 
biri fan, diğeri ise klima santralleri. Fan 
konusundaki eksikliği 130 yıldan fazla 
geçmişe sahip Alman TLT firmasını bün-
yemize katarak çözmüş olduk. Klima 
santrali konusunda da TROX, sıfırdan 
yatırım yaparak 27.000 metrekarelik bir 
fabrika kurup tasarım aşamasından ürün 
aşamasına kadar tamamen yeni bir üre-
time başladı. Fabrika, Almanya’da bulu-
nuyor. TROX, tüm dünyada üst sıralarda 
yer almayı hedefleyen, daha uygun fiyatlı 
değil, daha iyisini nasıl üreteceği ile ilgi-
lenen bir yapıya sahiptir. Klima santrali 
konusunda da pazarın en iyisini üretmek 
hedefiyle yola çıktık ve bu konuda da 
müşterilerimizden gelen geri bildirim-
lere dayanarak başarılı olduk diyebilirim. 
TROX bu yatırımı 2012 yılında tamamladı. 
İlk ürünlerimiz, öncelikle Avrupa paza-
rında satışa sunuldu. Geçen yılsonun-
dan itibaren Türkiye pazarında da klima 
santrallerimiz yer almaya başladı ama bu 
konuda bugüne kadar tanıtıcı faaliyet-

TROX Türkiye'de 5. Yılını Kutluyor
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lerde bulunmadık. Tamamen kulaktan 
kulağa yayıldı sektör içinde… İlk olarak 
22 Mayıs lansmanımızda bu konuyu 
detayları ile anlatacağız. Sene başından 
beri iki büyük projede klima santrallerimiz 
kullanıldı; bunların biri Bakü’de bulunan 
Bona Dea Hastanesi’ydi. Projede 50’yi 
aşkın klima santralimizle yer aldık ve 
başlangıç olarak bizim için çok önemli 
ve başarılı bir projeydi diyebilirim. Diğeri 
ise Borsa İstanbul’un işlem salonları idi. 
Bu salonlar yenilendi ve projede klima 
santralleri dahil pek çok ürünümüzle 
yer aldık. Proje tamamlandıktan sonra 
müşterimizin bize yaptığı geribildirimin 
bizim için yeri çok özeldir: “Neye para 
verdiğimizi şimdi anladık” dediler ki bu 
cümle bizim için çok kıymetli… Müşte-
rilerimize tam olarak bunu hissettirmek 
için çalışıyoruz çünkü…”

“En yeni teknolojik gelişmeler, 
TROX ürünlerinde kullanılıyor”
TROX Grup, cihazları olabildiğince “kolay 
montaj, kolay kullanım ve kolay bakım 
onarım” felsefesiyle üretiyor. Biz buna 
“EASY” diyoruz. Ürünle ilgili bir sıkıntı 
yaşanırsa, sahadaki arkadaşlar ürün 
üzerindeki yönlendirmeler ile sorunu 
kolaylıkla çözebiliyor. Ürünler komplike-
leştikçe bu felsefe daha da önem kaza-
nıyor. Mesela klima santralimiz, yangın 
damperleri, duman algılama sistemleri ve 
tüm bunların otomasyonu gibi komple 
çözümlere odaklanıyoruz. Önümüzdeki 
süreçte bu şekilde sunulan hizmetle-
rimizle daha çok konuşulur olacağız. 

Durum böyle olunca ürünlerin montajı, 
bakımı ve devreye alınması ne kadar 
kolaylaşırsa o kadar iyi oluyor; hem kul-
lanıcının konforu hem de cihazların kul-
lanım ömrü açısından. Zaten TROX, artık 
bu şekilde hizmet verebileceği bir sisteme 
geçiyor ve bütün personelimizi, ekipleri-
mizi de bu doğrultuda hazırlıyoruz. Artık 
bir otomasyon panelinden gördüğünüz 
bütün bilgiyi cep telefonunuzdan ya da 
tabletlerden görebiliyorsunuz. 
En yeni NFC (Near Field Communica-
tion/Yakın Alan İletişimi) teknolojisini de 
cihazlarımızda kullanıyoruz. Bu teknolo-
jiyi kullandığımız ürünlerimizi ilk olarak 
ISH Fuarı'nda sergiledik. Mesela bir VAV 
cihazının kontrolörüne veya bir yangın 
damperinin motoruna NFC fonksiyonu 
yüklü cep telefonunuzla yaklaşıp cihazla 
ilgili tüm bilgileri telefonunuzun ekra-
nından okuyabiliyorsunuz. Bunun için 
herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymu-
yorsunuz. Cihazların bu özelliği, bina 
yönetim sistemi üzerine çalışanlar için 
müthiş bir kolaylık sağlıyor. 

“TROX’un Türkiye yatırımları 
sürecek”
“Türkiye’de üretim, TROX’un başından 
beri hedefi ve hiç rafa kaldırılmadı. 
Sadece zamanı net değil; orta vadede bu 
gerçekleşecektir. Hem pazardaki konu-
mumuzu güçlendirmek, hem daha hızlı 
teslimat, hem de maliyet avantajları ile 
daha kaliteli hizmet sunmak, Türkiye’de 
üretimle kolaylaşacaktır. Nakliye için 
ödediğimiz bedeller ortadan kalkacak, 

müşterilerimize çok kısa teslimat süreleri 
ile hizmet sunacağız. Böyle bir yatırım, 
yaratacağı istihdam ile ülkemize de katma 
değer sunacaktır. Ayrıca altını çizmek iste-
diğim önemli bir diğer konu ise eğitim. 
TROX, şirket içi eğitim faaliyetlerini planlı 
bir şekilde devam ettiriyor. Bunun dışında 
gerekli gördüğümüz zamanlarda çok 
sayıda müşteri eğitimi de organize ettik. 
Önümüzdeki süreçte bu eğitimleri daha 
planlı olarak vermek için yakın zamanda 
TROX Akademi’yi hayata geçireceğiz. Şir-
ket, tüm dünyada bu konsepti geliştirmek 
için ciddi çalışmalar yapıyor. Türkiye’de de 
çok kısa bir süre sonra TROX Akademi, 
eğitimlerine başlayacak.”

“TROX, ‘iyisini’ değil, ‘en iyisini’ 
sunuyor”
“Türkiye’de, TROX ürün gamında yer alan 
ürünleri üreten çok iyi firmalar var. Klima 
santralleri konusunda da çok iyi firma var 
elbette. Pazar çetin ve rakiplerimiz güçlü 
ama bizim vadettiğimiz “iyisi” değil, “en 
iyisi”. Pazarda bugüne kadar ciddi paylar 
elde etmemizi de bu hedef sağladı. Bu 
hedef, yeni yatırımımız olan klima sant-
rali için de böyle. En iyisini biz sunmak 
istiyoruz. Ürün kalitemiz ve mühendislik 
bilgimizle pazarın diğer güçlü oyuncu-
larından ayrışabileceğimize inanıyoruz. 
5. yılımızı kutlamak için 22 Mayıs 2015 
tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda bir orga-
nizasyonumuz olacak. Müşterilerimizle 
bir araya gelip bu beş yıl içinde neler ger-
çekleştirdiğimizi aktaracağız. Ayrıca yeni 
klima santralimiz X-CUBE’ün lansmanını 
yapacağız. Biz, yeni klima santrali yatırı-
mımız için çok heyecanlıyız. Pazarın da 
bu heyecana ortak olmasını istiyoruz. Bu 
nedenle herkesi 22 Mayıs’ta yapacağımız 
lansmana davet ediyoruz.” 
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü ETNA

eykoz – İstanbul’da yerleşik bulunan Türk-Alman 
Üniversitesi’nin (TAÜ), yangın pompa sistemlerinde 

ETNA ürünleri kullanılıyor.  Projenin 1. etabında bulunan 
mühendislik fakültesinde; NFPA 20 standartlarına uygun 2 
elektrik, 1 jokey pompalı yangın pompa sistemi tesis edil-
di. NFPA 20 normuna sahip ETN YN 80/300 2-75/8-14 
tip yangın pompasında; pompa gövdesi döküm (GG25), 
pompa fanı (çark) bronz malzemeden üretilmiştir ve sız-
dırmazlık 5 sıra yumuşak salmastra ile sağlanmıştır. Yangın 
pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 80/32 tip norm 
pompalar, % 150 kapasitede anma basıncının % 65’inin al-
tına düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir. Yangın pom-
pasında ETNA EVS 8 serisi 1 adet jokey pompa tesis edildi 
ve jokey pompada sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlandı.

B

Türk-Alman Üniversitesi

A nel Grup, yaklaşık bin çalışan ile Bakü Olimpiyat 
Stadyumu projesinin sistem testlerini Şubat 2015 

sonunda tamamlayarak projeyi teslim etti. Elektromekanik 
ve zayıf akım sistemlerinin tek bir otomasyon sistemine 
entegrasyonu ile kontrol edilebilme özelliğine sahip olan 
bu projedeki elektrik ve mekanik işleri, Anel Grup tarafın-
dan 18 ayda tamamlandı. Tekfen İnşaat tarafından inşa 
edilen Bakü Olimpiyat Stadyumu, 68.000 seyici kapasiteli 
olup 200.000 m2 kapalı alana ve 300.000 m2 açık alana 
sahip. Birinci Avrupa Olimpiyat Oyunları’na, Azerbaycan 
Milli Takımı’nın karşılaşmalarına ve konserlere ev sahipliği 
yapacak olan Bakü Olimpiyat Stadyumu, FIFA ve UEFA’nın 
en yüksek teknik standartlarını karşılayan özellikleriyle, Av-
rupa Futbol Şampiyonası turnuvaları ve olimpiyat oyunları 
düzenlemek için yeterli nitelikleri barındırıyor.

ANEL GRUP

Bakü Olimpiyat Stadı

as Pompa, 25.000 seyirci kapasiteli ve toplam 
saha boşluğu kenar çekmeleri ile birlikte yaklaşık 

11.000 m², oturum alanı ise 36.000 m² olan Sakarya 
Arena Stadyumu’nun çözüm ortağı oldu. 21 bin seyirci 
koltuğu, 661 VIP seyirci, 7.105 UEFA Club koltuğunun ve 
262 koltuk kapasiteli locanın yer aldığı stadyumda enerji 
verimliliği ön planda olacak şekilde frekans kontrollü inline 
ıslak rotorlu EEI ≤ 0,19 pompalar ve kuru rotorlu frekans 
kontrollü sirkülasyon pompaları, dik milli frekans kontrollü 
hidroforlar ile beraber atık su pompaları, kapalı genleşme 
tankları ve NFPA 20’ye uygun yangın pompa sistemleri 
kullanılacak. Çok amaçlı olarak hayata geçirilen stadyum, 
restoran ve büfe gibi sosyal alanlara sahiptir ayrıca sadece 
süper lig ve UEFA standartlarındaki maçlarda değil, eko-
nomik anlamda eğlence merkezi ve olası doğal afetlerde 
ise barınak olarak kullanılabilecek.

M

MAS POMPA

Sakarya Arena Stadyumu
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İzlenim

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi, SODEX Fuarı ile birlikte 
8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında 

İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlendi. TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde "Sağlık için Isıl Konfor ve 
İç Hava Kalitesi" ana temasıyla gerçekleşen 
TESKON ve SODEX Fuarı, 7.000’e yakın 
katılımcı ve ziyaretçisini ağırladı.  
Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı 
MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi‘nde bulunan 13 salon ve fuar ala-
nında gerçekleştirildi. Kongre 17 kurum 
ve kuruluş ile 13 üniversite tarafından 
desteklendi. Kongre boyunca toplam 
72 oturumda, 9’u yurtdışından katılan 
konuklar tarafından olmak üzere toplam 

TESKON&SODEX 2015, 
Gelenekselleşen 
Başarısını Tekrarladı
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209 adet bildiri sunuldu.

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 
4 seminer, 20 kurs, 3 panel, 2 açılış kon-
feransı, 3 sabah toplantısı, 2 forum ve 
Termodinamik Eğitimi konulu bir toplantı 
gerçekleştirildi. 1760 m2 net stand alanı 
bulunan TESKON+SODEX fuarına 156 
kuruluş katıldı. Kongreyi 1550’si kayıtlı 
delege olmak üzere, 3300‘ü aşkın mühen-
dis, mimar, teknik eleman ile üniversite, 
meslek yüksekokulu ve meslek lisesi 
öğrencisi izledi, fuar ise 6825‘ü aşkın kişi 
tarafından ziyaret edildi.

TESKON 2015, bir kez daha bu güne 
kadar düzenlenen en kapsamlı kongre 
olduğunu gösterdi. Kongre, Prof. Dr. 
Gülden Gökçen Akkurt’un yönettiği açı-
lış oturumunun ilk konuşmacısı, Ashrae 
Derneği önceki dönem başkanı ve Penn 
State Üniversitesi profesörü William P. 
Bahnfleth’di. Prof.Bahnfleth, “ASHRAE 
Bina Enerji Etiketleme Programı: bEQ” 
ile birlikte, binalarda enerji performansı 
ile ilgili AB direktifleri, “Energy Star” 
sertifikası ve yeşil bina kodları hakkında 
bilgi verdi. Prof. Bahnfleth’in ardından 
Ulla Haverinen-Shaughnessy (National 
Institute for Health and Welfare) "Enerji 
Verimliliği ve İç Çevre Kalitesi" başlıklı bir 
sunum yaptı.
Paralel oturumlarla devam eden sempoz-
yumların başlıkları: Bina Fiziği, Binalarda 
Enerji Performansı, Isıl Konfor, İç Hava 
Kalitesi, Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı 
Ürün Geliştirme, Soğutma Teknolojileri, 
Termodinamik’ti. Teskon kapsamındaki 
seminerler ise Bacalar, İç Çevre Kalitesi, 

Jeotermal Enerji ve Yalıtım başlıklarına 
sahipti. Kongrenin ilk günü, “Yükseköğre-
tim Kurulu Aracılığı ile Mühendislik Mes-
leğinin Değiştirilmesi ve Dönüştürülmesi” 
konulu bir panel düzenlendi. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Başkanı Tevfik Peker tarafından 
yönetilen panele, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Termodinamik ve Isı Tekniği 

Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. 
Dr. Eyüp Akaryıldız ve Çankaya Üniversi-
tesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Müfit 
Gülgeç panelist olarak katıldı. Kongrenin 
ikinci gününde gerçekleşen “Mekanik İha-
lelerde Tasarım, Şartnameler, Keşif Özeti 
Arasındaki Çelişkilerin veya Eksikliklerinin 
Uygulama Kalitesine Etkileri” konulu pane-
lin yöneticisi Ersin Gökbudak, panelistleri: 
Mustafa Bilge, Mürşit Çelikkol, Zühtü 
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kuruluşlarının yapılanma ve sosyal konu-
lardaki başarılarını ‘rekabetçilik` (reka-
betdaşlık) alanına neden taşıyamıyoruz?" 
konuları ele alındı.

Kongrede gerçekleştirilen 
kursların başlıkları şöyle:
• Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon 

Sistemleri Uygulamaları
• Binaların Performansının 

Değerlendirilmesinde Ekserjik 
Yaklaşımların Kullanılması ve 
Binalarda Ekserji Yönetimi

kalandırma Sistemleri; Mevcut Durum, 
Sorunlar, Eksiklikler, Çözümler” ile “Son 
Yönetmelik Değişikliklerinin Getirdikleri, 
Götürdükleri ve Bıraktıkları Sorunlar” baş-
lıklarına sahipti.
Kongre kapsamında düzenlenmesi gele-
neksel hale gelen sabah kahvaltısı toplan-
tılarında, Lisans Seviyesinde İklimlendirme 
Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Tecrü-
belerin Paylaşılması ve Üniversitelerimizde 
Yeni Uygulamalara Başlanması", "Tesisatta 
Tasarımcıların Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri" ve "İklimlendirme sektörü sivil toplum 

Ferah, Güniz Gacaner Ermin ve Şinasi 
Karaoğlu idi. Kongrenin üçüncü gününde 
ise “Bütünleşik Tasarım ve Uygulayıcı Bek-
lentileri” konulu panel gerçekleşti. Prof. 
Dr. A. Zerrin Yılmaz’ın yönettiği panelin 
panelistleri mimari tasarımda Boğaçhan 
Dündaralp, mekanik tasarımda Süley-
man Akım, statik tasarımda Murat Şener, 
elektrik tasarımda Tuncer Özekli ve bütün-
leşik uygulama konusunda İrfan Çelimli 
idi. Panele katılamayan İrfan Çelimli’nin 
sunumu Mustafa Bilge tarafından yapıldı.
Kongrenin forumları ise “Bina Sertifi-
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• Endüstriyel Havalandırma Sistemleri
• Endüstriyel Tesislerde Seyreltme 

Havası Hesabı ve Tasarımı
• Hastane Hijyenik Alanlar Proje 

Hazırlama Esasları
• İklimlendirme Sistemlerinde 

Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik 
Hesaplamaları

• Medikal Gaz Tesisatı
• Mutfak Havalandırması
• Sanayide Enerji Verimliliği ve 

Uygulamaları
• Sistem Seçimi
• Soğutma Sistemleri, Hesapları ve 

Modellemesi
• Soğutma-Klima Sistemlerinde Bakım 

ve Arıza Bulma Teknikleri
• Sprinkler Sistemleri Projelendirme 

Esasları
• Su Şartlandırma
• TAD (Test Ayar Dengeleme) ve 

Commissioning Çalışmaları
• Uygulamalı Psikrometri ve 

İklimlendirme
• VAV ve Laboratuvar Sistemlerinin 

Uygulaması, Seçimi ve Bina 
Otomasyon Sistemlerinde Kontrolu

• Yenilenebilir Enerjiye Giriş
• Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği, 

İçeriği ve Havalandırma Hesapları
• Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı 

Projelendirme Esasları
Kongrenin sosyal etkinlikleri ise sırasıyla; 
birinci gün İpragaz’ın katkılarıyla MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
verilen kokteyl, ikinci gün CFM firması-
nın Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ger-
çekleştirdiği “Buharlaşmalı Soğutma” 

(Evaporafive Cooling - CAREL) kitabının 
Türkçe basımının tanıtımı ve üçüncü gün 
Viessmann’ın Manisa Üretim Tesisleri’nde 
verdiği kokteyldi.
12.TESKON, zengin kongre programı, 
nitelikli ziyaretçi-katılımcı profili, MMO 
İzmir Şubesi’nin enerjisi ve misafirperver-
liği ile başarılı bir organizasyondu.
Gözümüze çarpan bir iki noksan vardı; 
bazı bildirilerin hangi salonda yapılaca-
ğına dair isabetsiz karar verilmiş olduğu 
görüldü. Çok büyük ilgi gören bazı otu-
rumlar, en küçük salonda yapıldığı için 
ayakta izlenirken, büyük salonda daha 
az ilgi gören oturumlar gerçekleşti. Bir 
de İMO Salonu yönlendirmesi çok zayıftı. 
İMO Salonu’nun yerini bulmak biraz araş-
tırma gerektiriyordu. Tabii ki bu kadarcık 

kusur, organizasyonun başarısına gölge 
düşürecek kadar etkili değildi.

Kongrenin kapanış oturumunda, kamuo-
yuna duyurulmasına karar verilen konular 
şöyle sıralandı: 

1. Hükümetin, meslek odalarımızın, sek-
tör derneklerinin tüm karşı görüşlerine 
karşın, başta TMMOB yasası olmak üzere 
mesleğimizi yakından ilgilendiren imar 
kanunu ve yapı denetim kanunu ve ikincil 
mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler 
yapı denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve 
denetimsizliği getirmekte, güvenli, sağlıklı, 
konforlu yapıların yapımını engellemekte, 
mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörü-
müze zarar vermektedir.
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2. 11. Kongre’de ESSİAD tarafından kurul-
ması çalışmaları başlatılan "EHİS-Akredite 
Test ve Analiz Laboratuvarı Çalışmaları" 
12. Kongre açılışında gerçekleştirilen 
temel atma töreniyle yapım aşamasına 
geçilmiştir. Yakın zamanda sektörümüze 
hizmet vermeye başlayacak olan labo-
ratuvara sektörümüz tarafından sahip 
çıkılması dile getirilmiştir.
3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara 
yoğun katılım ile kanıtlanmıştır. Meslekte 
uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında 
Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra 
sektör dernekleri ve üniversiteler de bu 
süreçlere katkı koymalı ve bu alanda teorik 
ve uygulamalı eğitim merkezleri hayata 
geçirilmelidir. Kurslardan "Hastane Hijye-
nik Alanlar Proje Hazırlama Esasları" adlı 
kurs MİEM kapsamına alınmalıdır.
4. Ülkemizde hastane hijyenik alanları-
nın klima ve havalandırma tesisatı, test, 
devreye alma ve bakımı konusunda 
zorunlu bir norm olmaması, bu alanda 
keyfi uygulamalara yol açmakta ve sağlığa 
aykırı hastaneler ortaya çıkmaktadır. DIN 
1946-4 Standardının 2008 versiyonunun 
zorunlu standart olarak Teknik Şartname-
lere eklenmelidir.  Bu alanda Odamız tara-
fından önerilen standart taslağı hazırlık 
çalışmaları ilgili kurum ve sektör dernek-
lerinin de destekleri alınarak bir an önce 
standart olarak yayınlanmalıdır.
5. Jeotermal enerji işletmelerin ağırlıklı 
olduğu bir dönem geçirdiğimiz son yıl-
larda 2013 yılında yapılan bir önceki semi-
nerde166 MWe olan kurulu gücün 410 
MWe’a ulaşarak iki yıl içinde % 100’den 
fazla artış sağlandığı gözlenmiştir. Bu 
artışın çevre ve kaynak korunması açısın-

dan sağlıklı olmayabileceği, seminerde 
tartışılmış ve kontrol mekanizmalarının 
olmadığının altı çizilmiştir. Ayrıca, bu artı-
şın üretime tam olarak yansımadığının da 
altı çizilmiştir.  Bunun yanında, geçmiş 
yıllarda yine seminerlerimizde söz konusu 
edilen, kullanılan santral teknolojisinin de 
uygun olamayabileceğinden kaynaklanan 
sorunların çözümü için, ana tema seçilen 
jeotermal santralların teknolojisi üzerine 
yoğun bilgi aktarımı gerçekleştirilmiş ve 
onunla ilgili yeryüzü tesislerinin de öne-
mine aktarılan bilgilerle vurgu yapılmıştır. 
Bu arada, sürdürülebilir işletmeler için, 
kurulan santrallerin yeraltındaki jeoter-
mal kaynaklarla uyumlu olması gereği 
üzerinde durularak bu konunun ihmal 
edildiği yönünde bir kanaat belirmiştir. 
Öte yandan, doğrudan kullanımdaki kapa-
siteler için verilen değerlerin en az üç kat 
abartıldığı yine seminerde vurgulanmıştır. 
Son olarak, ülkemizdeki yasal mevzuat 
ve son yıldaki yönetmelik değişiklikleri 
tartışılarak, yasa ve yönetmeliklerin yan-
lışlığından kaynaklanan sorunların yatı-
rımcıları tedirgin ettiği ve onların üzerine 
gereksiz yük bindirdiği üzerinde durulmuş 
ve mevcut mevzuat ile bu sorunların gide-
rilemeyeceği kanaati oluşmuştur. Bu bağ-
lamda bu konuda yeni bir jeotermal yasa 
ve yönetmeliğinin yapılması konusunda 
hazırlık çalışmaları yapılması önerilmiş ve 

bunların çerçevesinde mevcut sorunların 
çözülebilmesi için yeni yasa ve yönetme-
likte birimleştirme konusunun mutlaka yer 
alması gerektiği belirtilmiştir.
6. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yapı-
lan araştırmalar, havalandırma çözüm-
leri olmayan okullarda iç hava kalitesinin 
düşük olduğunu ve bunun sonucunda 
astım ve astıma bağlı sağlık problemlerinin 
(öksürme, boğazda kızarıklık, yorgunluk, 
baş ağrısı vb.) daha fazla olduğunu göster-
mektedir. Günümüzde, öncelikle kamusal 
ve toplu kullanım alanlarında hava kalitesi-
nin yeterli olmaması nedeniyle artan astım 
vakaları ve bulaşıcı hastalıkların görülme 
sıklığı artmıştır. Okullardaki devamsızlığın 
ana nedeni de iç hava kalitesi kaynaklı 
sağlık problemleridir. İç hava kalitesi-
nin uygun olmaması sağlık problemleri 
doğurduğu gibi, öğrencilerin akademik 
performansını da etkilemektedir. Düşük 
iç hava kalitesi dikkati azaltmakta beyin 
aktivitelerini negatif yönde etkilemektedir. 
İç hava kalitesi yüksek olan bir okulda, 
sınavlardaki başarıların, iç hava kalitesi 
kötü olan okullara göre % 14-15 daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Ülkemizde 
sınıflardaki öğrenci sayılarının daha fazla 
olması iç hava kalitesinin bozulmasını ve 
sebep olduğu olumsuzlukları da hızlan-
dırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız iç 
hava kalitesinin uygun değerlerde olması 
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için yeni okul projelerinde havalandırma 
çözümlerini zorunlu kılmalıdır. İzmir’de 
İzmir İl Müdürlüğü ile ortak yapılan "Okul-
larda İç Çevre Kalitesi Eğitimleri" kapsa-
mında öğrenciler ve öğretmenlere iç çevre 
kalitesi konusunda eğitimler verilmiş, bir 
okulda uygulama yapılmıştır. Eğitim ve 
uygulama çalışmalarının Türkiye geneline 
yaygınlaştırılması önerilmiştir.
İç hava kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili 
uygulamalar yanında, ülkemizde iç ve dış 
hava kalitesinin yerel ve zamana bağlı 
değerlerinin belirlenmesine yönelik yoğun 
çalışmalar başlatılmalı ve desteklenmelidir. 
İnsan sağlığını korumak için zaman-akti-
vite bütçelerine dayalı olarak kirleticilere 
maruz kalma sürelerini minimize edecek 
şekilde iç hava kalitesi rehber değerleri ya 
da standartları oluşturulmalıdır.
7. Bütünleşik tasarım konusunda ilgili 
diğer meslek disiplinleri ile birlikte bir 
çalıştay düzenlenmelidir.
8. Maden havalandırması konusunda 
yönetmelik bulunmamaktadır (maden, 
elektrik, mekanik). TMMOB olarak 
Zonguldak’ta bir çalıştay düzenlenmelidir.
9. Yeşil Bina sertifikalandırılması konu-
sunda yapısal düzenlemelerin yapılması 
konusunda ilgili kurum ve sektör dernek-
lerinin mutabık kalacağı bir çalışma ger-
çekleştirilmelidir.
10. Bir 12 Eylül ürünü olan YÖK’ün üni-

versitelerimizin eğitim ve işleyişini nasıl 
kökten bozduğu defalarca masaya yatı-
rılmıştır. 35 yıldır üniversitelerimizdeki 
işleyişi ve yönetimini, eğitim anlayışını 
bozan en büyük bir kuruluştur, derhal 
kapatılmalıdır.
11. Teknik öğretmenlere mühendislik 
unvanı verilmesi son derece yanlış bir 
uygulamadır. Uygulama sonucu telafisi 
olanaksız can ve mal kayıplarına neden 
olacağı ve mühendislik mesleğinin sevi-
yesini düşüreceği nedenleriyle son veril-
melidir.
12. İnternet üzerinden ya da uzaktan eği-
tim yoluyla “Mühendislik Eğitimi” veri-
lemez.
13. Üniversitelerimizin değişik fakülte 
ve bölümlerinden mezun olanların YÖK 
tarafından odalara yönlendirilerek mühen-
dislik kaydının yapılmasının istenmesi (ya 
da denk sayılması, eşdeğer sayılması veya 
YÖK’ün isteği fark ders sınavından sonra 
mühendis sayılması v.b. uygulamalarda 
Odalarımızın ve TMMOB’nin görüşleri 
esas alınmalıdır.
14. Uluslararası anlaşmalardan doğan 
gereklilikler dolayısıyla başka ülke şartla-
rına göre mezun olmuş kişilerin ülkemizde 
denk veya eşdeğer sayılabilmeleri için bu 
anlaşmalara mutlaka “TMMOB görüşleri 
esas alınır” maddesi konulmalıdır.
15. Teknoloji fakültelerinden mezun olan-
ların mühendislik unvanı alması uygu-
laması, mühendisi sadece teknolojiyi 
uygulayan bir niteliğe indirgeyen "teknis-

yenleştiren" bir anlayıştır. Bu uygulamaya 
son verilmelidir. Doğru olan uygulama, 
teknoloji fakültesi mezunlarına; mühen-
dislik teknoloğu unvanının verilmesidir.
16. Yatırımcı beklentilerinin olumsuz 
anlamda yönlenmesi, tüm paylaşımcı-
larda (işverenle birlikte, tasarımcı, yükle-
nici, üretici, tedarikçi) iş yapım kültürünün 
de olumsuz anlamda gelişmesine neden 
olmaktadır. Sorunların giderilebilmesi için 
gelişmiş ülkelerde kabul görmüş pratik-
lere yönelme imkanı bu yozlaşma içeri-
sinde gerçekleşmemekte, yanlış yöntem 
ve uygulamalar süregelmektedir. Söz 
konusu olumsuzluk, panel konusu öze-
linde de tüm ihale dökümanlarına yansı-
maktadır. Panel sonucunda, en azından 
panele konu olan olumsuzluğun gide-
rilmesi için; "Mekanik İşler Genel Teknik  
Şartnamesi"nin kapsamı ve güncellemeye 
uygun formatının belirlenmesi amacıyla 
odamız organizasyonunda sektörel sivil 
toplum örgütleriyle birlikte bir çalıştay 
düzenlenmelidir.
17. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Sodex Fuarı‘nın niteliği ve niceliğiyle 
çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Tür-
kiye yaratılması sürecine katkıda buluna-
cağı inancı ile yukarıdaki istemlerimizin 
yaşama geçirilmesinin takipçisi olunarak 
ve aynı anlayış ile iki yıllık periyotlarda, 
ulusal ve uluslararası katılımın daha da 
artırılarak, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Fuarı‘nın gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.
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Uygulama

H asta ve cerrahi personel için mini-
mal sağlık riski taşıyan ameliyat-
larda, kontrollü çevre oluşturma 

ihtiyacında artış gözlemlenmektedir. Son 
yıllarda ameliyat çeşitliliğinde yükseliş 
gözlenen lazerli göz ameliyatları ise bu 
ihtiyacın oluştuğu operasyonlara tipik bir 
örnektir. Gözler, solunum sistemiyle bir-
likte havayolu enfeksiyonu için yüksek 
risk taşımaktadır. Bu tip ufak operasyonlar 
için; filtrelenmiş, temiz havaya sahip ame-
liyathaneler gerekir.
İhtiyaç duyulan hava filtrasyonu; dışarıdan 
gelen havayı filtrelerken, aynı zamanda 
kirlilikten arındırılmış içerideki havayı da 
yeniden sirküle eder. 
Camfil ise bu ihtiyaca yönelik tasarlanmış, 
hem havadaki uçuşan partikülleri hem 
de gaz fazındaki kirlilikleri filtreleyebilen 
hava temizleme üniteleri üretmektedir. 
Aşağıdaki şematik diyagram, Lazerli Göz 
Ameliyathanesi için kullanılan temiz oda-
ların hava test tiplerini ve konumlarını 
göstermektedir. 
Göz ameliyatlarında lazer kullanımı, 

lazerlerin kullanım sırasında partikül püs-
kürtmesinden dolayı solunduğunda yara-
tabileceği sağlık problemleri nedeniyle 
dikkatlice yürütülmelidir. Kapalı alandaki 
insanlar, havayolu enfeksiyonu taşıyan 
biopartikül salınımına sebep oldukları için 
maske ve eldiven kullanımı da tavsiye edil-
mektedir. Bu testler için 3 farklı alandaki 
aktif mikrobiyal örnekleme ile birlikte, 
farklı alanlara Camfil City M ve 5 adet 
partikül sayıcı koyulmuştur. City M hava 
temizleyici, odanın ISO 14644-1 Class 8 
sınıfında olmasını sağlamaktadır ve City 
M sayesinde odada herhangi bir mikrobik 
aktivasyon kalmadığı gözlenmiştir. 

Odanın Hacmi: 52,35 m3

Yüzey Alanı: 21,28 m2

Bu test raporu, Camfil City M 
hava temizleyicinin, seçilen 
odanın ISO8 sınıfında olmasını 
sağlarken, odadaki mikrobik 
aktivasyondan arındırıldığını da 
göstermektedir. 

Ameliyathanelerde 
Hava Temizleyicilerin Önemi

Müşteri: Uzman Göz Kliniği
Yer: Belçika
Tarih: Mart 2014
Sektör: Sağlık Sektörü

Hava temizleme ünitelerinin ameliyatlar-
dan 1 saat önce çalıştırılmaya başlanması 
ayrıca ameliyat sırasında ve ameliyattan 
1 saat sonrasına kadar da çalıştırılmaya 
devam edilmesi tavsiye edilmektedir.  
Hava temizleyiciler, taşınabilir olarak kul-
lanılabilmektedir, ayrıca karmaşık havala-
nana odalarda sabit bir bölgede kurulumu 
sağlanarak, içerdeki havanın yeniden sir-
küle edilmesini sağlayabilir. Ameliyatha-
nelerde, göreceli olarak pozitif basınçlı 
hava ile kullanılması tavsiye edilmektedir. 
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Uygulama

MSS 1: Mikrobiyal örnekleme - 
Kontakt plaka

MSG 1: Mikrobiyal örnekleme - 
Eldiven

MAS 1: Mikrobiyal örnekleme – 
Çökelme Plakaları

MAI 1: Mikrobiyal örnekleme – 
Aktif Örnekleme

CP 1: Partikül sayımı

TR 1: İyileşme süresi

Gözkapağı ameliyat odası Gözkapağı ameliyat odası Gözkapağı ameliyat odası
ISO 8 ISO 8 ISO 8

Partikül Sayımı (ISO8) - CC pos6 Partikül Sayımı (ISO8) - CC pos2 Partikül Sayımı (ISO8) - CC pos4

Cihaz çalışmıyorken 
0,5 µm (m3/pt) deki max. 

ortalama 

ISO 14644-1 ISO 8 
max. 5.520.000 Cihaz 

çalışmıyorken 0,5 
µm (m3/pt) deki 
max. ortalama

ISO 14644-1 
ISO 8

max. 3.520.000
Cihaz 

çalışmıyorken 0,5 
µm (m3/pt) deki 
max. ortalama

ISO 14644-1 ISO 8
max. 3.520.000

  229.463 cty 
partides/m3

 404.494 cty 
partides/m3  227.827 cty partides/m3

Cihaz çalışmıyorken 
5 µm (m3/pt) deki max. 

ortalama 

ISO 14644-1 ISO 8
max. 29.300 Cihaz 

çalışmıyorken 
5 µm (m3/pt) deki 

max. ortalama

ISO 14644-1 
ISO 8

max. 29.300
Cihaz 

çalışmıyorken 
5 µm (m3/pt) deki 

max. ortalama

ISO 14644-1 ISO 8
max. 29.300

 2.378 cty 
partides/m3

 2.860 cty 
partides/m3

 2.284 cty 
partides/m3

Cihaz çalışmıyorken  
UCL % 95 ≥ 0,5 µm

ISO 14644-1 ISO 8
max. 3.520.000 Cihaz 

çalışmıyorken  
UCL % 95 ≥ 0,5 

µm

ISO 14644-1 
ISO 8

max. 3.520.000
Cihaz 

çalışmıyorken  
UCL % 95 ≥ 0,5 

µm

ISO 14644-1 ISO 8
max. 3.520.000

 218.039 
cty partides/m3

 404.220 cty 
partides/m3  227.745 cty partides/m3

Cihaz çalışmıyorken  
UCL % 95 ≥ 5 µm

ISO 14644-1 ISO 8
max. 29.300 Cihaz 

çalışmıyorken  
UCL % 95 ≥ 5 µm

ISO 14644-1 
ISO 8

max. 29.300 Cihaz 
çalışmıyorken  

UCL % 95 ≥ 5 µm

ISO 14644-1 ISO 8
max. 29.300

 2.299 cty 
partides/m3

 2.907 cty 
partides/m3

 2.188 cty 
partides/m3

 Durum Uyumlu Durum Uyumlu Durum Uyumlu

Göz kapağı Ameliyat Odası
Aktif Hava Örneklemesi (ISO 8) - Pt1

Hastane virüsleri için 
gösterge virüsü

Critère dient: Absence de germe

           Yok

Durum Hedeflenen seviye

Aktif Hava Örneklemesi (ISO 8) - Pt2

Hastane virüsleri için 
gösterge virüsü

Critère dient: Absence de germe

      Yok

Durum Hedeflenen seviye

Aktif Hava Örneklemesi (ISO 8) - Pt3

Hastane virüsleri için 
gösterge virüsü

Critère dient: Absence de germe

     Yok

Durum Hedeflenen seviye
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Amonyak, bazı kısıtlar ve uyarı-
larla birlikte, yüz yılı aşkın süredir 
soğutucu akışkan olarak kullanı-

lıyor. Amonyak, soğutucu akışkan olarak 
ilk kez Fransa’da 1850’de, ABD’de ise 
1860’ta suni buz üretiminde kullanıldı. 
1920’lerde blok buz üretiminde, gıda 
proseslerinde, buz pateni pistlerinde 
kullanıldı. Bugün amonyak, soğutucu 
akışkan olarak süpermarketlerde, soğuk 
hava depolarında, büyük ölçekli ticari 
yapılarda, soğuk su çevrimlerinde ve pek 
çok endüstriyel uygulamada sıklıkla kul-
lanılıyor. 

Dünyada ticari uygulamalar için her yıl 
yaklaşık olarak 131 milyon ton amonyak 
üretiliyor. Bunun 8 milyon tonu ABD’ye 

ait. Üretilen amonyağın yaklaşık % 80’i 
ziraat alanında kullanılıyor. Soğutucu 
akışkan olarak kullanılan amonyak ise 
% 2’lik pay alıyor.

90’lı yılların ortalarında, Avrupa’da yeni 
güvenlik gereksinimleri gündeme geldi. 
Bunun nedeni, dünyada kimyasalların 
kullanıldığı tesisatlarda birkaç önemli 
kazanın yaşanmış olmasıydı. Bu kazala-
rın en önemlisi 1976’da İtalya’da yaşanan 
Seveso kazasıydı. Seveso kasabasındaki 
bir fabrikada triklorofenol üretimi yapan 
bir reaktördeki patlama sonucu çevreye 
yayılan gaz; bilinen en zehirli gazlardan 
dioksindi. Çok sayıda hayvan telef oldu, 
yüze yakın ev boşaltıldı. Avrupa’da buna 
benzer kazaların görülmesiyle birlikte 

Teknik

82/501/EC sayılı bir direktif hazırlandı. 
Bu direktif “Seveso” adıyla anılmaya baş-
ladı. Daha sonra, 1996’da bunun yerini 
alan direktife de Seveso II dendi. Bu 
direktif, ülkemizde 2013 yılı sonunda, 
“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlen-
mesi ve Etkilerinin Azaltılması Hak-
kında Yönetmelik” adı ile yürürlüğe girdi.

Seveso direktifi, Avrupa’da güven-
likle ilgili, PED (Basınçlı Ekipmanlar 
Direktifi 97/23/EC) gibi başka yönet-
meliklere de öncülük etti. Sadece PED 
direktifine uygun basınçlı ekipmanların 
Avrupa’da serbest dolaşımına izin verildi. 
PED direktifi, soğutma endüstrisinde de 
pek çok ekipmanda değişikliğe gidilme-
sini gerektirdi. PED öncesinde valfler 

Amonyak Geri Döndü!
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Teknik

amonyak/CO2 kaskad sistem, amonyak/
tuzlu sulu sistem veya bir diğer sistemin 
seçilmesinde verilecek hatalı bir kararın 
işletme sürecinde vereceği zarar büyük 
olacaktır. Emiş hattında yüksek basınç 
kayıpları, kontrol metodunun yetersizliği, 
enerji tüketimini önemli ölçüde artırabi-
lir. Bir önemli maliyet kalemi de servis-
bakım giderleridir. Yeni kurulan tesiste 

genellikle dökme demirden üretiliyordu. 
PED sonrasında ise Avrupa’da bu ola-
naklı değildi. Güvenlik önlemleri önem 
kazanınca sıra soğutucu akışkanlara geldi. 
Soğutucu akışkanların zehirleyici ve 
yanıcı olma özelliklerine dikkat çekildi. 
Amonyağın hem toksik (zehirleyici) 
sınıfta yer alması hem de orta derecede 
yanıcı olması nedeniyle amonyaklı sis-
temler bu durumdan oldukça etkilendi. 
Bugün pek çok ülkede EN 378 ile uyumlu 
ulusal standartlar ile soğutma sistemleri-
nin emniyeti yasal güvence altına alınıyor.

Sistem seçimi için “sistemin toplam mali-
yeti” göz önüne alınır: Toplam maliyetin 
hesaplanması için ele alınan ilk mali-
yet kalemi; ekipman ve sistemin satın 
alma bedelidir. Bu maliyete; uygulama 
için doğru çözümün saptanması, doğru 
komponentlerin seçimi, cihazın şantiyeye 
nakli ve montajı, teslimat için bekleme 
süresinin maliyeti, gerekli izinlerin alın-
ması gibi maliyetler de eklenmelidir. Bu 
aşamadan sonra işletme maliyetlerine 
bakılır. İşletme maliyetleri içinde enerji 
tüketimi en önemli kalemi oluşturur. 
Bir veya iki kademeli amonyaklı sistem, 

Soğutucu Akışkan/
Uygulama Avantajları

Amonyaklı Sistem
Amonyak yüksek verimliliği ile mükemmel bir 
soğutkandır. Bu, düşük sıcaklık uygulamaları için geçerli 
değildir.

Amonyak/CO2 Kaskad 
Sistem Düşük amonyak şarjı ve düşük sıcaklıklarda yüksek verim.

Amonyak/CO2 (Tuzlu Su) 
Pompalı Sistem

Düşük amonyak şarjı, basit sistem tasarımı. CO2 pompalı 
sistem, sadece tuzlu sulu sisteme göre daha verimlidir.

Amonyak-Yüksek Sıcaklık 
Isı Pompaları

Kabul edilebilir basınç seviyelerinde yüksek sıcaklıklı 
uygulamalar ve yüksek verim.

Amonyak/CO2 Büyük 
Ölçekli Ticari Sistem Yüksek verim. Çevresel olumsuz etkileri yok.

Hidrokarbon Sistem Çevre dostu ve verimli, fakat yanıcı. R1270, kimya-
petrokimya tesislerinde kullanılmaktadır.
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bu maliyet çok fazla önemsenmez, ama 
sistem yaşlandıkça bu önemli bir maliyet 
kalemi haline gelir. İşte tüm bu maliyet 
kalemlerinin toplamı, seçilecek sistemin 
maliyeti olarak görülmelidir. Maliyetin 
yanı sıra güvenlik açısından da seçenekler 
gözden geçirilir. 
Amonyaklı sistem seçimi, kaçak ve sız-
dırma konusunda tedirginlik yaratmasına 
karşın, kaçak riski ve oranı diğer soğu-
tucu akışkanlarla aynıdır. Ancak amon-
yak, toksik sınıfta yer alıyor. Dolayısıyla 
amonyaklı sistem tasarlarken dikkat edil-
mesi gereken bazı hususlar var. Genel 
olarak amonyak şarjı miktarını minimize 
etmek önemlidir. Amonyağın düşük 
yoğunlukta olması nedeniyle amonyaklı 
sistemlerin verimi, amonyak/CO2 kaskad 

sistemlerle kıyaslandığında düşük sıcak-
lıklarda azalıyor. Amonyak/CO2 kaskad 
sistemler, her iki doğal soğutkanın avan-
tajlarını kombine eden bir çözümdür. Bu 
sistemlerde amonyak şarjı, geleneksel 
amonyaklı sistemlere göre yaklaşık onda 
birdir. Bu ise, gereken güvenlik ihtiya-
cını en aza indirir. Ayrıca, amonyak/CO2 
kaskad sistemlerin düşük sıcaklıklarda 
verim kaybı sorunu da bulunmamaktadır. 
Amonyak/tuzlu su (salamura) sistemler 
de amonyak şarjını minimize etmenin 
bir diğer yoludur fakat amonyak/CO2 
sistemlere göre verimi biraz düşüktür. 

Geçmişte amonyaklı sistemlerin tesisi 
daha maliyetli olabilmekteydi. Ancak 
enerji maliyetleri ve özellikle endüstriyel 
tesislerde enerjinin yeniden kullanılması 
gibi konular önem kazandıkça, yüksek 
basınçta çalışan amonyaklı ısı pompala-
rına ilgi de artmaya başladı. Yüksek sıcak-
lıklarda amonyaklı uygulamalar, güvenlik 
gerekleri dolayısıyla kısıtlanıyordu. Fakat, 
yüksek sıcaklık ve basınç altında çalı-
şan yeni komponentlerin pazarda yerini 
almasıyla gereken güvenlik standartları 
karşılanmaya başlandı. Böylelikle özel-
likle büyük ölçekli ticari uygulamalarda 
amonyak, yine yaygınlaşmaya başladı. 
Bugün, hipermarketler gibi büyük ölçekli 
gıda satış zincirlerinde amonyak/CO2 
kaskad sistemler sıklıkla tercih görüyor.
Küçük ölçekli amonyak DX sistemler 
henüz yaygınlaşmış değil. Ama gelecekte 
endüstri için önemli bir rol oynamaya 
aday görünüyor.  

Teknik

Komponentlerin tasarım basıncı

Komponentlerin yüksek basınca daya-
nımı hızla yükseliyor. Amonyaklı ısı 
pompaları için 65 bar’da çalışabilen valf-
ler gerekiyor. Bunun sınırlı olan potan-
siyeli, yüksek basınçlı CO2 valfleri ile bir 
araya geldiğinde, bu basınçlarda çalışan 
valf tasarımı ivme kazanıyor. CO2 sis-
temlerde 90 bar basınçta çalışan kom-
ponentler gerekmektedir. Büyük ölçekli 
soğutma sistemlerinin komponentleri bu 
basınçlar altında çalışabilecektir. Çalışma 
basıncını 65 bar’ın üzerine çıkarabilmek 
için üreticilerin çok ciddi yeni yatırımlar 
yapması gerekmektedir. Pek çok üretici 
ise bu finansal yapıya sahip değildir. Bu 
nedenle bugün, transkritik karbondiok-
sitli uygulamalar için gereken 140 bar 
için çok az sayıda komponent çeşidi var. 
Bugün için en büyük vana çapı DN25, 
ancak gelecekte bu konuda da gelişmeler 
yaşanacağı düşünülmektedir.

Sızıntı ve kaçaklar için daha az tolerans 
gösterildiği için flanşlı vanalar ve diğer 
sızıntı/kaçak potansiyeli bulunan kom-
ponentlerin kullanılmayacağı varsayıl-
maktadır. Vanaların ve sistemin diğer 
komponentlerinin elektronik kontrolle-
rinin önemi giderek artmaktadır. Kısmi 
ve tam yük çalışma geçişlerinde optimum 
çalışma koşullarını sağlayacak esnek 
kontrol stratejileri ve motorlu vanalar 
gibi yeni teknolojilerle sistemlerin verimi 
geliştirilmeye çalışılıyor.
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Çalıştay

İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği) tarafından düzenlenen çalış-
tayların dördüncüsü, 16-19 Nisan 

2015 tarihleri arasında Antalya Venezia 
Palace Hotel’de, 300’e yakın sektör men-
subunun katılımı ile gerçekleşti. İnovas-
yon Haftası Tanıtım Filmi ve İSİB Çalıştay 
Masalarından “Müteaahhitlerle İşbirli-
ğini Geliştirme Komisyonu” projesi olarak 
hazırlanan Türkiye İklimlendirme Sektörü 
Tanıtım Filminin izlenmesinin ardından 
çalıştay, İSİB Başkanı Zeki Poyraz’ın açılış 
konuşması ile başladı. 
Zeki Poyraz, açılış konuşmasında; üç yıl 
önce kurulan İSİB ve 2006’dan bugüne 

35 üyesi ile faaliyetlerini sürdüren TOBB 
İklimlendirme Meclisi’nin sektörün 
kazanımları olduğuna dikkat çekerek 
“KKDF’nin kalkması üreticilerimizin yara-
rına oldu. GTİP kodları gözden geçiriliyor. 

Hatalı gördüğünüz GTİP’leri bize bildirin. 
Türkiye’nin ürettiklerini tüketmek, onurlu 
bir davranış. Türkiye’yi ileriye götürecek 
olan Türk malıdır. Gerek sanayi, gerekse 
akademi, standartlarla ilgili düzenle-
meleri yakından takip etmeli. ASHRAE 
Türkiye Chapter kuruluşu da küresel 
trendleri takip etmek ve standartlar olu-
şurken sürece müdahil olmak amacını 
taşıyor” dedi. Poyraz, açılış konuşmasının 
ardından Türkiye İklimlendirme Sektörü 
2013-2014 dönemi ihracı hakkında bil-
giler verdi. Zeki Poyraz’ın verdiği bilgilere 
göre; Türkiye’nin toplam ihracat hacmi, 
bu dönemde 151 milyar USD olarak ger-

İSİB Çalıştayı 
300 Sektör Mensubunu 
Bir Araya Getirdi
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çekleşti. Bu ihracat hacmi içinde iklimlen-
dirme sektörünün aldığı pay 4.2 milyar 
USD. (Bu ciro içinde hizmet grubu yer 
almıyor) 2014’te iklimlendirme sektörü 
ihracatı, bir önceki yıla oranla % 5.5 artış 
göstermiş. Aynı dönemde % 3.8 artış 
gösteren Türkiye toplam ihracatı ile kıyas-
landığında iklimlendirme sektörünün 
ortalamanın üzerinde başarısı olduğu 
görülüyor. İklimlendirme Sektörü’nün 
Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı 
pay 2013 yılında % 2,76 seviyesinde 
iken 2014 yılında % 2,81’e yükselmiş. 
Buna karşın iklimlendirme sektörünün 
Türkiye’nin toplam ithalatından aldığı 
pay 2013 yılında % 2,58 seviyesinde iken 
2014 yılında % 2,22’ye gerilemiş. 2014 
yılı Türkiye’nin 242 milyar USD olan itha-
latı içinde iklimlendirme sektörünün payı 
ise 5.3 milyar USD.  2015 yılı Ocak-Mart 
döneminde ise sektörün ihracatı geçen 
yılın aynı dönemine göre % 18,1 ora-
nında azalmış. 2014 yılında 1.084 milyon 
USD olan sektör ihracatı 887 milyon sevi-
yesine gerilemiş. Türkiye ihracatında da 
genel eğilim, gerileme yönünde olmuş. 
Poyraz; ihracatçı kuruluşların sürekliliği 
sağlayabilmesinin ve inovatif, katma 
değeri yüksek ürün üretmenin ve ihraç 
etmenin önemini vurguladıktan sonra 
sunumunun son bölümünde İSİB faali-
yetleri hakkında bilgi verdi.
“İş Etiği” başlıklı sunum, ISEDKO (Sek-
törel Dernekler İş Etik Değerler Danışma 
Konseyi) başkanı Levent Aydın tarafın-

dan gerçekleştirildi. Aydın, konuşma-
sında özetle şunları söyledi: “Etik değer-
lere uyum; yerleşik kurallara, inançlara, 
değerlere ve yasalara saygılı olmaktır. 
Kuzey Avrupa ülkelerinin ilk sıralarında 
yer aldığı 2014 yılı Yolsuzluk Endeksinde 
Türkiye; Ruanda, Namibya ve Leshoto gibi 
ülkelerin de altında, 64. sıradadır. Çoğu 
zaman kişiyi istismara götüren kişisel 
çıkarlar nedeniyle karşı karşıya kaldığımız 
yolsuzluk, kamu yararı açısından kayba 
yol açar. Etik uyum, sadece büyük ölçekli 
kuruluşlara özgü bir konu değildir. Ölçeği 
ne olursa olsun yasalar, tüm şirketler için 
aynıdır. Şirket bünyelerinde ‘Etik Uyum 
Yönetim Sistemi’ kurulmalıdır. İyi olmak 
kolaydır, zor olan adil olmaktır”.
ESSİAD Başkanı Hakan Semerci, “EHİS 

Akredite Test Laboratuvarı” başlıklı sunu-
munda; 2011 yılında ESSİAD yürütücülü-
ğünde İZKA destekli olarak gerçekleştiri-
len Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı 
Fizibilite Etüdü neticesinde çalışmalarına 
başlanan “Endüstriyel Havalandırma 
İklimlendirme ve Soğutma Amaçlı Akre-
dite Test ve Analiz Laboratuvarı”nı tanıttı. 
İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı) destekli pro-
jenin paydaşları; İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
Ege Üniversitesi. Temeli 8 Nisan 2015 
tarihinde atılan laboratuvarda başlangıç 
için beş ürün grubu testleri yapılabile-
cek: Fancoil, klima santrali, soğuk oda 
cihazları, split klima ile soğuk ve donuk 
vitrin teşhir reyonları, dolapları. Labora-
tuvarda üç grup test yapılabilecek: Kapa-
site Performans Testleri, Akustik Testler 
ve Elektriksel Güvenlik Testleri. EHİS’te 
ayrıca; danışmanlık, eğitim, yerinde test 
ve ölçümler, gürültü, hastane havalandır-
ması, bina tesisat performans raporlaması 
gibi hizmetler de verilecek. Urla’da 2.403 
metrekaresi kapalı olmak üzere 13.327 
metrekare alana sahip laboratuvarın 
yılsonuna kadar tamamlanması, cihaz 
ve donatılarının satın alınması planlanı-
yor. 2016’da ise akreditasyon sürecinin 
tamamlanması bekleniyor. Proje bütçesi-
nin % 75’i İZKA tarafından karşılanıyor. % 
25’lik bölümü için bugüne dek 48 kuruluş 
destek sağladı. Ancak bu bölümün tama-
mının karşılanması için ESSİAD tarafından 
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“Bir Tuğla da Sen Koy” kampanyası baş-
latıldı. Bir tuğla bedeli 1.000 TL. Bağışta 
bulunan kişi ve kuruluşlardan sağlanacak 
her 1.000 TL için İZKA da 3.000 TL fon 
aktaracak.
Semerci sunumunun ardından projenin 
başından itibaren destek veren İSİB Baş-
kanı Zeki Poyraz’a teşekkürleri ile birlikte 
kampanya rozetini takdim etti.
Türk Eximbank Pazarlama ve Ürün Geliş-
tirme Müdürü Metin Çelik, % 100 kamu 
sermayeli Eximbank’ın ihracat kredileri, 
uluslararası krediler ve ihracat kredi sigor-
tası konularında bilgi verdi. Çelik, Türk 
Eximbank’ın 2008-2010 döneminde 27.6 
milyar USD olan destek hacminin 2011-
2014 döneminde % 238 oranında artış 
göstererek 93.3 milyar USD’na ulaştı-
ğına dikkat çekti. Metin Çelik, yurtdışı 
ile iş yapan kuruluşların Eximbank ile 
görüşmelerinin önemli yararlar sağlaya-
cağını, uluslararası krediler kapsamında 
değerlendirmeye alınmayan Kuzey Kore, 
Ermenistan ve Güney Kıbrıs haricinde ülke 
olmadığını vurguladı.
Çalıştay’ın ilk günü İSİB tarafından 
ikincisi organize edilen “İklimlendirme 
Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı 
Yarışması” Ödül Töreni ile son buldu. 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim 
Şenel ve Denizli Ticaret Odası Başkanı 
Necdet Özer’in katılımlarıyla gerçekleşen 

milyar $ olan ihracatımızı 2023 yılında 
500 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bunun içinde hizmet ihracatımızın payı 
50 milyar $ olarak öngörülüyor. 1984-
2002 yılları arasında 14.5 milyar $ olan 
doğrudan yabancı yatırım hacmimiz, 
2002-2014 aralığında 151 milyar dolara 
yükseldi. 1972’de Libya ile başlayan yurt-
dışı inşaat sektörümüz bugün 104 ülkede 
iş yapıyor. Bugüne dek yurtdışından 304 
milyar dolarlık proje aldık. 2015 yılına 
geldiğimizde döviz kurundaki hareket-
ler, ticareti olumsuz etkiledi. Üç aylık 
dönemde ihracatta % 7 düşüş yaşandı. 
Dünya ekonomisinde de yavaşlama görü-
lüyor. Dünyada emtia fiyatları da geriledi. 
Bakır dışında tüm metal fiyatları düştü. 
En büyük düşüş de demirde yaşandı. 
İhracatımızın % 97’si KOBİ’ler tarafın-
dan gerçekleşiyor. Her yıl 11 bin yeni 
ihracatçı firma geliyor ama her yıl 3.900 
firmanın ilk ve son kez ihracat yapmış 
olduğu görülüyor. İhracatçı firmaların 
% 45’i sadece bir ülkeye ihracat yapıyor. 
% 70’inin ihracat yaptığı ülke sayısı 1-3 
aralığında bulunuyor. Yani pazar bağım-
lılığımız yüksek. İhracatçılarımızın dörtte 
biri sadece bir ürün ihraç ediyor. Yani 
bir diğer sıkıntımız ürün çeşitliliği. 100 
milyon doların üzerinde ihracat gerçek-
leştiren 164 şirket var ki toplam ihraca-
tımızın % 40’ını gerçekleştiriyor. Pazar 
çeşitliliği, yeni ürünlerle ürün çeşitliliği, 
tasarım ve markalaşma destekleri veriyo-
ruz. İklimlendirme sektörünün sürdürü-
lebilirliği için, bu tür etkinlikleri destekli-
yoruz. Bu sektör Türkiye’de 1950’lerden 
sonra varlık göstermeye başladı. 2004 
yılında 655 milyon dolarlık ihracat hac-
mini 4.5 milyar dolarlara çıkardı. On yılda 
yedi kat büyüme kaydetti. 2023 yılında 
35 milyarı iç pazar olmak üzere toplam 
pazar hacmini 60 milyar dolara çıkarması 
hedefleniyor. Markalaşma ve tasarım, bu 
hedeflere ulaşmakta en önemli etmenler-
dir. Dolayısıyla Bakanlığımız tarafından 
da destekleniyor. GSMH içinde Ar-Ge’ye 
ayrılan pay 2002’de 0.42 iken bugün 
0.95’e çıkmış durumdadır”.
Çalıştayın ikinci gün programı stratejist 
ve ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel'in 

törende; 25.000 TL’lik İSİB Büyük Ödülü, 
“Bir Kanal İçi Radyal Fanın Deneysel ve 
Sayısal Yöntemlerle Performansının Belir-
lenmesi ve İyileştirilmesi” isimli projele-
riyle Utku Şentürk ile Hamza Taş’a takdim 
edildi. 15.000 TL’lik İkincilik Ödülünü “Isı 
Borulu Radyatör” isimli projeleri ile Tuğ-
berk Ozar ile Arif Sefa Cömert kazandı. 
5.000 TL’lik Üçüncülük Ödülü ise “Modü-
ler Tasarımlı ve Kablosuz Hava Temizleme 
& Serinletme Ünitesi” isimli projesiyle 
Emre Özsöz’ün oldu. Ödül kazanan tasa-
rımları belirleyen jüride; Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy, Halit Turgut Salaçin, Zeki Özen, 
Prof. Dr. Macit Toksoy, Fatih Bilal Yülek, 
Prof. Dr. Atilla Bıyıkoğlu, Yrd. Doç. Dr. 
Kadir İsa, Bahadırhan Tari, Şevket Akın 
Kayacan, Naci Şahin, Yrd. Doç. Dr. Murat 
Çakan, Ersin Gökbudak ve Prof. Dr. Cemil 
Toka yer aldı.
Törende Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
İbrahim Şenel de Türkiye ekonomisi 
hakkında bilgi veren bir konuşma yaptı. 
Şenel, konuşmasında özetle şunları 
söyledi: “Türkiye’nin 2023 yılı hedefle-
rini gerçekleştirmesi için dokuz yıldan 
az zamanı kaldı. Kişi başına düşen milli 
gelirini 25.000 dolara çıkarmanın yanı 
sıra Türkiye, dünyanın en büyük eko-
nomileri arasına girmeyi hedefliyor. 21. 
çeyrekte ortalama % 5.5 büyüme kayde-
dildi. GSMH % 173.8 oranında arttı. 171 
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“Dünya ve Türkiye Ekonomisi” başlıklı 
sunumuyla başladı. Dr. Gürlesel’in konuş-
masında öne çıkan başlıklar şunlar oldu: 
“2015 yılı için dünya ekonomisinde % 
2.9’luk bir büyüme, 12.4 trilyon USD hac-
mindeki dünya ticaretinde ise % 4-5 ara-
lığında küçülme bekleniyor. Dünya eko-
nomisin büyüten gelişmiş ülkeler oldu, 
gelişmekte olan ülkeler ise ivme kaybetti. 
Dünya ihracatında Japonya, Tayvan ve 
Vietnam dışında genel olarak düşüş görü-
lüyor. Gelişmekte olan ülkelerin döviz 
rezervleri 1989’dan beri ilk kez azaldı. 
Bu ülkelerden sermaye çıkışları yaşanı-
yor. Yani gelişmekte olan ülkeler, kendi 
olanakları ile büyüyecek. AB’de ekonomik 
büyüme ivme kazanıyor. Güven ve bek-
lentiler iyileşiyor. AB’nin en çok büyüyen 
ekonomisi İngiltere. AB ithalatı ilk kez 
artışa geçti. Türkiye’nin AB’ye ihracatı 
da Euro bazında % 12 artmış görünüyor. 
AB pazarları bu yıl da bizim için önem 
taşıyor. BRIC ülkelerinden Çin’de büyüme 
% 10’lardan % 7.1’e, Hindistan’da % 
9.5’ten % 5.9’a, Brezilya’da % 6.1’den % 
1.1’e, Rusya ise % 4.4’ten % -0.5’e düşüş 
gösteriyor. Yüksek cari açık ve enflasyon 
ile Türkiye, kırılgan büyüyen ülkeler ara-
sında yer alıyor. Büyüme kaynaklarımız 
arasında ilk sırada ihracat var. Geçtiğimiz 
yıl inşaat sektörümüz sadece kamuda 
büyüdü, özel sektörde büyüme oranı sıfır 
seviyesinde kaldı. Seçimler öncesi belirsiz-
lik ve Merkez Bankası tartışmaları güven 
kaybına yol açtı. Yerli, yabancı ekonomik 
aktörler cephesinde ‘bekle-gör’ dönemi 
yaşanıyor. Tüketici güveni, altı yılın en 
düşük seviyesinde. Dünyada deflasyon 
yaşanıyor. Mal fiyatları gerilerken enflas-
yonu düşürmemiz mümkün olabilirdi, 
değerlendiremedik. Ekonomik süreçlerde 

siyaset giderek ön plana çıkıyor. Tabii 
ki seçimlerin ardından tüm tahminlerin, 
öngörülerin yenilenmesi gerekebilir”.
ASHRAE Turkish Chapter Başkanı Prof. 
Dr. Barış Özerdem sunumunda ASHRAE 
hakkında tanıtıcı bilgiler verdikten sonra, 
ASHRAE’nin RAL (Region at Large) adı 
verilen Bölgesinin CRC toplantılarından, 
bu yıl İstanbul’da gerçekleşecek olanı için 
şunları söyledi: “RAL’ın yapmış olduğu 
“CRC”lerin en önemli özelliği, bu etkin-
liğe başta mevcut ASHRAE Başkanı olmak 
üzere pek çok üst düzey görevlinin de 
katılmasıdır. Türkiye, RAL-CRC 2014’te 4 
adayı geride bırakarak RAL-CRC 2015’e 
ev sahipliği yapmaya hak kazandı. 2-4 
Ekim 2015 tarihleri arasında Maslak She-
raton Otelinde gerçekleşecek ASHRAE 
RAL CRC toplantısının konu başlığı ‘Kent-
sel Dönüşüm ve Enerji Verimliliği’. İlk gün 
gerçekleşecek teknik oturumlar herkese 
açık. Konuşmacıların bir kısmı bizden, bir 
kısmı ASHRAE’nin ‘Seçkin Konuşmacılar’ 

listesinde yer alan uzmanlardan olacak. 
Etkinliğin ikinci ve üçüncü günü RAL’ın 
kendi iç toplantıları ve yedi komisyonun 
eğitimleri yapılacak. İSİB ve TOBB, etkin-
liğin destekleyen kuruluşları”.
Araştırma, danışmanlık, analiz ve test 
kuruluşu olan BSRIA, çalıştay kapsa-
mında dört sunum gerçekleştirdi. İlki, 
BSRIA’nın geçmişi, mevcut yapısı ve faa-
liyetleri hakkında kısa bilgiler içeren bir 
sunumdu. Diğerleri ise “Küresel İklim-
lendirme Trendleri”, “Küresel Isıtma ve 
Yenilenebilir Enerjiler Trendleri”, “Enerji 
ve Akıllı Teknolojiler” başlıklarını taşıdı. 
Sunumlar BSRIA’dan Şaziye Dickson ve 
Anette Holley tarafından gerçekleştirildi. 
Yenilenebilir enerjiler, iklimlendirme, 
ısıtma, akıllı enerji yönetimi ve IT alan-
larında 1955 yılından bugüne faaliyet 
gösteren, İngiltere menşeli, kâr amacı 
gütmeyen organizasyon BSRIA, küre-
sel bazda, ülke bazında ve ürün grubu 
bazında kapsamlı araştırmalar gerçek-
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leştiriyor. Küresel iklimlendirme pazarı 
hakkında verilen bilgilerden bazı başlıklar 
şunlar: Dünya ısıtma (49.5), yenilenebi-
lir enerjiler (11.1), iklimlendirme (97.7) 
ve bina kontrol sistemleri (21.1) pazarı 
büyüklüğü toplam 179.3 milyar USD. 
2014 yılı verilerine göre pazar lideri, % 
4’lük büyüme oranı ve 34.4 milyar dolar-
lık hacmi ile Çin. Çin’i % 8’lik büyüme 
oranı ve 13.6 milyar dolarlık hacmi ile 
ABD izliyor. Büyüme oranı % 0 olan ve 
12.2 milyar dolarlık hacme sahip Japonya 
üçüncü sırayı alıyor. % 18 ile pazarın en 
yüksek büyüme oranına sahip Brezilya, 
yaklaşık 3 milyar dolarlık hacmi ile dör-
düncü sırayı alıyor. Avrupa’da 2014-2018 
yılları arasında, inverterli klima (tekli ve 
multi) pazarında en yüksek büyüme bek-
lentisi Türkiye’de. VRF alanında da Tür-
kiye Avrupa birincisi, Çin, Japonya, Güney 
Kore ve ABD’nin ardından dünya beşin-
cisi. Dünyanın büyüme hızı %10’un üze-
rinde bulunan ülkeleri; Brezilya, Nijerya, 
Myanmar, Tayland ve Endonezya. Sek-
törde bulut bağlantılı çözümler ve uzak-
tan kontrol olanaklarının büyük ölçüde 
gelişmesi bekleniyor.
“Akıllı bina kontrolü ve Enerji Yönetimi” 
konusunda şu başlıklar öne çıktı: “Enerji 
verimliliği ile ilgili yasal düzenlemeler ve 
yükselen pazarların ivmesiyle dünya bina 
otomasyon ve kontrol sistemleri pazarı 21 
milyar dolara ulaştı. BACnet, dünyada ve 
Türkiye’de en yaygın kullanılan iletişim 
protokolü. Binalarda enerji yönetim sis-
temleri pazarı ise % 14’lük büyüme hızı 
ile 3.2 milyar dolara ulaşmış. Siemens, 
Schneider Electric, IBM, Johnson Cont-
rols, Microsoft, Honeywell ve ABB’nin 
baskın olduğu sektörün gelecekteki lider-
leri arasında pazara yeni giren Google’ın 

da yer alması bekleniyor.
Dünya ısıtma ve yenilenebilir enerjili sis-
temler konusunda verilen bilgiler özetle 
şöyle: Dünya ısıtma pazarının 2014 yılı 
verilerine göre, 352 milyon nüfusa sahip 
Kuzey Avrupa (ABD+Kanada) pazarı top-
lam büyüklüğü 8.9 milyar €. Avusturya, 
Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, 
İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, Belarus, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaris-
tan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Slovakya, Slovenya ve Ukrayna’nın dahil 
edildiği, 778 milyon nüfusa sahip Avrupa 
pazarı, 14.9 milyar € hacme sahip. 127 
milyon nüfusu bulunan Japonya, 3.9 
milyar € pazar hacmine sahip. 1 milyar 
360 milyon nüfusu ile Çin ise 6.8 milyar 
€ ısıtma pazarı ile ülke bazında pazar 
büyüklüğünde ilk sırayı alıyor. Kendi enerji 
gereksinimini kendisi üreten yapılar, gele-
cekte yeni teknolojilerle tükettiğinden bile 
fazlasını üretebilecek yeteneğe sahip ola-
cak. Bu süreçte konutlarda küçük rüzgar 
türbinleri, güneş pilleri, yakıt hücreleri, ısı 
ve elektriği birlikte üreten mikro kojene-
rasyon sistemleri, akıllı mikro şebekeler 
öne çıkacak. Akıllı şebekeler, akıllı ölçüm 
ve kontrol sistemleri, enerji depolama, 
bina yönetim sistemleri, özetle daha akıllı 
binalar ve teknolojiler, artık dünya ISK 
sektörünün sıcak gündemini oluşturacak.
Eurovent ile ilgili sunum François-Xavier 
Ball tarafından gerçekleştirildi. Sunumda 
özetle şu bilgilere yer verildi: “Sertifikas-
yon gönüllü bir inisiyatiftir. Eurovent Ser-
tifikasyonu, iklimlendirme ve soğutma 
ürünlerinin, Avrupa ve uluslararası stan-
dartlara göre performans derecelendir-
melerini onaylar. Amaç, rekabete dayalı 
oyun sahasını tüm imalatçılar için aynı 

seviyeye getirerek ve de endüstriyel per-
formans derecelendirmelerinin bütünlü-
ğünü ve doğruluğunu artırarak müşteri 
güveni oluşturmaktır. Avrupa’da satılan 
HVAC ürünlerinin % 67’si Eurovent ser-
tifikasına sahiptir. Eurovent’te yılda 1600 
cihaz test edilmektedir. Eurovent sertifi-
kalı ürünlerin, pazarın % 50’sini aşmış 
bulunduğu ülkeler arasında Türkiye de 
yer almaktadır”.
Zeki Poyraz’ın proje masaları çalışma-
larının son durumu hakkında aktardığı 
bilgiler kısaca şöyle: “1. Masa’nın ‘Yeni 
Pazarlarda Yol Açıcı Paydaşların Oluş-
turulması Yolu ile Talebin Yönetimi’, 
oldukça başarılı bir çalışma oldu. Gerçi 
hedef ülke seçilen Angola’ya Ebola 
tehdidi yüzünden seyahat gerçekleştiri-
lemedi ama projeyi Ekonomi Bakanlığı 
destekleyecek. Masa 2’nin konusu olan 
‘Üniversiteler Araştırmaları Konusunda 
Uzmanlaşacakları Alanları Seçmeli ve Bu 
Konuda Yetkin Olarak Stratejik Planlarını 
Üretmelidirler’ başlıklı çalışma için üniver-
sitelerdeki Termodinamik ve Enerji dalın-
daki hocaların bir listesi hazırlandı. Güney 
Kore Modeli hakkındaki sunum üniversite 
öğretim üyelerine gönderildi. İSİB olarak 
hocalarımızla endüstriyi bir araya getire-
rek proje üretimi sürecini destekliyoruz. 
Masa 3’ün ‘Endüstri Meslek Liseleri Ve 
Meslek Yüksek Okullarının İklimlendirme 
Alanlarında Görev Yapan Öğretim Ele-
manlarının Yeterliliklerinin Geliştirilmesi’ 
projesi, ağırlıklı olarak İSEDA faaliyetleri 
kapsamında mevcut ve kesintisiz sürüyor. 
Masa 4’ün ‘Üst Yönetimlere Yüksek Nite-
likli Farkındalık Eğitimi Hazırlanması ve 
Verilmesi’ projesi için, kişisel eğitimler de 
dahil olmak üzere OAİB, İSİB tarafından 
verilen eğitimler, gelen talepler doğrultu-
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Çalıştay

sunda devam edecek. Masa 5’in ‘Pazar 
Araştırma, Veri Toplama Çalışmalarında 
ve Yeni Pazarlara Girilmesi Sırasında 
İşbirliği’ projesi için yapılması gerekenler 
için İSİB’in yoğun çalışmaları bulunuyor. 
Pazarlar hakkında bilgilendirme, sektör 
için cazip görülen pazarlarda düzenle-
nen fuar ve benzeri etkinliklere sivil top-
lum örgütlerinin katılımı İSİB tarafından 
sağlanıyor. Masa 6’nın ‘Kümelenme İle 
Rekabet Gücü Yaratmak: Parça ve Bütün, 
Tekten Tüme, Voltran Projesi’ için önemli 
bir adım; herhangi bir konuda birbirini 
tamamlayan 3-5 firmanın müştereken 
yurtdışında ofis açabilmesinin TİM des-
teği ile mümkün hale getirilmesidir. Masa 
7’nin ‘Isıtma, Soğutma ve Klima Ürün-
lerini Kapsayan, Avrupa ve Türkiye’deki 
Standartların İncelenerek Karşılaştırılması’ 
projesi tamamlanarak bir kitap haline 
getirildi, 2000 adet basıldı ve sektöre 
dağıtıldı. Masa 9’un ‘İklimlendirme Sek-
töründeki Firmalara Kurumsallaşma İçin 
Araç Sağlanması Projesi’nin özündeki 
‘kurumsallaşma’ konusunda gelen talep-
ler, İSİB tarafından karşılanacak. Masa 
10’un ‘Türkiye’nin Genelini İlgilendiren 
Konularda Lobi Faaliyetleri Yürütmek’ 
projesi çerçevesinde İSİB olarak pek çok 
girişimde bulunduk. Altı firmamız şu an 
Ar-Ge merkezi sahibi. Üniversitelerle, Tür-
kiye İnşaat Sanayisi İşverenler Sendikası 
ile, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı ile 
görüştük. Bunu diğer paydaşlar izleyecek. 
Masa 11’in ‘İklimlendirme Mühendisli-
ğinde Uzman Mühendislik Uygulaması’ 
başlıklı çalışması da kitap haline getirile-
rek basılmış, sektöre dağıtılmıştır. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mus-
tafa Öztürk ziyaret edilmiş, profesyonel 
mühendislik ve iç hava kalitesi konusunda 
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Masa 
12’nin ‘İklimlendirme Sektöründe Üni-
versite Sanayi İşbirliğinin Sağlanması İçin 
Etkin Bir Modelin Geliştirilmesi’ projesi 
çerçevesinde Gazi, Ege ve Marmara Üni-
versiteleri ile görüşülerek iklimlendirme 
bölümü açılması istikametinde toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ulusal-ulusla-
rarası fuarlara İSİB tarafından öğrenci ve 
öğretim üyelerinin katılımı sağlanmakta-

dır. Masa 13’ün ‘Eğitimcilerin Eğitimi ve 
Üretken MYO’ların Yapılanması’ projesi 
ile ilgili olarak MYK’nın akreditasyonun-
dan sonra kişilerin kendi yetkinliklerini 
akredite edebilmesi, İSEDA’nın kendi 
eğitim merkezinin açılması ile eğitimler 
için kullanılması söz konusudur. Masa 
14’ün ‘Firmaların Mühendislik, Ar-Ge 
ve İnovasyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi, 
İhtiyaçların Giderilmesine Yönelik Ola-
rak Sektörel Derneklerin Üniversiteler 
ve Teknoparklarla İletişimini Sağlayacak 
Araçların Oluşturulması’ projesi doğrul-
tusunda üniversitelerin döner sermayeleri 
üzerinden alınan hizmetlerden yapılan 
kesintilerin azaltılması ve sanayinin dok-
toralı personel istihdamının teşvik edil-
mesi önerileri getirilmiş durumda. İSİB, 
bu çalıştaylarda üniversite ile sanayi 
birlikteliğini sağlayarak bu amaca hiz-
met ediyor. Masa 15; ‘Müteahhitlerle 

İşbirliği Geliştirme Komisyonu (MİGK)’ 
olarak yurtdışı projelerde Türkiye’den 
malzeme ve ürün temin edilmesi kapsa-
mında yurtdışına iş yapan mekanik tesisat 
mühendislerine yönelik bir anket çalış-
ması yapmış, tesisat mühendislerini de 
anket çalışmasına dahil edilerek bir stra-
teji oluşturmuştur. Bu doğrultuda ilgili 
yurtiçi ve yurtdışı muhataplar belirlenerek 
Türkiye İklimlendirme Sektörü Tanıtım 
Filmi Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça 
dil versiyonlarında hazırlanmış, Türkiye 
İklimlendirme Sektörü Tanıtım Broşürü 
İngilizce ve Almanca dil versiyonlarında 
hazırlanmış, basılmıştır.
“Sektörün İSİB’ten Beklentileri, Sektör 
Genel Durum İstişare Toplantısı”nda 
dile getirilen görüşlerden bazıları şunlar: 
“Sektörde çalışan genç makine mühen-
dislerini firmalar, yüksek lisans ve dok-
tora programlarına katılmaları için teşvik 
etmeli”, “Meslek Liselerinin yüksek eği-
tim kalitesi ile önü açılmalı, güçlendi-
rilmeli”, “Meslek sonrası sürdürülebilir 
eğitim olanakları yaratılmalı, sistematik 
hale getirilmeli”, “Bazı ürünlere ÖTV 
uygulanırken diğerlerine uygulanmaması 
ile ilgili kapsam ve sınırlılıklar çelişkiler 
ve belirsizlikler içeriyor, çözüm bulun-
malı”, “Üniversitelerde İklimlendirme 
Mühendisliği bölümleri açılmalı”, “Üni-
versitelerde İklimlendirme Mühendisliği 
Bölümü açılmamalı. İyi donanımlı makine 
mühendisi yetiştirilmeli”, “İklimlendirme 
sektörü eleman ihtiyacı envanterleştirilir 
ve bu konuda üniversite öğrencileri bil-
gilendirilirse, iş ve staj olanakları bildiri-
lirse makine mühendisliği öğrencilerinin 
iklimlendirme sektöründeki olanakların 
farkındalığı sağlanır”.
Çalıştayın ikinci günü, devlet yardımları 
konusunda bilgilendirici bir sunumla son-
landı. Sunumda özellikle 2008/2 sayılı 
tebliğ ile verilen tasarım desteği, tasa-
rım ve ürün geliştirme projeleri, yurtdı-
şında düzenlenen fuar katılımı destekleri, 
2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgeleri des-
teği, 2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka 
desteği hakkında bilgiler verildi.
Çalıştayın üçüncü gününde birbiri 
ardında iki akademik sunum yapıldı: 
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Çalıştay

Prof. Dr. Mehmet Çalışkan tarafından 
gerçekleştirilen “İklimlendirme Sistemle-
rinden Kaynaklanan Gürültü” ile Prof. Dr. 
Macit Toksoy tarafından gerçekleştirilen 
“Okullarda İç Hava Kalitesi” sunumu. 
Öğleden sonraki oturum, “Üniversite-
Sanayi İşbirliği ve Karşılıklı Beklentiler” 
başlığını taşıyan bir forum olarak ger-
çekleşti. Forumda öne çıkan görüşler 
arasında şunlar var: “Dersler bütünüyle 
teoride kalıyor. Pratiğe yönelik çok fazla 
şey gösterilmiyor. İklimlendirmeye yöne-
lik dersler var gibi görülse de çoğunlukla 
seçmeli ve en az 10 kişinin seçmediği 
ders, 9 kişi seçmiş olsa bile açılmıyor”, 
“Ara eleman sanayinin can damarı 
ama bulmak çok güç. Tekniker, teknis-
yen eğitimlerinde araştırma alışkanlığı 
geliştirilirse gerisi sanayi kuruluşu içinde 
tamamlanır”, Eskiden haftada 43 saat 
ders alınırdı. Şimdi ise neredeyse 10 saat 
ders alınsa yeterli oluyor. Onu da alabil-
mek için internet başında hangi dersle-
rin kontenjanının dolmadığı kovalanıyor. 
Madem bu kadar saat ders almak yeterli 
görülüyor, okul 2, 2.5 yılda da bitebilir. 
Çocukların zamanı ziyan edilmemelidir”, 
Cihazlar bir kez olsun görülmeden hesabı 
öğretiliyor. Öğrencilerin fuarlara katılımı 
desteklenmeli ve firmalar okullara cihaz 
bağışlarında bulunmalı”, “MYO öğrenci-
lerinin neredeyse hepsi dört yıllık fakülte 
hayalinde. Tekniker, teknisyen ücretleri 
konusunda iyileştirilme yapılırsa ara ele-
man olarak görülen bu çocuklar, ana 
eleman olarak sektöre kazandırılabilir”, 
“ABET kriterleri kapsamında ders kredileri 
kısıtlandı. Bu kriterler aynen alınmamalı, 

adapte edilmeli”, “Sanayinin teknoloji 
seviyesi ve Ar-Ge ihtiyacı sorgulanmalı, 
araştırmalı, desteklenmeli”, “Her alanda 
nitelikli eleman istiyorsak, eğitim sistemi 
topyekûn gözden geçirilerek değiştiril-
meli”, “Ders içerikleri sektörle istişare ile 
belirlenmeli”, “Sadece 60 günlük staj 
yeterli değil. Öğrencilik süresince part-
time iş olanakları sağlanmalı”, “Proje 
paylaşım havuzları olmalı”, “Sanayi kuru-
luşları, üniversite öğrenci gruplarını davet 
etmeli”, “Sektör kuruluşları, psikrometrik 

diyagram eğitimleri konusunda öğren-
cilere destek vermeli”, “Meslek Lisesi 
mezunlarının ara eleman olarak adlan-
dırılması sorun yaratıyor deniyor. Okulun 
da adı değişsin; Teknoloji Koleji olsun”.
Çalıştayı erken terk edecekler için Zeki 
Poyraz’ın çalıştayı özetleyen kapanış 
konuşması öne alındı. Poyraz, konuşma-
sında “Sürdürülebilirlik, orta zeka geliş-
tirmek, inovasyonla büyümek sektörü-
müzün vizyonu olmalı. Sektörümüz çok 
elit ve yüksek nitelikli bir alt yapıya sahip. 
Gerekleri hep birlikte yerine getireceğiz” 
dedi. Bu konuşmanın ardından Prof. Dr. 
Hacı Mehmet Şahin tarafından “Teknoloji 
Transfer Ofisi Tanıtımı” gerçekleşti.
* İSİB Çalıştayı’nda gerçekleştirilen 
sunumların tam metnini www.oaibftp.
com/sunumlar.zip linkinden indirebilir-
siniz.
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Çeviri

Drexel Üniversitesindeki araştır-
macılar tütün bitkisindeki bir 
virüsten; elektronik soğuma sis-

temlerinin, klima ve buhar türbinlerinin 
performansını artırarak daha etkili buhar 
üretimi sağlayacak olan metalik bir nano 
kaplama geliştirdiler. 
Suyun sıvıdan gaza geçişinin mutfak 
dışında pek çok uygulanışı vardır: Su 
arıtma tesisleri, ısıtma ve soğutma sis-
temleri ve elektrik üretmekte kullandığı-
mız buhar türbinleri bu işleme fazlasıyla 
bağımlıdır. Bu yüzden bu geçişi şu ankin-
den biraz daha verimli hale getirmenin 

bile enerji açısından görüntümüze ciddi 
bir etkisi vardır.
Çığır açan bu gelişmenin ortaya çıkışı 
ilginç bir kaynağa dayanıyor– tütün bitki-
lerinde yaygın bulunan bir virüse. Tütün 
mozaik virüsü tespit edilen ilk virüs olup 
(1930) ve o zamandan bu yana üzerinde 
detaylı araştırmalar yapılmaktadır.  Bu 
virüs, yoğun bir kaplama proteinlerinden 
oluşan bir ağ ile çevrelenmiş tek zincirli 
bir RNA’dan oluşan basit bir organiz-
madır. Bilim adamları bugün bu yapının 
kendi kendine birleşen nano yapılar için 
ideal olduğu görüşündeler. 
Drexel Üniversitesinden Matthew 
McCarthy ve ekibi bu virüsü; kapiler kuv-
vetleri kullanarak suyu yüzeyin tümüne 

eşit olarak dağıtan özel bir kaplama geliş-
tirmek için kullanıyorlar. Bilim adamları 
ısıtılan sıvı ile ısı kaynağını ayıran yüzey 
kaplandığında; kaplama sayesinde sıvının 
üç kat daha etkin bir şekilde kaynadığını 
bulmuşlardır.  
Su (veya herhangi bir sıvı) kaynamaya 
başladığında, buhar kabarcıklarının olu-
şup sıvıyı ısı kaynağından ayıran yüzeye 
yapıştığı bir noktaya gelinir. “Kritik ısı 
akışı” olarak bilenen bu nokta problemli 
bir noktadır, çünkü bu hava kabarcıkları 
sıvının bölgesel olarak ısınması yerine 
yüzeyin gereğinden fazla ısınmasına 
sebep olur. 
Bu problemin çözümü için, McCarthy’nin 
ekibi moleküler  “kanca” özelliği olan 

Yazan: Dario Borghino
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

“Metalik Çim” Buhar Türbinleri  
 Üzerindeki Baskıyı Artırıyor

Tütün bitkisindeki bir virüsten elde edilen metalik nano kaplama daha etkili buhar – ve dolayısıyla 
enerji – üretimi sağlayabiliyor.
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Elde edilen ilk sonuçlara göre, metalik 
çim kaplamasını kaynayan yüzeye uygu-
lamak kritik ısı akışında yüzde 240’lık bir 
artış sağlamıştır. Bu sayede kabarcıklar 
kaynama yüzeyine yapışmaya başlama-
dan önce ısı kaynağından sıvıya çok daha 
fazla ısı transferi sağlanabilir.  
“Faz değişimli ısı transferi; elektrik üre-
timinden su arıtımına, HVAC’tan elekt-
ronik soğutmaya kadar her alanda önemli 
bir rol oynamaktadır” diyor McCarthy. 
“Bu sistemlerin performansını artır-
mak, su kaynaklarını ve enerjiyi üretme, 
tüketme ve koruma biçimimizde önemli 
gelişmelere işarettir.”

Çeviri

tütün mozaik virüsü mutasyonunu kul-
landılar. Bu kancalar virüsün ister paslan-
maz çelik ister alüminyum, bakır, altın, 
silikon veya polimer olsun neredeyse her 
bir yüzeye yapışmasını sağlıyor. Bu virüs 
daha sonra araştırmacıların “metalik çim” 
adını verdiği sert yapıyı oluşturmak için 
ince bir metal tabakasıyla kaplanıyor. 
Sıvı bu yüzeyle temas ettiğinde, kapi-
ler kuvvetler vesilesi ile hemen yapışıp 
yayılıyor ve böylece kaynama esnasında 
bile yüzeyin kuruması zorlaşıyor. Ayrıca, 
yüzeyde oluşan hava kabarcıkları yüzeyi 
hızlıca terk ederek ısınmanın etkinliğini 
önemli ölçüde artırıyor.

McCarthy’nin ekibi bundan sonrasında, 
performansı daha da ileri taşıman için 
nanoyapıların mesafesini, şeklini ve kap-
lama metalini değiştirerek, birçok farklı 
yüzey biçiminin performansını incele-
yecek.

Kaynak: Drexel University
Araştırmacılar çalışmalarını linkteki videoda 
açıklamaktadırlar: 
h t t p : / / w w w . g i z m a g . c o m / s t e a m -
t u r b i n e - e f f i c i e n c y / 3 6 7 6 0 / ? u t m _
s o u r c e = G i z m a g + S u b s c r i b e r s & u t m _
campaign=7ecf43e32e-UA-2235360-4&utm_
medium=email&utm_term=0_65b67362bd-
7ecf43e32e-90242138 
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Proje

Marsilya, Fransa’daki Avrupa 
ve Akdeniz Medeniyetleri 
Müzesi (MuCEM) ve yanın-

daki modern sanat sergileri için kullanı-
lan Akdeniz Villası; konferanslar, görüş-
meler ve film galaları gibi birçok etkin-
liğe ev sahipliği yapıyor. Müze ve villa 
için hazırlanan proje Yüksek Kalitede 
Çevresel Standardı’nı (HQE)* karşılaya-
cak şekilde tasarlandığı için enerji tasar-
rufu önemliydi. Carrier, bu projede deniz 
suyu kullanarak aynı anda hem soğuk su  
(6/12 °C) hem de sıcak su (40/45 °C) 
üretebilen yenilikçi bir iklimlendirme 
sistemi uyguladı.

*HQETM (Yüksek Kalitede 
Çevresel Standart):

Fransa’da, temellerini ilk olarak 1992 

MuCEM Müzesi ve Monako 
Yat Kulübü’nün İklimlendirme 
Sistemi

Dünya Zirvesi’nde gündeme gelen sürdü-
rülebilir gelişim ilkelerinden alan bir yeşil 
bina standardıdır. Standart, Paris mer-

kezli Association pour la Haute Qualité 
Environnementale (ASSOHQE) tara-
fından denetlenir.
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Proje

Arka Plan

Müze ekibi proje aşamasında enerji 
verimli ve çevresel sürdürülebilir bir 
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC) çözümü istediğinde, bina danış-
manı olan BET Garcia Mühendislik, 
Carrier’ın deniz suyu ısı pompası çözü-
münü inceledi. Monako şubesinden ora-
daki bir konuta uygulanmış olan Carrier 
deniz suyu sisteminin verimliliğine dair 
olumlu bir rapor aldı. 

Teknolojiler

Carrier’ın müze ve villanın 15.500 m² ve 
10.000 m²'lik alanı için ısıtma, soğutma 
ve nem kontrolü sağlayan çözümü, 1.000 
kW soğutma ve 1.200 kW ısıtma kapasi-
teli iki adet AquaForce® 30XWHP yük-
sek verimli sudan suya ısı pompasından 
oluşuyordu. Bu çözümde iki ısı değişti-
rici makine, buharlaştırıcı sıcaklığında 
önemli bir değişim yaratmak, dolayısıyla 
makinenin çalışma gücünü artırmak 
ve sıcak su sıcaklığını yükseltmek için 
gerekli olan enerjiyi deniz suyundan sağ-
lıyordu. İki ek ısı değiştirici de fazla ener-
jiyi yoğuşturucu devresinden okyanusa 
boşaltarak soğutulmuş suyun sıcaklığını 
koruyordu. Carrier’ın gelişmiş ağ sistem 
kontrolörü soğutucular, pompalar ve ısı 
değiştiriciler de dahil olmak üzere sistem 
mimarisinin soğutma ve ısıtma üretimini 
optimize ediyordu. 

Zorluklar ve Çözümler

Projenin getirdiği bazı zorluklara karşı 
aşağıdaki çözümler bulundu:

•	 Yüksek Verimli Bir Sistem: Her bir 

AquaForce® sudan suya ısı pompası 
ile 1.000 kW soğutma ve 1.200 kW 
ısıtma kapasitesi,

•	 Yenilikçi Bir Enerji Tasarrufu 
Uygulaması: Makinelerin 
yoğusturuculardaki ve soğutma 
ünitelerindeki enerjiyi almak 
için ücretsiz deniz suyu enerjisini 
kullanmaları. İster iklimlendirme 
ister ısıtma amaçlı olsun, sudan 
suya ısı pompaları ile yeraltı suyunu 
kullanan tersinir jeotermal uygulama 
ilkeleri aynıdır.

•	 Yüksek Güvenlik: Fosil yakıt 

kullanımı yok. Enerji sistemindeki 
üretimin temelinde elektrik var. Yılda 
binlerce kişi tarafından ziyaret edilen 
binanın içerisindeki kanallarda hiçbir 
yanıcı gaz mevcut değil.

•	 Küçültülmüş Boyutlar: Yerleştirme 
için çok az alan gerekir. Mekanik oda 
yalnızca 100 m²'dir. 

Monako Yat Klübü

2013 yılında MuCEM’in açılışından sonra 
Haziran 2014’te Monako Prensliği’nde 
Lord Norman Foster ve Alexandre 

Proje Özeti
Önemli Avantajlar

Düşük Çevresel Etki Sistemi: Global EER*: 7 ile 9, ESEER**: 6 ile 8 arası
Yüksek Güvenlik: Fosil yakıt kullanımı yok
Yenilikçi Enerji Tasarrufu Uygulaması: 4 borulu sistemli üniteler
Yüksek Verimlilik: 20.000 kW soğutma, 24.000 kW ısıtma
Saha Mimarisine Saygı: Az yer kaplayan yerleştirme, düşük ses yayılımı, sınırlı 
kanal kullanımı
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Proje

Giraldi tarafından tasarlanan yeni Yat 
Kulübü, çok katlı binalardaki tecrübesi 
ve soğutma sıvısı olarak deniz suyunu 
kullanan gelişmiş enerji verimliliği stra-
tejisi sayesinde HVAC çözümleri için 
Carrier’ı seçtiler. Binaya yerleştirilen 
iki adet 30HXC Global Chiller™ su 
soğutmalı vidalı soğutucu ve deniz suyu 
dönüştürücüleri ile en gelişmiş geleneksel 
sistemlere göre enerji verimliliğinde % 30 
iyileştirme elde edildi. Bu projede kul-
lanılan Carrier klima santralleri Alarko 
Carrier Gebze Tesisleri’nde üretildi.
(Alarko Carrier “Yat Limanı” Monako’da, 
Gerçek Konfor Bülteni, sayı 75, www.
alarko-carrier.com.tr)

Kaynak: Alarko Carrier Hava Koşullan-
dırma Sayı 104 / Nisan 2015

Teknolojiler
2x 30XWHP AquaForce® sudan suya ısı pompası

Carrier gelişmiş ağ sistem kontrolcüsü

*EER: Tam yükte Enerji Verimlilik Oranı

** ESEER: Avrupa Mevsimlik Enerji Verimlilik Oranı

En yeni ürün ve hizmet tanıtımlarına hızla ulaşın
www.tesisatmarket.com

Tesisat Sektörünün Ürün Pazarlama Dergisi
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Ürün Tanıtımı

Hidrolik şebeke dengeleme 
modülü Hymod, yardımcı 
devrelerde değişken akış hızları 

sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hymod, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji 
verimliliklerini en iyi hale getirir. Özel-
likle boyutu 3.000 m2’ye varan sistemler 
için tasarlanan Hymod, her kullanımda 
doğru akış hızlarıyla konfor ünitele-
rine su tedariki yapar. Hymod yardımcı 
ekipmanların enerji verimliliğini % 40’a 
varan oranlarda yükseltir. 
AB’nin florlanmış soğutma gazına 
ilişkin F-gas Yönetmeliği’ni daha da 
katılaştırmasıyla birlikte, su döngüsü 
tabanlı sistemler bina ısıtma ve soğutma 
ihtiyaçları için bir kez daha doğal çözüm 
haline gelmiştir. Ciat’ın Hysys® sis-
temi, su tabanlı sistemlerin çalışması 
için gelişmiş ve kapsamlı bir çözüm-
dür. Yardımcı şebekelere dair Hymod 
dengeleme modülü, Hysys®’i daha 
fazla optimize eder. Bir soğutucu ve ısı 
pompası ile yayıcıların (konfor üniteleri) 
arasına kurulan Hymod, ana ve yardımcı 
hidrolik şebekeleri izole eder. Şebeke 
dengelemeye dair yasal gereksinimleri 
karşılar, her bir yayıcıya suyun dağıtı-
mını sağlar ve ısıtma ile soğutma sistem-
lerinin kolay çalıştırılması ile verimli ve 
gereksinimlere uygun olmasını garanti 
eder. Ana şebeke üzerinde bir denge-
leme valfi, bir ana baypas ve verimli güç 
kullanan motorlarla donatılmış yayıcıla-
rın ihtiyaçlarını karşılamak için su akış 
hızlarını ayarlayan bir değişken akışlı 
(% 0-100) ivme pompası barındırır. 
Bölgelere yerleştirilen Hymod, azami 
6 m3/saatlik (35 kW kapasite) akış 
hızı gereksinimlerini karşılar. Hymod 
kurulum zorluklarını ortadan kaldırır. 
Her bir modül, ısıtma veya soğutma 
sistemlerinin bütün şekilde devreye alın-
ması esnasında Ciat’ın ekipleri tara-
fından kalibre edilir ve devreye alınır, 

Ciat’tan Hidrolik Şebeke 
Dengeleme Modülü: Hymod

bu şekilde tesisatçılar başka görevler 
için serbest kalabilir. Bina bölgelerinde 
asma tavanlara yerel olarak kurulduğu 
için, makine dairelerinde önemli ölçüde 
alan kazanımı sağlar. Ana şebeke tara-
fında, Hymod izolatörüne bölgede gerek 
duyulan nominal akış hızlarına ayar-
lama yapan bir dengeleme valfi takı-
lır. Dağıtımdaki bu tip bir dengeleme, 
Fransa’nın 2012 yılı ısı yönetmeliğinin 
23. maddesinde şart koşulmuştur. Su, 
termodinamik makineye monte edilmiş 
düşük basınçlı pompa tarafından teda-
rik edilir. Yardımcı şebekelerde Hymod 
izolatörüne bir EC ivme pompası takılır, 
bu pompa konfor ünitelerinin gerek-
sinimlerine göre su akış hızını gerçek 
zamanlı olarak ayarlar ve sabit diferan-
siyel basıncı bağımsız şekilde yönetir. 
Konfor ünitelerine kendi kendini den-

geleyen iki yönlü valfler takılmalıdır. 
Sistemin devreye alınması esnasında, bu 
valfler her bir yayıcı için istenen nomi-
nal akış hızına göre çok hassas şekilde 
ayarlanır. Ayrıca, Hymod modülünün 
pompası bu akış hızlarının toplamını 
düzenlemek için ayarlanır. Hymod pas-
lanmaz çelikten üretilmiştir. Yoğuşma 
riskini önlemek amacıyla, ekstra kalın 
Armaflex yalıtımı ile pompa gövdesi 
ve dengeleme valfinin üzerine oturması 
için dökme imal edilmiş kovanlar içerir. 
İlave koruma, boru tesisatına sabitlen-
miş ek bir damlama tavasıyla sağlanır. 
Hymod’un CIAT V30/V300 kontro-
lörleriyle kullanıldığı durumlarda, bir 
taşıyıcı hat üzerinden konfor ünitelerine 
çalıştırma modu bilgisini gönderen ve 
isteğe bağlı takılan bir yük değiştirme 
kutusu kullanılır.
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Ürün Tanıtımı

Prodek’ten Airlane Marka Exproof 
Fan Serileri  

P rodek Havalandırma Airlane mar-
kası ile bir yılı aşkın yaptığı ar-ge 
çalışmaları neticesinde bugün sek-

törün ihtiyaçlarını tek elden karşılıyor. 
Havalandırma sistemi uzmanı Airlane 
TUV, Applus ve benzer bağımsız kuru-
luşların testlerinden geçmiş ürünleri ve 
donanımlı teknik kadrosu ile hem bina-
ları olası tehlikelerden hem de bütçeleri 
koruyor.

AWE Serisi Aksiyal Duvar Tipi  
–  ACE Serisi Aksiyal Yatay Atışlı 
Çatı Tipi Exproof Fan  
Ürünün hem duvar hem çatı tipi mev-
cuttur. Dıştan rotorlu motorlar, koruma 
sınıfı IP 44, neme karşı izoleli - izolasyon 
sınıfı F’dir. Kendinden yağlanan rulmana 
sahiptir.  Motor termistör ile korunmuş-
tur. Aşırı ısınma halinde kendini kapa-
tır, soğuyunca tekrar çalışır. Çift taraflı 
montaj flanşları ile yüksek performanslı 
eksenel fanlar en yaygın boru veya hava, 
klima, soğutma ve kuru depolama sek-
töründe kullanılan makinelerde kanallar 
için kullanılır. Tasarım ve inşaat ideal gaz 
patlayıcı ortamları sağlamak için uygun 
ve Atex kılavuz 94/9/EG ile tamamen 
uyumludur. Atex Kapsam Sınıfı: ATEX 

II 3G c IIB T3 X bakım gerektirmeyen 
rulman, iki tarafı kapalı ve uzun vadeli 
yağlayıcı ile yağlanmıştır. Uygulanan bağ-
lantı kablosu Atex belgeli terminal kutusu 
içinden elektrik bağlantısı yapılır. Fanlar 
her pozisyonda monte edilebilir. 

HCT Serisi Kanal Tipi Aksiyal 
Exproof Fan
Airlane yuvarlak kanal tipi exproof fan 
uzun kasetli atex belgeli fanlardır. CEE 
Ex II2G EEx sertifikalı fanlar patlamaya 
dayanıklı ve CEE Ex II2G EEx d ateşe 
dayanıklı veya patlayıcı ortamlarda çalış-
makla beraber monofaze motor seçeneği 
de mevcuttur. 315 mm ile 1250 mm çap 
seçeneği 3.100 m³/h ile 100.000 m³/h 
debi aralığında çalışma imkânı sağlar. 
Motor koruma sınıfı IP55 tir. Paslan-
mayı yavaşlatıcı ATEX boyalı antikoro-
zif gövde ve kanatlara sahiptir. Çalışma 
sıcaklığı -20 °C ile +40 °C arasındadır. 
Opsiyonel alev almaz ve çift hız seçeneği 
mevcuttur. Frekans konventörü ile hız 
kontrolü yapılabilir. 

RKEF Serisi Prizmatik Kanal Tipi 
Exproof Fan
Dikdörtgen kesitli RKEF serisi fanlar öne 
eğik kanatlı external rotor motor yapı-
sına sahip ve termik korumalıdır. Motor 
koruma sınıfı IP54’tür. Kendinden yağ-

Prodek’ten Airlane Marka 
Exproof Fan Serileri

lamalı rulmana sahiptir. 200 mm ile 350 
mm çap aralığı ve 5.000 m³/h debiye 
kadar seçenekler mevcuttur. Çalışma 
sıcaklığı -20 °C ile +40 °C arasında-
dır.  Dikdörtgen kesitli kanal montajına 
uygundur. 

RKEB Serisi Yuvarlak Kanal Tipi 
Exproof Fan
Yuvarlak kanal tipi RKEB serisi fanlar 
kesintisiz 40.000 saat çalışma garantisi 
vardır. Emiş tarafında EN294’e uygun 
koruma teli mevcuttur. Aerofil kesitli az 
kir tutan kanat yapısına sahiptir. Motor 
koruma sınıfı IP44’tür. 400 V elektrik 
bağlantısı (1m). External rotor-motor 
yapısına sahiptir. Zone 2 uygulamaları 
ve E Tipi koruma sınıfında, T3 sıcaklık 
ortam dayanımlıdır. 

RCEY Serisi Dahili Motorlu 
Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı 
Tipi Fan
Çatı tipi aksiyal RCEY serisi fanlar geriye 
eğik kanatlı, external rotor motor yapı-
sına sahip termik korumalıdır. Motor 
koruması IP44’tür. Kendinden yağlamalı 
rulmanlara sahiptir. Dış ortamda kulla-
nıma uygundur. 30° açı ile gelen yağmur 
suyunu bina içine girmez. T3-T4 sıcaklık 
dayanımı ve Zone 1-2 uygulamalarına 
uygundur. 

RKEF

AWE ACE RCEY

RKEB

RKEF

HCT
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Ürün Tanıtımı

I SIDEM Coolflex Elastomerik 
Kauçuk Köpüğü, en ileri  teknolo-
jiye sahip tesislerde levha ve boru 

olarak  üretiliyor.  Çoğunlukla yüksek 
yoğuşma riski bulunan yüzeylerde yalı-
tım amaçlı kullanılan ISIDEM Coolf-
lex, akredite laboratuvarlardan en güncel 
raporlara sahiptir. Standart malzemenin 
yanı sıra UV ışınlarına ve mekanik dar-
belere dayanımı artırmak amacıyla Alü-
minyum Folyo ve PVC/Alüminyum 
Folyo kaplamalı ürün seçenekleri de 
bulunan ISIDEM Coolflex, uygulama 
kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlan-
ması amacıyla kendinden yapışkanlı 
olarak da üretilir.

Kaliteli Hücre Yapısı Teknolojisi
Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı 
hücre yapısı sayesinde HVAC uygula-
malarında maksimum performans sağlar.

Güçlendirilmiş Yapı, Yüksek Su 
Buharı Difüzyon Direnci 
Güçlendirilmiş hücre yapısı sayesinde 
darbe dayanımı artırılmış, buhar difüz-
yon direnci geliştirilmiştir.

Yangına Karşı Yüksek Direnç
B sınıfı yangın performansıyla uluslara-
rası standartlara uygundur.

Uygulama Kolaylığı
Hızlı ve kolay uygulanması sayesinde 
konforu en üst seviyeye taşır.

150 cm’lik Levha ISIDEM 
Coolflex’te
ISIDEM Yalıtım, ileri üretim tekno-
lojisi ile pazarın en geniş elastomerik 
kauçuk levhasını da ürün gamında 
bulunduruyor. İşin uzmanları, 150 cm 
genişliğindeki ISIDEM Coolflex elas-
tomerik kauçuk köpüğü levhaları ile 
fireleri ve işçilik maliyetlerini en aza 
indiriyor.

ISIDEM Yalıtım’dan Yeni Ürün: 
Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü

ISIDEM Coolflex Standart Levha ISIDEM Coolflex SA (Kendinden 
Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk 
Köpüğü Levhaları)

ISIDEM Coolflex AF+ (100 Mikron 
Alüminyum Folyo Kaplamalı 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü Levhaları)

ISIDEM Coolflex AF+-SA (100 Mikron 
Alüminyum Folyo Kaplamalı Kendinden 
Yapışkanlı Elastomerik Kauçuk Köpüğü 
Lavhaları)

ISIDEM Coolflex AC (PVC/Aluminyum 
Folyo Kaplamalı Elastomerik Kauçuk 
Köpüğü Levhaları)

ISIDEM Coolflex AC-SA (PVC/Aluminyum 
Folyo Kaplamalı Kendinden Yapışkanlı 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü Levhaları)
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Abone formu

Ab
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e 
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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:
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ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

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

www.iskteknik.com

TEKNİK

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

EYLÜL - EKİM
2013
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Tesisat Sembolleri
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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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FRANSA 
KATI ATIK TESİSLERİNE 
ZİYARET

BERGAMA’DA 
“TARİH 3 BOYUTLU 
CANLANIYOR”

ALİ YURTSEVER “BİLİŞİM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞULANLAR 
GÜNDEMİ BELİRLEYECEK”

Dünyanın en büyük pompa üreticilerindenDünyanın en büyük pompa üreticilerinden

Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...

www.dogayayin.com

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
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RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

tel:0011 1700 3113 01
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https://www.ebitt.com.tr/
mailto:info@ebitt.com.tr
https://www.termodinamik.info/
https://www.tesisatmarket.com/
mailto:gokcenparlar@dogayayin.com
https://www.reheat.com.tr/
https://www.termoline.com.tr/
https://www.ebelediye.info/
https://www.dogayayin.com/
https://www.yenienerji.info/


Pa ex-Comp





� � � � � � � �

SPEEDRIVE-MULTI CPD-MULTIDC-MXV
Değişken Hızlı Sabit Hızlı OtomatikSabit Hızlı Otomatik

paket hidroforlarda zengin seçenekler
booster

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 273 - IC



Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Tekli alım fiyatı 5,49 ₺’dan
başlayan �yatlarla.Tekli alım fiyatı 64,99 ₺’dan

başlayan �yatlarla.

Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Vitra güvencesiyle

4999

Proted Plastik Gövdeli
Duș Kanalı

Beyaz Boru

İhtiyaç duyduğunuz
her türlü tesisat malzemesi
tek çatı altında ve
uygun fiyatlarla Koçtaş’ta.

Fiyat 10 adet ve üzeri alımlarda geçerlidir.

Basmalı
İç Takım
Tekli alım fiyatı
21,99 ₺

1699

30, 50, 60, 80 cm ölçü seçenekleri
20, 25, 32, 40 mm ölçü seçenekleri

’dan bașlayan fiyatlarla
Fiyat 400 ₺ ve üzeri Hakan Plastik alışverişlerinde geçerlidir.

449

’dan bașlayan fiyatlarla

 Toplu alın,
kârlı çıkın!

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799 Çekmeköy / İstanbul  Tel : +90 216 660 01 30   Faks : +90 216 660 01 33   
E-mail : info@ebitt.com.tr  •  www.ebitt.com.tr

SDC-MXV VASDRIVESDC-XVM
Sabit Hızlı Otomatik Akıllı HidroforSabit Devirli

yüksek teknoloji yüksek verimlilik yüksek kalite hızlı servis garantisi
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İZLENİMLER

AmonyakAmonyak
Geri Döndü!

MuCEM Müzesi ve 
Monako Yat Kulübü’nün
İklimlendirme Sistemi

İSİB Çalıştayı

“Metalik Çim” Buhar 
Türbinleri Üzerindeki 
Baskıyı Artırıyor
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