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LG Klima Sistemleri Türkiye yetkili distribütörüdür.
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret AŞ

%50%50 daha az yer kaplayan 
VRF sistem dış üniteler

Alan Verimliliği

Enerji Verimliliği
7,3’e kadar COP değeri 7,3

Tasarım Verimliliği
Kritik hat borulama mesafesi: 225  m
Toplam borulama: 1000 m

1000  m

www.4mevsimLG.com

444 9 474

Ustaca 
tasarlamak sizden,

verimliliği yenilemek 
bizden.

En yüksek verimle çalışan LG Multi V 
teknolojisi, yapıların performansı ve 
kullanıcıların konforu düşünülerek 
tasarlandı. En iyi tasarımlara yakışan 
verimlilik oranları LG’de.
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Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma
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Tüm enerji kaynakları ve kullanım alanları 
için verimli sistemlerle özel çözümler.

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

Vitocal 222-S+PV_195x270_TR.indd   1 26.06.15   08:48



Editörden

Bazı akil adamlar, demokrasinin refah ve kültür düze-
yi ile doğru orantılı olduğunun altını çiziyor. Fakirlik 
ve cehaletin olduğu yerde hürriyet, demokrasi gibi 
talepler öncelikli olamıyor. Belli bir refah ve kültür 
seviyesine erişildikten sonra toplum, daha gelişmiş 
bir sosyal hayat, daha fazla insan hakları talep etmeye 
başlıyor. Giderek artan talepleri için uzlaşı kültürünü 
içselleştiriyor ve demokratik tutum aile yapılarına 
nüfuz ediyor. İş yerlerinde demokratiklik düzeyi yük-
seliyor. Toplumdaki demokrasi seviyesi siyasal hayatı 
belirliyor.

-Gerçi sonrasında köprünün altından çok sular akıt-
mış olsa da- bir zamanlar Hasan Cemal, “Demokrasi 
Korkusu” kitabında “Ülkemizde iç barışın, istikrarın ve 
güzel bir geleceğin yolu, demokrasinin yaygınlaşıp 
derinleşmesinden geçiyor” demişti. Demokrasi kor-
kusu veya koalisyon korkusunun aşılması, insanlık 
için küçük, bizim için büyük bir adım olabilir. İktidar-
da tek parti olduğunda iki şık var: Ülkeyi iyi yönetebi-
lir veya ülkeyi kötü yönetebilir. İktidarda bir koalisyon 
hükümeti olduğunda iki şık var: Ülkeyi iyi yönetebilir 
veya ülkeyi kötü yönetebilir. İyi bir ülke yönetimi için 
iktidarda tek parti de olsa, koalisyon da olsa toplum-
sal uzlaşıya özen göstermek gerekmiyor mu? 

1952 yılında Akşam gazetesi kurucularından, siyaset 
adamı Necmettin Sadak “partici değil, partili olma”nın 
gereğine dikkat çekmişti. Sadak, parti programının 
parti içinde tartışılabilir bir şey olduğunu, bir mez-
hep, bir ahlak öğretisi gibi ele alınmaması gerektiğini 
söylemişti. Ona göre particiler için partisi din gibidir, 
tartışılmaz, taviz verilemez. Partililer, diğer partililerle 
müzakere yapabilir, uzlaşı sağlayabilir, ortak akıl ara-
yışlarında bulunabilir ama “partici” bunu yapamaz. 
Evet, sağlıklı bir siyasal yapının partici değil partililere 
ihtiyaç duyduğuna şüphe yok.

İlginç olan şey şu; herkes ama herkes –istisnasız- 
aynı şeyi istiyor: Ülkenin refahının, gelişmişlik düze-
yinin artmasını, yani ülkenin iyiliğini… Herkes aynı 
şeyi istiyor ama ortak amaç için bir araya gelmeyi 
reddediyor…

oalitio, -co; birlikte ve –alitio; büyümek Latin-
ce sözcüklerinden türemiş bir bileşik sözcük. 
Bu noktadan yola çıkılırsa, koalisyon pozitif 

bir anlama sahip görünüyor. Siyasal alanda koalis-
yon, birkaç devletin geçici olarak başka bir devlete 
veya faaliyete karşı birleşmesi anlamında kullanılıyor. 
Koalisyon hükümeti ise, birden fazla parti veya gruba 
bağlı üyelerin oluşturduğu hükümet. Şimdilerde siya-
setin öcüsü gibi bir ürkü kaynağına dönüşen koalis-
yon hükümeti fikrini artıları ve dahi eksileri ile birlikte 
düşünmek gerek. Bir kere koalisyon kurabilmek için 
“demokratik uzlaşı” kültürü gerekiyor ve koalisyonlar 
bu kültürü geliştiriyor. Siyasal keskinliklerin, aşırılıkla-
rın törpülenmesi gerekiyor, bunun ise toplumu şid-
detten uzaklaştırıcı, huzur katsayısını artırıcı olacağı-
nı söylemek mümkün. Şiddet kültürü ve demokrasi 
kültürü, aynı mahallede ikamet edemez. Tüm bunlara 
karşın koalisyon, kırılgan bir çoğunluk olabileceği için 
istikrarsızlık endişesi yaratıyor. Bu endişenin daha az 
veya daha çok olması, topluma nüfuz etmiş (veya 
edememiş) demokrasi kültürünün düzeyine bağlı. 
Demokrasi kültürü var ise koalisyon başarılı işler ya-
pabilir. İsviçre neredeyse yarım yüzyıllık bir dönemin-
de koalisyonlarla yönetildi. Avrupa’nın lideri Alman-
ya da koalisyonlar cenneti. Kuzey Avrupa ülkeleri de 
koalisyona fena halde aşina. Hangisinde istikrarsızlık, 
toplumsal refah fukaralığı baş gösterdi? Gelişmiş libe-
ral demokrasilerin koalisyonla ilgili fobileri olmuyor. 
Zaten farklı fikirlerin, görüş ve yaklaşımların birlikteli-
ği olarak ele alınırsa, koalisyon her bir partinin kendi 
içinde de var, olmalı da… Yani tek parti iktidarında da 
farklı görüşlerin birlikteliği söz konusu… 

AB’ye entegrasyon süreci başladığında “mümkünü 
yok bizi AB’ye almazlar”cıların karşısında “AB’yle en-
tegrasyon sürecinin başlaması önemli, AB’ye girmek 
değil”ciler de vardı. Onlar, bu sürece girmiş olmanın 
en büyük artısı olarak Türkiye’nin demokratikleşme 
düzeyinin yükseleceğini umut ediyordu. Bu süreç-
te onca adım da atılmışken demokrasi konusunda 
kaygıların artması bu umutların boşa çıktığını mı 
gösteriyor? Demokrasi düzeyimiz, muhalefete gös-
terilen tahammül ve hoşgörü ile de ilintili. İktidarlar 
her zaman, her yerde, her biçimde var oldu, muhale-
fet ise sadece demokrasilerde. Ne demiş Mussolini: 
“Kurduğumuz rejim kusursuz olduğu için muhalefete 
gerek yoktur”! 

C

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Demokrasinin koalisyon korkusu ile sınavı

mailto:oyabakir@dogayayin.com
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Haberler

A gon Mekanik; Climecon, Hidros, 
Madel ve Kampmann’dan sonra 

Avrupa’nın iç mekân iklimlendirme ala-
nında önde gelen markası Swegon ile 
büyümeye devam ediyor. 
İklimlendirme sektörünün dünya çapın-
daki en önemli oyuncularından biri olan 
Swegon, 1 Ekim 2015 tarihi itibarıyla 
Agon Mekanik kalitesi ve güvencesi ile 
Türkiye pazarında yer almaya başladı. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Agon 
Mekanik Genel Müdürü Mehmet Rodop, 
Swegon’un oteller, ofis binaları, alışveriş 
ve iş merkezleri, fabrikalar gibi büyük yapı 
ve üretim tesislerine yönelik yüksek verimli 
çözümleriyle, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye iklimlendirme pazarında da çok 
özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. 
Rodop açıklamasında şu görüşlere yer 
verdi: “Agon Mekanik olarak 2014 yılının 
Mart ayında faaliyete başladık. Faaliyet 
alanımızı; mekanik tesisat alanında yük-
sek verimli havalandırma ve klima sistem-
leri, ısı pompası çözümleri, chilled beam 
sistemleri, ticari mutfak havalandırma 
sistemleri, hava perdeleri, nem kontrol 
sistemleri, hidronik sistemlerin kontrol 
ve dengelenmesine yönelik ürünler oluş-
turuyor. Firmamızın iş modeli; yenilene-
bilir enerji, sürdürülebilir bina tasarımı 
konularına destek veren ve bu amaca 
hizmet eden, teknolojinin sunduğu ola-
naklardan yararlanan ürün ve sistemleri, 
tesisat sektörünün beğenisine sunmak, 

Agon Mekanik, Swegon’un Türkiye Distribütörü Oldu

gerekli teknik desteği proje, uygulama, 
devreye alma ve işletme aşamalarında 
ihtiyaç duyan birimlere sağlamak, uygu-
lamacı, yatırımcı ve kullanıcıların önem-
sediği ilk yatırım, işletme, bütçe konula-
rında en uygun çözümlerin sağlanması 
için çözümler geliştirmektir. Biz de bu 
amaç doğrultusunda Swegon ile güçleri-
mizi birleştirdik.” Swegon’un yönetiminin 
değiştiğini ve daha yayılmacı bir politika 
izlediğini dile getiren Rodop, “Swegon 
ile işbirliğimizden dolayı çok memnunuz. 
Agon Mekanik olarak, cihaz satmaktan 
ziyade sistem sunmaya yönelik bir anla-
yışımız var.  Agon Mekanik’in vizyonu ve 
Swegon’un küresel bakışı ile bu işbirliğinin 
sektörde çok kuvvetli bir yer edineceğini 
düşünüyorum. Swegon’un son yıllarda 

çatısı altına aldığı üreticiler ile genişe-
yen ürün grupları bulunmaktadır. Ancak, 
Swegon’un ürünlerinden ziyade ofis, otel, 
hastane ve fabrika çözümlerine yoğunla-
şarak sektörümüze ve yatırımcılara suna-
cağız. Ağırlıklı olarak odaklanacağımız 
alanlar ise ofis ve otel projeleri olacak. 
Her iki çözümde de başrolde, GOLD klima 
santralleri, konfor modülü olarak adlan-
dırılan Paragon ve Parasol modülleri ve 
bunların otomasyon çözümleri yer alacak” 
dedi. Rodop, Swegon’un soğutma konu-
sunda da atılımları olduğunu belirterek şu 
açıklamalarda bulundu: “Swegon, geçen 
yıllarda BlueBox’u satın aldı. BlueBox, 
Türkiye’de ayrı bir temsilci tarafından 
satılıyor ancak Swegon markası altında 
da çözümlerimizi tamamlamak üzere 
soğutma ekipmanlarımız bulunuyor. Swe-
gon çözümleri içinde kullanılan ürünler 
Swegon markasıyla ve çözümleri destek-
leyen farklı özellikleri ile üretilmektedir. 
Swegon çözümlerinin Agon Mekanik’i 
proje firmalarına ve işletme verimini önce-
leyen yatırımcılara bir adım daha yaklaştı-
racağını düşünüyorum. Swegon’un sürekli 
geliştirdiği ve bu yönüyle sektöre her 
zaman öncülük ettiği üstün teknolojiler, 
firmamıza da değer katacak unsurlardır.  
Bu unsurların Agon Mekanik’i çok daha 
ileriye taşıyacağına inanıyorum.” Rodop 
ayrıca, yakın zamanda İstanbul’da  
Swegon üst yönetiminin de katılacağı bir 
organizasyon düzenleyeceklerini de söz-
lerine ekledi.
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SOSİAD 10. Yılını Sait Halim Paşa Yalısı’nda Düzenlediği Yemekte Kutladı

S OSİAD (Soğutma Sanayii İş Adam-
ları Derneği) 10. yılını 2 Eylül 2015 

akşamı İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı’nda 
düzenlediği yemekte kutladı. 
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vahe 
Dağdevirenel yemekte yaptığı konuş-
mada SOSİAD’ın kuruluş amacından, 
bugünkü üye sayısından ve iklimlen-
dirme sektörünün öneminden bahsetti. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Türkiye’nin 2025 yılı hedefinden iklim-
lendirme sektörüne düşen paya ulaşabil-
mesi için SOSİAD’ın vizyonu, misyonu ve 
hedefleri doğrultusunda çalışmalarına 
devam edeceğini vurguladı. SOSİAD’ın 
bu yıl yaptığı sosyal faaliyetlerden bah-
seden Dağdevirenel, bugüne kadar 
görev yapan yönetim kurulu başkan-
larına, yönetim, denetim, onur kurulu 
ve komisyonlarda görev alan üyelere ve 
tüm dernek üyelerine, gecenin düzen-
lenmesinde büyük katkıları olan spon-
sorlara yönetim kurulu adına teşekkür 
etti. Ardından tavla ve futbol turnuva-
sının ödül törenine geçildi. Tavla Tur-
nuvası Şampiyonu Mustafa Turhan’a 
ödülünü Jirayir Dağdevirenel verdi.  
Mustafa Turhan Futbol Turnuvasında 
üçüncü olan Planer’in ödülünü Atila 
Demir’e, Metin Duruk turnuvanın ikin-
cisi Cantaş’ın ödülünü Ragıp Ekşioğlu’na, 

Ragıp Ekşioğlu turnuvanın şampiyonu 
Friterm’in ödülünü Hayati Can’a verdi. 
SOSİAD “Bu gecemizde bizleri onurlan-
dıran İklimlendirme Sanayii İhracatçıları 
Birliği Başkanı ve TOBB İklimlendirme 
Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, ISKAV Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Duruk, İSKİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, 
MTMD Genel Sekreteri Çetin Yıldırım, 
Yönetim Kurulu Üyesi Barış Şevketbe-
yoğlu olmak üzere üyelerimize ve sektör 
basınımıza teşekkür ederiz” açıklama-
sında bulundu.

8 T RMODİNAMİ  • İM 2015





Haberler

TTMD, Tekne Turu Düzenledi

Uluslararası ISAF Fuarı Düzenlendi

SEYAD “Çetin Ünsalan ile Ekopolitik” Programına Konuk Oldu

T

U

S

Üyeleri ile çok sayıda TTMD üyesini bir 
araya getiren gezi; konukların Beşiktaş ve 
Beylerbeyi kıyısından alınmasıyla başladı. 

Genel Müdürü Feridun Bayram; “Uluslara-
rası ISAF Fuarı’nda yakaladığımız büyüme 
rakamlarına bakıldığında görülüyor ki; 
ISAF Security fuarını tek başına düzenle-
yerek ‘Security’ başlığına geniş yer verme 
kararımız, bizim açımızdan stratejik bir 
hamle olmaktan çok gereklilikten doğan 
bir düzenleme olmuştur. Fuarlarımızda 
yaşadığımız bu tür ‘sektör-kaynaklı’ büyü-
melerin doğal genişleme durumları oldu-

ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
2015-2016 sezonuna İstanbul 

Boğazı’nda merhaba dedi. TTMD İstan-
bul Temsilciliği Üye İlişkileri ve Sosyal 
Organizasyonlar Komisyonu tarafından 
düzenlenen Geleneksel Boğaz Turu, 16 
Eylül 2015 Çarşamba akşamı yapıldı. 
Organizasyona Fränkische ve IMI Hydro-
nic Engineering firmaları sponsor oldu. 
Sektörün önde gelen birçok isminin 
yanı sıra, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarven Çilingiroğlu ve Yönetim Kurulu 

luslararası ISAF Fuarı; 19. ISAF 
Security Fuarı, 4. IT Security Fuarı 

ve yine 4. Smart Home Fuarı olarak üç 
ana başlık altında 17-20 Eylül tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) Marmara 
Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlendi. 
Güvenlikle ilgili her türlü ürünün ve tekno-
lojinin kendisine yer bulduğu Uluslararası 
ISAF Fuarı, aynı zamanda güvenlik sistem-
leri, bilgi teknolojileri güvenliği ve akıllı 
bina otomasyon sistemleri gibi alt baş-
lıklarla da hem fuar kapsamını genişletti 
hem de spesifik ürün sergisi sayesinde sek-
tördeki alıcı, satıcı, distribütör, entegratör 
ve son kullanıcı gibi farklı paydaşlara yarar 
sağlayacak şekilde düzenlendi. Bu yıl Ulus-
lararası ISAF Fuarı’nda Security, IT Security 
ve Smart Home Fuarları’yla toplam 281 
firma katılımcı olurken geçen sene bu 
rakam 206’ydı.  Konuyla ilgili değerlendir-
mede bulunan Marmara Tanıtım Fuarcılık 

EYAD Ulusal Kanal'da yayımlanan 
"Çetin Ünsalan ile Ekopolitik" prog-

ramına konuk oldu. 
8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan “Çetin 
Ünsalan ile Ekopolitik” programında 
SEYAD’ı, Yönetim Kurulu Başkanı Asrin 
Bakır Gerçek ve Yapı Endüstri Merkezi’nin 
Genel Müdürü Tolga Türkanık temsil etti. 
Sektörel yayıncılar gözüyle piyasanın ele 
alındığı programı, aşağıdaki linkten izle-
yebilirsiniz.
https://www.youtube.com/
watch?v=_3DMCFBST5I

TTMD İstanbul İl Temsilcisi Devrim Gürsel 
geceye sponsor olan firmalara ve tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

ğunu düşünecek olursak eğer; bu sonuç 
bizim Marmara Tanıtım Fuarcılık olarak 
geçmişten bu yana ISAF’la ilgili yaptığımız 
planlamaların da son derece doğru oldu-
ğunu gösterir” dedi. Marmara Tanıtım 
Fuarcılık Kurumsal İletişim ve Pazarlama 
Koordinatörü Selma Yılmaz ise “ISAF’ın, 
yoğun ve hareketli atmosferinin yanı sıra, 
katılımcı ve ziyaretçilere neşe veren bir 
havası da var. Yöneticiler, çalışanlar, sek-
tör profesyonelleri, akademisyenler, kamu 
çalışanları, son kullanıcılar ve diğerleri. 
Burada olmak herkesin hoşuna gidiyor. 
Tam da bu nedenle biz ISAF’a ‘güvenlik 
sektörünün festivali’ diyoruz. Yeni iş sezo-
nuna hem maddi hem manevi anlamda 
pozitif bir başlangıç yapmak herkes için 
çok önemli, bu başlangıca önayak olabil-
mek de bizim için önemli. Bu resmin bir 
parçası olan ve oluşmasına katkı sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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Borusan Makina ve Güç Sistemleri Gebze Kampüsüne Taşındı
B orusan Makina ve Güç Sistemleri 

(BMGS), hizmet kalitesini yükselt-
mek ve iş verimliliğini artırmak için önemli 
bir adım atarak Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi’nde BMGS Gebze Kampüsüne 
taşındı. Kampüs, 16 Eylül Çarşamba günü 
BMGS üst yönetimi ve çok sayıda davetli-
nin katılımı ile müşterilere tanıtıldı. Tanıtım 
töreninde konuşma yapan BMGS Genel 
Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ercüment 
İnanç şunları söyledi: “Ciddi bir yatırımla 
oluşturduğumuz BMGS Gebze Kampüsü 
hem iş birimlerimizin kendi arasında hem 
de iş ortaklarımızla şirketimiz arasında 
güçlü bir sinerji yaratacak ve çalışanları-
mıza modern, keyifli bir çalışma ortamı 
sunacak. Bu durum hizmet kalitemize, 
performansımıza ve verimliliğimize çok 
önemli katkılarda bulunacak. Bizim için asıl 
olan hizmet kalitemizi ve müşteri memnu-
niyetini sürekli yükseltmek ve bu alanda 
çıtayı daima daha yükseğe koymaktır. Bu 
yöndeki yatırımlarımızı aksatmadan sürdü-
receğiz.” BMGS’nin Türkiye’deki en büyük 

lokasyonu olan ve en modern teknoloji-
lerle donatılan BMGS Gebze Kampüsü’nde 
yeni, ikinci el, kiralama seçenekleriyle iş 
makinası ve jeneratörler Komponent 
Revizyon Merkezi (CRC) ve müşteri des-
tek hizmetlerinin yanı sıra yeni kurulan 

mühendislik ve taahhüt şirketi Borusan 
Endüstriyel Sistemler’in (BESys) genel 
müdürlüğü de yer alıyor. BMGS Gebze 
Kampüsü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
1500. sokak, no:1501 PK.41400 Gebze-
Kocaeli adresinde bulunuyor.

LEED V4 Avrupa’da Masaya Yatırıldı      

A merikan Yeşil Bina Derecelen-
dirme Sistemi LEED’in (Leadership 

in Energy and Environmental Design) 
dördüncü ve son versiyonu, Berlin’de 
21-22 Eylül tarihlerinde yapılan teknik 
toplantıyla değerlendirildi. Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden yaklaşık 100 LEED 
AP’nin (Accredited Professional) katı-
lımıyla gerçekleştirilen toplantının ev 
sahipliğini Alman Yeşil Bina Konseyi 
(GGBA) ve organizatörlüğünü Ameri-
kan Yeşil Bina Konseyi (USGBC) üstlendi. 
İki gün boyunca gruplar halinde çeşitli 
vakalar üzerinde çalışan katılımcılar, 
çalışma sonuçlarını birbirleriyle pay-
laşma, yeni versiyonun değişen kredi-
lerini test etme ve kendi ülkelerinde 
karşılaştıkları/karşılaşabilecekleri sorun-
ları dile getirme fırsatı buldu. Toplan-
tıya Türkiye’yi temsilen katılan ÇEDBİK, 
danışman firmalar arasında gerçekleşti-
rilen anketlerle topladığı ülke çapındaki 
LEED değerlendirmelerini paylaştı. 
Toplantının ilk günü LEED’in Avru-
pa’daki projelerinin tanıtımı ve çeşitli 

istatistiksel bilgilerin paylaşımıyla baş-
ladı. 489 LEED projesiyle Avrupa ülke-
leri arasında ilk sırada bulunan Türkiye 
büyük övgü aldı. Bu sunumların ardın-
dan, yaklaşık 100 katılımcı 12 masaya 
ayrılarak 8’er kişilik çalışma grupları 
oluşturdu. Bu çalışma grupları sırasıyla 
genel LEED değerlendirmesi, LEED kre-
dilerinin getirdiği zorluklar/uyumsuz-
luklar ve LEED’in ülkedeki eksik yönleri/
neler eklenebileceği konularında beyin 
fırtınası gerçekleştirerek çıkarımlarını 
diğer masalara sundular. Tüm sunum-
ların ardından, her katılımcı panolara 
asılan notları değerlendirerek ellerindeki 
renkli kâğıtlarla önceliklerini belirlediler. 
Toplantının birinci günü, katılımcılar 
arasında gerçekleştirilen resepsiyonla 
son buldu. Toplantının ikinci günü ise 
LEED V4 üzerinde yapılan daha detaylı 
çalışmalarla devam etti. LEED V4’ün 
değişen ve yeni eklenen kredileriyle ilgili 
verilen bilgilerin ardından grup çalış-
maları gerçekleştirildi. Sırasıyla Konum/
Ulaşım ve Sürdürülebilir Saha Kredileri, 

İç Ortam Hava Kalitesi, Enerji, Su ve 
Malzeme Kredileri TÜV Hamburg binası 
yenileme projesinin vaka çalışmalarıyla 
değerlendirildi. Çalışmaların ardından 
yeniden sunumlar paylaşıldı ve katılım-
cılar bazında sorun-çözüm öncelikleri 
belirlendi. Tüm ülkelerde karşılaşılan 
başlıca sorunlar; malzeme kredileri kap-
samındaki EPD (Environmental Product 
Declaration) ve benzeri belgelerin bulu-
nabilirliği, tüm binanın yaşam döngüsü 
analizinin zorluğu, çevresel gelişmişlik 
seçeneğinin uygulanabilirliği ve başta 
iç ortam olmak üzere bazı kredilerdeki 
belirsizlikler olarak ortaya çıktı. İkinci 
günde ayrıca, LEED sertifikasını tamam-
layıcı bazı ek değerlendirme sistemleri 
de tanıtıldı. WELL ve LEED Dynamic Pla-
que adlı bu sistemler, insan sağlığını ve 
binanın performans takibini amaçlayan 
diğer değerlendirme platformları olarak 
öne çıktı.
Kaynak: http://www.cedbik.org/leed-
v4-avrupa%E2%80%99da-masaya-
yatirildi_p3_tr_88_.aspx
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Danfoss Türkiye 
Büyüyor

D

Danfoss Türkiye ‘Soğutma Sistemleri Eğitimi’ 
Düzenledi

anfoss Türkiye, 1-4 Eylül 2015 
tarihleri arasında The Green Park 

Pendik Otel'de dört gün süren ‘Soğutma 
Sistemleri Eğitimi’ düzenledi. ‘Gelecek 
için dönüşüme hazırız’ konsepti ile 
düzenlenen eğitime bayi ve OEM müş-
terileri katıldı. 
Alanında uzman eğitmenlerin komp-
resörler ile ilgili bilgi verdiği eğitimde, 
soğutucu akışkanların çevresel etkileri 
ile ilgili düzenlemeleri içeren F-Gaz mev-
zuatı da değerlendirildi. İlk iki gün 45 
katılımcı bayiye yönelik düzenlenen eği-
timin açılış konuşmasını Danfoss Türkiye 
Genel Müdürü Levent Taşkın yaptı. Açılış 
konuşması ardından Soğutma Sistemleri 
Ülke Müdürü Toni Timirci, Danfoss ve 

eğitim programı hakkında kısa bilgi verdi. 
3-4 Eylül’de OEM müşterileri yönelik iki 
günlük eğitim verildi. ISKAV Yönetim 
Kurulu Başkanı, TOBB İklimlendirme 
Meclisi Başkan Yardımcısı, İSİB Başkan 
Yardımcısı ve Friterm Yönetim Kurulu 
Başkanı Metin Duruk iklimlendirme sek-
törünün genel değerlendirmesini pay-
laştı. Eğitimde ayrıca Dr. Kadir İsa, iklim 
değişikliği ve florlu gazlar yönetmeliği 
hakkında detaylı bilgiler verdi. Almanya, 
Danimarka ve Fransa’dan eğitim vermek 
için Türkiye’ye gelen Danfoss üst düzey 
yetkilileri ‘Danfoss’un bir dünya devi ola-
rak eğitimin gücüne inandığını, sürekli 
büyüyen ve gelişen yapısını eğitimler ile 
desteklediğini söyledi.

D anfoss’un Türkiye yapılanması Dan-
foss Türkiye, yeni başarılara imza attı. 

Danfoss Türkiye’nin iş ortakları ile birlikte 
gösterdiği büyük başarı dolayısıyla; Azerbay-
can, İran, Afganistan ve Pakistan pazarlarının 
yönetimi, Danfoss Türkiye organizasyonuna 
emanet edildi. TMA Bölgesi (Turkey, Middle 
East, Africa) içinde bulunan Danfoss Türkiye, 
bundan böyle yeni eklenen ülkelerin merkez 
ofisi olarak hizmet verecek. Levent Taşkın ise 
Türkiye Genel Müdürlüğü görevi dışında, 
organizasyona yeni eklenen 4 ülkenin de 
yönetimini üstlenecek.

Trane, Avrupa HVAC Araştırma ve Geliştirme Test Tesisinin Açılışını Duyurdu

T atıyor. Müşterilerimiz, daha önce olmadığı 
kadar fazla yapılandırma, katman ve seçe-
nek talep ediyor. Bu tesis, endüstrinin en 
üst seviyesinde kanıtlanmış performansa 
sahip ürünlerin geliştirilmesini sağlayarak 
ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yardımcı ola-
caktır. Normal olarak, müşteriler standart 
test merkezlerinde gerçekleştirilen yeni 
ürün yeterlilik değerlendirmelerine güvenir-
ler. Ancak bu çalışma koşullarının yeniden 
oluşturulmasını engelleyen teknik zorluklar 
nedeniyle bu testler genellikle sonuçları 
düzgün bir şekilde doğrulamazlar. Yeni 
Trane test tesisi sayesinde müşteriler, HVAC 

rane, Epinal Fransa’daki üretim ve 
tasarım merkezinde bulunan geliş-

miş test tesisinin açılışını duyurdu. Tesisin, 
ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) ekip-
manlarının hizmet verdikleri süre boyunca 
karşılaşılan tüm çalışma koşullarının simü-
lasyonunun yapılmasını sağlayan bir yeni 
ürün geliştirme onay merkezi işlevi göreceği 
belirtiliyor. Trane Avrupa portföy yöneticisi 
Louis Rompre konu hakkında şunları söylü-
yor: “Trane son 12 aydır hava soğutmalı ve 
su soğutmalı soğutma grubu portföylerine 
sunduğu pek çok yeni ürünle sektörün geri 
kalanının bir adım önünde yeniliklere imza 

çözümlerinin özelleştirilmiş koşullar altında 
belirli uygulamalarda nasıl performans ser-
gilediğini tespit eden testlere tanıklık ede-
bilirler.” Epinal'deki test merkezi, Trane'nin 
büyük kapasiteli soğutma grupları ve çok 
borulu ünitelerin de dahil olduğu kapsamlı 
ekipman portföyünün performansını doğ-
rulamasına olanak tanır. Kontrollü ortam 
koşulları -25 °C ila 60 °C arasında değişir 
ve incelenen ekipmanın etrafında kaliteli 
bir hava dağıtımı sağlanır. Tesis, dışarıdaki 
hava koşullarından etkilenmeyen bağımsız 
bir ortamda bu koşulları yeniden oluştu-
rabilir.
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U lpatek Filtre, ilaç, sağlık ve gıda sek-
töründe yer alan firmalara filtras-

yon ve iç hava kalitesi (IAQ) konularındaki 
teknik bilgilerini aktarmaya devam ediyor. 
Türkiye’deki OEM üreticilere “Ulpatek, 
Doğru Filtrasyonu Anlatıyor” sloganı 
ile eğitim ziyaretlerine başlayan Ulpa-
tek Filtre, eğitimlerin ilk ayağını İzmir’de 
gerçekleştirdi. Ulpatek ekibi eğitimde, 
filtrasyon hakkında bilinmesi gereken-
ler, enerji verimliliği yüksek çevre dostu 
ürünler ve kimyasal filtreler hakkında 
bilgi verdi. Ulpatek Filtre eğitim ekibinin 
lideri Makine Mühendisi Mustafa Buzkan 
konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
“Filtre sektöründe son dönemlerde, 
özellikle yanlış hammadde seçimleriyle 
yapılan ürünlerin artması, filtre seçimi, 
satışı, montajı ve uygulamalarında bu işin 
hassasiyetini yeterince bilmeyen kişilerin 
rol alması karşımıza insan sağlığını tehdit 

aktararak sorumluluğunu yerine getir-
meye ara vermeden devam edecektir. 
Müşterilerimizden bu konuda aldığı-
mız olumlu geri dönüşler, doğru yolda 
olduğumuzun en önemli göstergesidir. 
Ulpatek, bir sonraki eğitim programına 
Ankara bölgesinde yer alan üretici ve 
müşterileri ile devam edecek.”

Ulpatek Ekibi Doğru Filtrasyonu Anlatıyor

eden, çevre koşullarını kötüleştiren, enerji 
maliyetlerini yükselten ve ürün kalitesini 
düşüren uygulamalar çıkarmıştır. Sana-
yileşmenin ve nüfusun şehirlerde artma-
sıyla günden güne filtrasyonun önemi 
hızla artmıştır. Mühendislik çözümleriyle 
bilinen Ulpatek de bu global problemin 
çözümünde bilgi ve deneyimlerini sektöre 

ODE’ye İki Büyük Ödül

G loballeşme vizyonu doğrultusunda 
yatırımlarına ve faaliyetlerine hız 

veren ODE, bu kez 29-30 Eylül tarihlerinde 
yalıtım sektöründe dünyanın en önemli 
organizasyonlarından biri olan 10. Global 
Yalıtım Konferans&Fuarı’na İstanbul’da ev 
sahipliği yaptı. 
30’u aşkın ülkeden, yaklaşık 200 dele-
genin katıldığı 10. Global Yalıtım 
Konferans&Fuarı, İstanbul ayağı ile 
bugüne kadarki en geniş katılımcıya ulaştı. 
Yalıtım sektöründeki en yeni ürün, uygu-
lama ve teknolojik gelişmelerin paylaşıl-
dığı, güncel konuların masaya yatırıldığı 
etkinlik kapsamında düzenlenen fuarda 
ise önemli uluslararası işbirliklerine imza 
atıldı. İki gün süren organizasyon kap-

samında gerçekleşen 10. Global Yalıtım 
Ödülleri’nde ODE, katılımcıların oylarıyla 
‘Yılın Yalıtım Firması’ seçilirken, ODE Yöne-
tim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise ‘Yalı-
tımda Yılın İşadamı’ seçildi. Etkinliğin açılış 
konuşmasını yapan ODE Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Turan, organizasyonun 
İstanbul’da gerçekleştirilmesinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Şah-
sen uzun yıllardır iştirak ettiğim bu önemli 
organizasyonun, 10. yılında İstanbul’da 
gerçekleştirilmesinden ve bunda emeğimiz 
olmasından büyük bir mutluluk duymak-
tayız. 30 yıldır Türk yalıtım sektörünün 
gelişmesine öncülük eden bir şirket ola-
rak böylesine önemli bir organizasyona 
ev sahipliği yapmanın ötesinde, yatırım-

larımızı ve ihracat hedeflerimizi büyüt-
tüğümüz bir dönemde, sektörün dünya 
liderleri tarafından ödüllendirilmek bizim 
için ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi. 
Yalıtım, enerji ve inşaat sektörüne ilişkin 
de önemli açıklamalarda bulunan Orhan 
Turan, Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacı-
nın % 75’ini ithal ettiğini, 2014 yılında 
55 milyar dolar enerji maliyeti olduğunu 
ve bunun 20 milyar dolarının konutlarda 
oluştuğunu da sözlerine ekledi. 
Türkiye’de son 10 yıldır yalıtımın en hızlı 
büyüyen sektörlerden biri olduğunu belir-
ten Turan, sektörün gelecekte de umut 
verici bir büyüme vaat ettiğini belirtirken, 
yalıtımla 8,5 milyar dolar tasarruf edilebi-
leceğinin de altını çizdi.
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Baymak Bayilerine Fotovoltaik Kurulum 
Konusunda Eğitim Veriyor

B

Baymak’ın Atık Isı 
Değerlendirme 
Projesine İstanbul 
Kalkınma Ajansı’ndan 
Destek

aymak’ın atık ısı değerlendirme pro-
jesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan 

“Temiz ve Verimli Enerji Mali Destek Prog-
ramı (İşletmeler)” kapsamında % 50 hibe 
desteği almaya hak kazandı. Projeyle, 
Baymak Makina A.Ş. üretim tesislerindeki 
emaye hattında emayelenmiş tankları 
850 ˚C’de pişiren kutu fırında yapıla-
cak iyileştirmeler sonucunda fırının daha 
verimli çalışması sağlandı, bacadan atılan 
yüksek sıcaklıktaki atık gaz geri kazanıla-
rak emaye yıkama banyolarının ısıtılma-
sında kullanıldı. Projeyle, emaye pişirme 
fırını yakma sistemi değiştirildi, fırın 
izolasyonunun revizyonu yapılarak geri 
kazanılan atık ısı ile emaye banyo suyu 
ısıtılmaya başladı. Böylece hedeflenen 
100.243,5 m3 doğalgaz tasarrufunun ilk 
adımı atıldı. 
Proje kapsamında 65 çalışana proses hak-
kında bilgilendirme yapıldı, şirkette enerji 
verimliliği farkındalığı artırıldı. Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak, yapılan iyileş-
tirmelerle yaklaşık 17 tonluk karbondiok-
sit emisyonunun engelleneceğini, böylece 
hava kalitesinin iyileşmesine 52 ağacın 
vereceği katkının sağlanacağını söyledi. 
Projenin kendisini 4 yıla yakın bir sürede 
amorti edeceğini vurgulayan Çolak, “12 
ayda gerçekleştireceğimiz projeyle, mev-
cut fırında tüketim ve kayıpları ortadan 
kaldırdık, kutu fırın verimli çalıştığı için 
pişirilen ürünlerin kalitesi arttı, böylece 
daha kaliteli termosifon ve boyler üretimi 
gerçekleştirmeye başladık” dedi.

T ürkiye’de 2017 sonuna kadar 100 
megavata ulaşması beklenen çatı 

üstü fotovoltaik (PV) kurulumunun % 
30’unu gerçekleştirmeyi hedefleyen Bay-
mak, bu doğrultuda bayilerini eğitiyor. 
Son olarak Şekerbank’la yaptığı iş birli-
ğiyle PV kurulumları konusunda büyük bir 
atılıma imza atan Baymak, belirlediği 23 
ilde Mayıs ayından bu yana 110’dan fazla 
bayiye eğitim verdi. İller Bankası (İLBANK) 
ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

12. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu’na Geri Sayım Başladı

SIG, HC Groep’i Satın Alarak Klima Santralı 
Alanında Büyümesini Sürdürüyor

İ

A

özetlerinin http://www.abstractagent.
com/2016ttmdsempozyum/?plng=tur 
sayfasından yüklenmesi gerekiyor. Bilim 
Kurulu tarafından seçilen özetler hakemler 
tarafından değerlendirilecek.

Önemli tarihler

Özet Gönderimleri: 16 Ekim 2015
Özet Kabul Duyurusu: 6 Kasım 2015
Bildiri Gönderimleri: 6 Ocak 2016
Bildirilerin Kabul Duyurusu: 16 Şubat 2016

ki yılda bir yapılan “Uluslara-
rası Yapıda Tesisat Teknolojisi 

Sempozyumu”nun onikincisi 31 Mart-2 
Nisan 2016 tarihleri arasında Wyndham 
Grand Otel Levent İstanbul’da düzenle-
necek. Sempozyum, ulusal ve uluslararası 
kuruluşların destekleri, yurtiçi ve yurtdışı 
üniversite ve firma temsilcilerinin katkıları 
ile gerçekleştirilecek. Yazarlar ilk aşamada, 
bildirilerin konusunu ve 250 kelimeyi geç-
meyecek şekilde özetini sunacak. Özet ve 
bildiriler İngilizce olarak verilecek. Bildiri 

ir Trade Center’ı da bünyesinde 
bulunduran, 2.6 milyar £ yıllık 

cirosu, 9000 çalışanı olan SIG Plc, bu kez 
HC Groep firmasını satın almak üzere 
anlaşma imzaladı.
Avrupa’nın yapı malzemeleri alanında 
önemli tedarikçileri arasında bulunan 
SIG’in bu kararı, özellikle Avrupa pazarı 
başta olmak üzere klima santralleri ala-
nında büyüme stratejisinin bir parçasını 
oluşturuyor. HC Groep merkez yapılan-
ması, Hollanda ve İngiltere’de bulunuyor. 
45 milyon  cirosu olan HC Groep, klima 
santralleri alanında uzman kuruluşlar ara-
sında görülüyor. SIG, iklimlendirme, oto-
park ve tünel havalandırması alanlarında 

büyüme hedeflerine sahip. Anlaşmadan 
sonra HC Groep’in mevcut yönetimi, 
görevine devam edecek. Konuya ilişkin 
SIG’ın Klima Santralleri Bölüm Yöneticisi 
Lex Hemels, “HC Groep’in SIG’e katılımın-
dan dolayı mutluyuz. Mevcut yönetimle el 
ele verip işi çok daha ileriye götüreceğiz. 
Bu güç birliği, Hollanda ve İngiltere’deki 
mevcut yatırımlarımızı güçlendireceği 
gibi, diğer coğrafyalar için de yeni fırsatlar 
yaratacak” dedi. 
HC Groep CEO’su Peter Verschoor ise 
SIG’in farklı alanlardaki faaliyetleri ile bu 
güç birliği arasında oluşacak sinerjinin, 
büyümenin önemli dayanaklarından biri 
olduğunu öne sürdü.

Kurumu’nun (TKDK), yenilenebilir ener-
jiden elektrik üretimi hibe desteği kap-
samında seçilmiş olan belediyeler, tüm 
elektrik tüketimlerini sağlayan PV sistem 
kurulumunu % 100 hibe desteği ile ala-
bilecekler. 
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak, üre-
timde de temiz enerjinin öncülüğünü 
yaparak alternatif enerji kaynaklarının kul-
lanımının yaygınlaşmasının sürdürülebilir 
bir gelecek için şart olduğunu belirtti.
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A selsan ile Gedik Holding arasında 
3 Eylül 2015 tarihinde tarafların 

deniz sistemleri, robotik, ulaşım ve enerji 
sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimleri 
konularında yapacakları ar-ge faaliyetleri 
ve işbirliğine ilişkin metotların belirlen-
mesi kapsamında niyet anlaşması imza-
landı. Aselsan’ın Ankara’da yer alan tesis-
lerinde gerçekleştirilen törende Aselsan 
ile İstanbul Gedik Üniversitesi arasında 
da çerçeve protokolü imzalandı. Bu pro-
tokol tarafların birlikte yürüteceği Ar-Ge 
çalışmalarını, birlikte katılım sağlanacak 
uluslararası projeleri ve konsorsiyumları, 
bunlara dayalı çıkarılacak ortak yayınları 
ve birlikte düzenlenecek seminer, kon-
ferans, tanıtım etkinliklerini kapsıyor. 
İmza töreninde Aselsan Genel Müdürü 
Dr. Faik Eken başkanlığındaki Aselsan Üst 

Aselsan ile Gedik Holding ve Gedik Üniversitesi’nden İşbirliği

Yönetimi ve Daire Başkanları ile Gedik 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve 
Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hülya Gedik, Gedik Holding CEO’su  
Dr. Mustafa Koçak, Rektör Prof. Dr. 
Berrak Kurtuluş, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sunullah Özbek ile 
Robot Teknolojileri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Savaş Dilibal yer aldı.

I TE Turkey tarafından organize edi-
len, su ve atıksu arıtma teknolojileri 

sektörünün en son yenilik ve gelişmeleri-
nin sergilendiği IWE İstanbul Water Expo 
– Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı 
ve Konferansı 3 – 5 Eylül 2015 tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi. 
Fuar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Tür-
kiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi, İzmir Ticaret Odası ve Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu 
ve Batı Asya Bölge Teşkilatı destekleriyle 
gerçekleştirildi. IWE İstanbul Water Expo 
Fuar Direktörü Tülin Bozkurt Bulut fuar 
hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Yıl 
boyunca yürüttüğümüz ulusal - uluslara-
rası tanıtım faaliyetleri ile grup şirketleri 
arasında yer aldığımız ITE Group Plc.’den 
aldığımız küresel iş ağı sayesinde, bu 
yıl Almanya, Çin, Hindistan, Macaris-
tan, Malezya, Kore, Portekiz, Rusya ve 
Tayvan’ın dâhil olduğu 11 ülkeden 95 
katılımcı firma ve 244 markayı, 59 farklı 
ülkeden gelen 3.539 profesyonel ziya-
retçi ile buluşturduk. Azerbaycan, Irak, 
Etiyopya, Filistin ve Kosova’nın katılımıyla 

IWE İstanbul Water Expo, 3.539 Profesyonel Ziyaretçiyi Ağırladı

düzenlediğimiz ‘Yabancı Alım Heyeti 
Organizasyonları’ hem katılımcı hem de 
ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 
Fuar sırasında 2016 yılı için katılımcı fir-
malara yer rezervasyonu ve alan satışını 
da başlattık. Bu durum fuara olan ilginin 
önümüzdeki yıl artarak devam edeceğini 

göstermektedir. Sektör profesyonelle-
rine gösterdikleri ilgi için teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.”
Fuar kapsamında MEM-TEK Ulusal  
Membran Teknolojileri Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi iş birliğiyle düzenlenen kon-
feransta; kamu, özel sektör temsilcileri ve 
akademisyenler yer aldı. Büyük ilgi gören 
konferansta “Su ve Atıksu Yönetimi ve 
Geleceği”, “Su Kaynaklarının Sürdürüle-
bilir Kullanılması”, “Su ve Atıksu Yöneti-
minde Başarılı Uygulamalar”, “Membran 
Teknolojileri” ve “Temiz Üretim Tekno-
lojileri” konuları ele alındı. IWE İstanbul 
Water Expo önümüzdeki yıl 1 – 3 Eylül 
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Daikin, Türkiye’nin Önde Gelen Proje Firmalarını Vaduz’da Ağırladı

Daikin’den Gençlere Uluslararası Kariyer Fırsatı

oval ürünleriyle ısıtma sektöründe 
yakaladığı başarıyı çözüm ortakları 

ile paylaşan Daikin Türkiye, düzenlediği 
toplantı ve geziler ile paydaşlarını bilgi-
lendiriyor. 
Daikin, bu bilgilendirme çalışmaları kapsa-
mında son olarak Türkiye’nin önde gelen 
proje ve yatırım firmalarını İsviçre’de ağır-
ladı. Geziye katılan proje firmalarına Dai-
kin Türkiye’den Ercan Uzundurugan ve 
Sedef Mahyacı eşlik etti. Gezi kapsamında 
Hoval’in Lihtenştayn’ın başkenti Vaduz’da 
bulunan fabrikasını ziyaret eden Daikin 
yöneticileri ve proje firmaları, Hoval Orta-
doğu Bölge Müdürü Marcel Lippuner’den 
bilgi aldı. Gezide Hoval’in farklı kazan tek-
nolojileri tanıtıldı. Katılımcılar, bu cihazla-

rın kompakt dizayn, yüksek su hacmi, uzun 
ömürlü olma, patentli alufer eşanjör yapısı, 
yüksek verim, düşük azotoksit (NOx) ve 
karbonmonoksit (CO) salınımı ve yeşil bina 
kullanımı gibi pek çok özelliğini; bunun 
yanı sıra kazan, aparey ve güneş enerjisi 
sistemleri üretim hatlarını yerinde inceleme 
fırsatı buldu. Üretimde kullanılan lazer baş-
lıklı otomatik sac hazırlama tezgâhlarını 

da ayrıca inceleyen katılımcılara, ürünler 
hakkında detaylı teknik bilgiler de verildi. 
Gezide Zürih ve Vaduz kentlerinin yanı 
sıra tarihi ve turistik merkezleri de ziyaret 
eden katılımcılar, Alp Dağları’nın İsviç-
re’deki en yüksek noktası olan Santis’ten 
Avusturya’nın en batı beldesi olarak bilinen 
Feldkirch’e uzanan bir şehir turu ile bölgeyi 
tanıma fırsatı buldular.

aikin, Türkiye’deki üniversiteler-
den mezun olmuş genç yetenek-

leri profesyonel hayata kazandırmak için 
yürüttüğü Global Trainee projesinin bu 
yıl 4’üncüsünü hayata geçirdi. 
Daikin Global Trainee ile 4 başa-
rılı üniversite mezunu daha Daikin 
Ailesi’ne katıldı. Daikin Global Trainee 
Projesi’nin bu yılki kazananları; Bahçe-
şehir Üniversitesi’nden Seren Coşkun, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Samet 
Öztürk, Sabancı Üniversitesi’nden Alper 
Ilgın ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Pakize 
Gizem Ateş oldu. Bir yıl boyunca farklı 
departmanlarda hem eğitim alma hem de 
çalışma olanağı yakalayan gençler, Dai-
kin Europe ve Daikin Türkiye bünyesinde 

yönetici adayı olarak çalışmaya devam 
edebilecek. Daikin Türkiye CEO’su ve Dai-
kin Europe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Önder, bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Glo-
bal Trainee Projesi’nin meyvelerini daha 
ilk yıldan itibaren almaya başladıklarını 
belirterek, “Hepsi birbirinden başarılı 
gençlerimiz arasından 4 kişiyi daha Dai-
kin bünyesine kazandırmaktan büyük bir 
onur duyuyoruz. Global Trainee Projesi 
ile geçen yıllarda Daikin Ailesi’ne katılan 
gençlerimizin sayısı 16’ya ulaştı. Global 
Trainee programı ile bir yıllığına Belçika’ya 
giden gençlerimizin başka ülkelere trans-
fer olması ise projemizin başarısını gös-
teriyor.” Her yıl 4 başarılı gence Daikin 
dünyasının kapılarını açan Daikin Global 
Trainee başvuruları, Şubat ayından itiba-
ren başlıyor. Bu programa katılmak için 
www.daikinkariyer.com ve www.face-
book.com/daikinturkiye internet adresle-
rinde yer alan formları doldurmak yeterli 
oluyor. İlk değerlendirmeyi GlobalCV İK 
uzmanları yapıyor ve finalde jürinin kar-
şısına çıkacak 12 ismi belirliyorlar. Haziran 
ayında yapılan jüri değerlendirmesinde 
ise, eğitim geçmişleriyle olduğu kadar 
liderlik ve girişimcilik özelliklerine, gele-
ceğe yönelik hedeflere ve bunu sergileme 
kabiliyetine sahip 4 başarılı genç Daikin 
bünyesindeki kariyer yolculuğuna başlıyor.

TEYDEB’de Elektronik 
İmza Uygulaması 
Başlıyor

T EYDEB’de elektronik imza uygu-
laması başlıyor. Elektronik imza 

uygulamasına Eylül ayı içinde 1501 Sanayi 
Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 
1602 Patent Destek Programı ile geçilecek. 
Halihazırda, ıslak imzalı ve matbu olarak 
iletilen dökümanlar, yeni uygulamayla 
sistem üzerinden elektronik imzalı olarak 
TÜBİTAK’a iletilebilecek.  Böylece, başvuru 
süreci çok daha hızlı ve kolay gerçekleştiri-
lebilecek. Bu uygulama için öncelikle, 1501 
Programına başvuru yapacak büyük ölçekli 
firmaların kuruluş yetkililerinin, 1602 Prog-
ramında da başvuru sahiplerinin nitelikli 
elektronik sertifika temin etmesi gerekiyor. 

Uygulama süreci ile ilgili detaylı bilgi için: 
www.tubitak.gov.tr
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PRODEK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
1202/2 Sok. No: 80D Temsil Plaza İş Merkezi, Yenişehir 35110 Konak-İZMİR
Tel: 0232 459 49 60 Faks: 0232 459 45 34
www.prodeksan.com www.airlane.com.tr pazarlama@prodeksan.com

HVAC sektöründeki deneyimini, 

Ar-Ge çalışmalarıyla birleştirip, 

2012 yılında Airlane® markası 

ile endüstriyel fan üretimine 

başlayan Prodek, satış öncesinde 

gösterdiği özeni satış sonrasında 

da sürdürerek müşteri odaklı 

pazarlama anlayışına örnek oluyor.

Prodek’in %100 Türk sermayesi 

ile tamamen kendi bünyesinde üret-

tiği, uluslararası standartlardaki 

Airlane® markalı ürünler arasında, 

yüksek ve düşük basınçlı çatı 

fanları, kanal fanları, duvar tipi 

fanlar, aksiyal fanlar, jet fanlar ve 

duman tahliye fanları bulunuyor.

havanızı atın!

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

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

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

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

AJD SERİSİ

AKD SERİSİ

AKDF SERİSİ

ACE SERİSİ

CI SERİSİ

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

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

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

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

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

(300 °C/2h ve 400 °C/2h seçenekleri)

AWE SERİSİ

https://www.prodeksan.com/
https://www.airlane.com.tr/
mailto:pazarlama@prodeksan.com
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P hilips, bünyesinde en son teknolo-
jileri barındıran GrowWise Kentsel 

Tarım Araştırma Merkezi’nin kapılarını, 
Hollanda Eindhoven’da bulunan Yüksek 
Teknoloji Kampüsü’nde açtı. Philips tara-
fından yürütülecek araştırmalarla üretici-
ler, LED aydınlatma ile yılın her ayında, 
kapalı mekânlarda lezzetli ve sağlıklı 
gıdalar yetiştirebilecek. 234 metrekarelik 
alanda kurulan ve dünyanın en büyük 
tesislerinden biri olan yeni merkezde 
yapılacak araştırmalar; yapraklı sebze-
ler, taneli meyveler ve şifalı bitkiler için 
yetiştirme yöntemleri geliştirecek. Araş-
tırmalar kapsamında buğday ve patates 
gibi karbonhidrat açısından daha zengin 
ürünleri kapalı alanlarda yetiştirebilme-
nin yolları da aranacak. Philips Türkiye 
CEO’su Göktuğ Gür, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “Hem bes-
lenme ve işgücüne katkısı hem de sana-
yimize hammadde üretmesi sebebiyle 
Türkiye’de tarımın geliştirilmesi bir hayli 
önemli. LED aydınlatmalı ürün yetiştirme 
yöntemi, Türkiye’de daha önce Taksim’de 
bulunan Ek Biç Ye İç Restoranı ve Yaban 
Mersini yetiştirilmesi gibi projelerde kulla-
nıldı. Yerel gıda üretimine imkân tanıyan, 
gıda kilometresini ve atıkları azaltan bu 
yöntemle Türkiye’de kentsel tarımın daha 
da geliştirilmesi için Philips Türkiye olarak 
projelere açığız.”

Günışığı olmadan tarım mümkün
Araştırma merkezi temiz ve steril olma-
sının yanı sıra günışığından ve dışarıdaki 
havadan tamamen arındırılıyor ve böylece 
ürün yetiştirme koşulları kontrol altına 
alınabiliyor. Tesiste kullanılan ve isteni-
len şekilde ayarlanabilen bağlantılı LED 
sistemleri, her bir ürün çeşidine veya üre-

Philips LED Aydınlatma ile Sebze Meyve Üretecek

TROX Academy’den Yenilikçi İklimlendirme Konseptlerini İçeren Eğitimler

jilerinin geliştirilmesi için doğru zamanın 
geldiğine inanıyor. Chicago’da bulunan 
GreenSense gibi birkaç kent çiftliği bu 
anlayış kapsamında donatıldı. Philips 
GrowWise Kentsel Tarım Araştırma Mer-
kezi; tüketicilerin sağlıklı, güvenli, taze ve 
yerli gıda üretim ihtiyacını karşılayabilecek 
bilimsel bir pilot bölge olacak. Araştırma 
merkezi, teknoloji ve aydınlatma alanında 
tarla ile tabak arasındaki mesafeyi birkaç 
kilometreye düşürecek yenilikleri ortaya 
koyacak. Bunun yanında, yüksek kaliteli 
sebzeler geleneksel tarım ile karşılaştırıldı-
ğında çok az su, enerji ve arazi kullanılarak 
tüm yıl boyunca hasat edilebilecek. 

Ürünler nasıl yetiştiriliyor?
Philips GrowWise Kentsel Tarım Araştırma 
Merkezi’nde iklim kontrollü sekiz odada 
yer alan ve yüzey toplamı 234 metrekare 
olan dört katmanlı, mekanize ekim rafları 
bulunuyor. Tesisteki her ekim katmanı, 
özellikle ürün yetiştirmek için tasarlan-
mış ve formüle edilmiş mavi, kırmızı ve 
koyu-kırmızı Philips GreenPower LED 
ışıklarıyla aydınlanıyor ve ihtiyaca uygun 
ışık seviyesini elde etmek için ince ayar 
yapılabiliyor. LED ışıkları yüksek enerji 
tasarrufu sağlıyor ve daha az ısı yayıyor. 
Böylece, daha düşük sıcaklıklarda çalışmak 
mümkün oluyor; LED ışıkları bitkinin tam 
ve eşit şekilde aydınlatılmasını sağlamak 
üzere bitkilere daha yakın ve uygun olarak 
konumlandırılabiliyor. 
Tüketiciler için gösterim odalarının da yer 
alacağı yeni araştırma tesisi Eindhoven’da, 
135’ten fazla şirkete, 10 bin kadar araş-
tırmacıya, geliştiriciye ve girişimciye 
ev sahipliği yapan bir teknoloji üssü  
olan Yüksek Teknoloji Kampüsü’nde  
bulunuyor.

tici talebine uygun olarak özelleştirilmiş 
“yetiştirme yöntemleri” geliştirilmesine 
olanak tanıyor. Bu sayede ilaçlamaya 
ihtiyaç duyulmadan, daha sürdürülebi-
lir bir şekilde yetiştirilen ve daha lezzetli 
ürünler elde ediliyor. Philips GrowWise 
Kentsel Tarım Araştırma Merkezi, tarım 
sektöründe yer bulan bir dizi eğilim ve 
kaygıyı da ele alıyor. Yediklerimizin nasıl 
yetiştirildiğine, gezegenimize olan etkisine 
ve tarladan tabağımıza gelene kadar kat 
ettiği mesafeye yönelik farkındalık artıyor. 
Bunun yanında, küresel gıda tedarikinde 
yaşanan ve giderek artan güçlüklerin 
üstesinden gelebilmek için de yeni gıda 
üretim yöntemlerine ihtiyaç duyulacağı 
ifade ediliyor.

Kent nüfusunun artması kapalı 
alan tarımını beraberinde 
getiriyor
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araş-
tırma, 2050 yılında dünya nüfusunun 2,3 
milyar artacağını ve insan nüfusunun % 
66’sının kentlerde yaşayacağını öngö-
rüyor. Diğer taraftan, dünya genelinde 
tarıma elverişli arazilerin % 80’i hâlihazırda 
kullanılıyor. Philips, kentlere yakın yerlerde 
veya kentlerde yer alan kapalı mekânlarda 
günışığı olmadan bitki ve ürün yetiştir-
meye imkân verecek yeni tarım teknolo-

T ROX, mevcut eğilimler ve gelişimler 
hakkında en son bilgileri ve yeni-

likçi, verimli, sürdürülebilir iklimlendirme 
konseptlerini sunmaya devam ediyor. Bu 
doğrultuda TROX Academy, 11-12 Eylül 
2015 tarihlerinde Palladium Tower’da 
TROX ürünleri ile ilgili teknik eğitim 
düzenledi. TROX Turkey İş Geliştirme 

Müdürleri İbrahim Kaya, Barış Salman ve 
İhracat Satış Müdürü Soner Canderler’in 
sunumları ile düzenlenen eğitimde ‘Hava 
Difüzörleri, Filtreler, Kontrol Üniteleri, 
Damperler ve X FANS’ ürün grupları ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Eğitim 
sonrası katılımcılara TROX Academy ser-
tifikaları verildi.
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Tunçmatik’ten İzmir’e Yeni Bölge Müdürlüğü

Termo Teknik Hizmet Gücünü Artırıyor

T

İ

unçmatik, Ege bölgesinde kurumsal 
çalışmalarına hız vermek amacıyla 

15 Eylül 2015 tarihinde, İzmir'in Konak 
ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde İzmir 
bölge ofisini açtığını duyurdu. Tunçmatik, 
İzmir ofisi ile Ege bölgesindeki bayilerine, 
ürünlerin satışı ve satış sonrası hizmet-
lerini verecek. Tunçmatik İzmir Bölge 
Ofisi Yöneticisi Gülfem Keleş; “Tunç-
matik, bölge müdürlüklerini Türkiye’nin 
her noktasında yaygınlaştırmaya devam 
ediyor. İzmir Bölge Ofisi ile hedefimiz, 
İzmir başta olmak üzere Ege bölgesindeki 
piyasa hâkimiyetimizi artırmak ve satış 
kanallarımıza daha yaygın bir şekilde 
ürünlerimizi ulaştırmak” dedi. Tunçmatik 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer 
ise konuyla ilgili “İzmir, Türkiye’nin en 
önemli büyük şehirlerinden ve Ege böl-
gesinin göz bebeği. Tunçmatik olarak 

ngiltere merkezli ısı sistemleri devi 
Stelrad Group'un (SG) iştiraki ola-

rak Türkiye’de faaliyet gösteren Termo 
Teknik, son kullanıcıya daha iyi hizmet 
vermek amacıyla bayi ve satış noktası 
sayısını artırmaya devam ediyor. Geçen 
4 yılda bayi sayısını yüzde 90 oranında 
artıran Termo Teknik, bugün Türkiye’nin 
her yerinde 500’e yakın satış noktası ve 
140’ı aşan servis ağı ile hizmet veriyor. 
Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş. / Ticari 
Genel Müdürü Emin Kasan konuya iliş-
kin şunları söyledi: “Geçen dört yılda iç 
pazarda çok hızlı bir gelişme göstererek 
panel radyatörde yüzde 120, kombide 
ise yüzde 480 büyüme kaydettik. Pazarda 
yaşadığımız genişlemeye paralel olarak 
bayi sayımızda hızlı bir artışa ve eğitimle-
rimizde yoğunlaşmaya gittik, farklı talep-
lere en kısa zamanda yanıt verecek güçlü 
ekipler oluşturduk. Yetkili servislerimize 
ve bayilerimize yeni çıkan ürünlerimiz için 
fabrikamızda ve sahada ürün üzerinde 
bire bir eğitimler verdik. Ayrıca bölge 
bazlı eğitim çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 
Doğrudan destek veren müşteri hizmetle-
rimiz ve Türkiye’nin 7 bölgesinde var olan 

hızlı, etkin, kaliteli hizmet sunmak ve 
bayilerimize daha iyi hizmet verebilmek, 
bizim için çok önemli. Bu hedeften yola 
çıkarak Türkiye’nin dört bir yanında bölge 
müdürlüklerimizi açıyoruz. 2016 bizim 
için önemli bir yıl, hedeflerimiz oldukça 
büyük. Farklı illerde bölge ofislerimizi 
açmayı ve pazarda daha da etkin olmayı 
planlıyoruz. Geliştirdiğimiz enerji çözüm-
leri ürünlerimiz yıla damgasını vuracak” 
şeklinde konuştu.

servis ağımız ile tüketicimizin taleplerine 
kısa zamanda yanıt veren bir hizmet ağı 
oluşturduk. Bu ağı daha etkin kılacak, 
son kullanıcımıza daha iyi hizmet veril-
mesini sağlayacak girişimlerimizi sürdür-
meye devam edeceğiz.” Termo Teknik’in 
Avrupa’nın en gelişmiş üretim tesislerin-
den biri olan Çorlu’daki fabrikasında bu yıl 
yapılan yatırımla, kurulu 5 modern üretim 
hattının 7’ye, yıllık 4 milyon metre olan 
üretim kapasitesinin 6 milyon metreye 
çıkartılmasının hedeflendiğini belirten 
Kasan, “Yatırım tamamlandığında Termo 
Teknik dünyanın en büyük panel radyatör 
üretim tesisine sahip olacak” dedi.

https://www.iklimsoft.com/
https://msoft.com/
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TTMD Uluslararası Tesis Teknik 
Müdürleri Derneği ve Marmara 

Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 
EEC’nin sponsor olduğu ISAF Smart Buil-
dings Konferansı, ISAF Smart Home Fuarı 
ile eşzamanlı olarak 19 Eylül 2015 tari-
hinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de 
gerçekleştirildi. Konferansta tesis yönetimi 
konusundaki gelişmeler ele alındı. EEC, 
konferansta sektör profesyonellerini ve 

orusan EnBW Enerji, Bursa’nın Kara-
cabey ilçesinde kurduğu Harmanlık 

Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) 10 Eylül 
2015 tarihinde resmen açarak hizmete 
soktu. 16 türbinden oluşan Harmanlık 
Rüzgar Enerjisi Santrali toplam 52,8 MW 
kurulu güce sahip. Yılda 90.000 ton kar-
bondioksit salınımı azaltması beklenen 
santralin, lisans ömrü boyunca doğaya 

EEC, ISAF Smart Buildings Konferansı’na Sponsor Oldu

Borusan EnBW Enerji’nin Kurduğu Harmanlık RES Açıldı

katılımcıları güncel teknolojiler ve enteg-
rasyon çözümleri konusunda bilgilendirdi. 
Öğleden sonra başlayan oturumda EEC 
Kurumsal Satış Yöneticisi Can Güzel “Otel 
Oda Yönetim Sistemleri ve Entegrasyon 
Çözümleri” konusunda, EEC Kıdemli Satış 
Destek Uzmanı Mesut Papiroğlu da “Otel-
lerde Akıllı Bina Otomasyon Çözümleri” 
konusunda firmanın deneyimlerini ve 
çözüm önerilerini paylaştı.

yaklaşık 2 milyon ağaca eşdeğer katkı yapa-
cağı belirtiliyor.

“Hedeflerimize doğru ilerliyoruz”

Harmanlık RES’in açılışında düzenlenen 
törende konuşan Borusan EnBW Enerji 
Genel Müdürü Mehmet Acarla şunları 
söyledi: “Borusan EnBW Enerji, ülkemizin 
yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme 
ve rüzgâr enerjisinde sektör lideri olma 
vizyonuyla yoluna devam ediyor. Har-
manlık RES’in açılışıyla birlikte geçen yıl 
başlattığımız 330 milyon ABD doları tuta-
rında, Avrupa’nın en büyük karasal rüzgâr 
enerji yatırımlarından biri olan yatırımımızı 
tamamlamaya çok yaklaştık. Koru RES, Mut 
RES ve Harmanlık RES’in kurulumları ile 
Bandırma RES’in kapasite artırımı tamam-
landı. Fuatres RES de devreye girdiğinde 
Türkiye’ye rüzgâr enerjisinde 332 MW top-
lam güç kazandırmış olacağız. Yenilenebilir 

T emmuz 2014’te CTI ve Eurovent 
Certita tarafından sertifikalandırılan 

Niba’nın NB tip su soğutma kuleleri, Ağus-
tos 2015’te ABD’den gelen test mühen-
disinin yaptığı doğrulama testini başarıyla 
geçti. CTI’ın ve Eurovent’in kuralları gereği, 
sertifikaların geçerliliğini koruması için her 
sene tekrarlanan doğrulama performans 
testi ve üretim yeri ziyareti gerekiyor. Bu 
sayede, soğutma kulelerinin performansı, 
doğrulama testiyle kontrol edilerek ısıl per-

Niba NB Tip Kuleler, CTI ve Eurovent Testlerini Başarıyla Geçti

formans garanti altına alınıyor ve ebat-mal-
zeme-spesifikasyonlar gözden geçirilerek, 
performansı etkileyecek herhangi bir deği-

şikliğin olmadığı kontrol altına alınıyor. Bu 
testler sadece CTI’ın yetkili test acenteleri 
tarafından gerçekleştirilebiliyor.

ve temiz kaynaklar kullanarak ülkemizin 
enerjideki dışa bağımlılığının azalmasına 
katkı yapıyoruz. Yatırımlarımız aynı heye-
canla devam edecek.”
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KPMG İnşaat Yöneticileri Araştırması: Türkiye 2023 Hedeflerine 
Genç ve Dinamik Nüfus ile Ulaşacak

K

lar, 2023 hedefleri ve yeni enerji kaynakla-
rına erişim olarak değerlendiriyor. Altyapı 
ve taahhüt sektörünü yönlendiren konu-
lardan hangisinin orta ve uzun vadede 
şirketlerin faaliyetleri üzerinde en büyük 
etkisi olacağı sorusuna, makroekonomik 
planlar ve 2023 planları hedefleri cevabını 
verenlerin oranı yüzde 29 ile ilk sırada 
yer aldı. Nüfus artışı diyen sektör temsil-
cilerinin oranı yüzde 18 ile ikinci sırada 
yer alırken, küresel ekonomik büyüme ve 
yeni enerji kaynaklarına erişim ise yüzde 
14 ile üçüncü sırayı paylaştı. “KPMG 
Türkiye 2015 İnşaat Araştırması”na katı-
lanların yüzde 33’ü yurtiçi, yüzde 24’ü 
ise yurtdışı finansal krizleri büyük engel 

PMG Türkiye’nin hazırladığı “KPMG 
Türkiye 2015 İnşaat Yöneticileri 

Araştırması”na göre Türkiye, hem genç ve 
dinamik nüfusun doğurduğu talep hem 
de 2023 planları çerçevesinde önemli fır-
satlar sunuyor. 
KPMG Türkiye İnşaat Sektörü Lideri ve 
Denetim Bölümü Şirket Ortağı İsmail 
Önder Ünal liderliğinde KPMG Türkiye 
tarafından ikincisi hazırlanan “KPMG 
Türkiye İnşaat Yöneticileri Araştırması – 
İnşaatın Rotası”, inşaat sektörü yöneti-
cilerinin 2023 hedeflerine inşaat sektörü 
perspektifinden bakarak hedef ve fırsatları 
öne çıkardı ve mevcut hedeflere ulaşma-
nın önündeki engelleri masaya yatırdı. 
Araştırma, 2014 yılının son çeyreğinde 
inşaat yöneticileri ve profesyonellerine 
“fırsatlar” ve “geliştirilmesi gereken alan-
lar” başlıkları altında 9 soru yöneltilerek 
gerçekleştirildi. 
“KPMG Türkiye 2015 İnşaat Yöneticileri 
Araştırması”na katılanlar, inşaat ve altyapı 
sektörünü etkileyecek faktörleri; uluslara-
rası düzeyde küresel ekonomik büyüme, 
ulusal düzeyde ise makroekonomik plan-

olarak görüyor. Araştırmaya katılanların 
yüzde 83’üne göre yurtdışında iş yap-
mak, yurtiçinde iş yapmakla kıyaslandı-
ğında hem pazar genişliği hem kâr marjı 
açısından daha cazip. Türkiye altyapı ve 
inşaat pazarı için rekabet çok yüksek ve 
bu da kâr marjını olumsuz etkiliyor. Bu 
sebeple rekabetin daha az yaşandığı bakir 
pazarlara gitmenin daha cazip olduğu 
genel bir kanı olarak ortaya çıkıyor. Yur-
tiçi projelerin cazip olduğunu belirten-
lerin oranı ise yüzde 17’de kaldı. İnşaat 
şirketlerinin yurtdışı pazarlarda en cazip 
gördüğü bölge, “Körfez Bölgesi” olarak 
ortaya çıktı. Gerek proje sayısının çokluğu 
gerekse tahsilatların sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştiriliyor olması, Körfez’i diğer 
cazibe alanı olan Afrika’ya göre bir adım 
öne çıkarıyor. Yurtiçi inşaat yatırımlarında 
öne çıkan sektör ise enerji oldu. Araş-
tırmaya katılanların yüzde 42’sine göre, 
Türkiye’de kalkınma planları çerçevesinde 
enerji en cazip alan. 
İkinci sırada ise havalimanı, köprü, demir-
yolu ve otoyol gibi ulaşım projeleri yer 
alıyor.

Ges Teknik, Motivasyon Toplantısı Düzenledi

G es Teknik Klima Kontrol ve Otomas-
yon Sistemleri çalışanları, 11 Eylül 

2015 tarihinde LifePort Hotel’de motivas-
yon toplantısında buluştu. Organizasyonda 
İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan ekip-
ler bir araya geldi. Gün boyu düzenlenen 
çeşitli oyun ve yarışmalarda kazananalar, 
gün sonunda madalya sahibi oldular. 

Ges Teknik İnsan Kaynakları Müdürü Hacer 
Odabaşıoğlu, motivasyon toplantılarını her 
yıl düzenlediklerini söyledi. Odabaşıoğlu  
yaptıkları  iş dolayısıyla yoğun olarak sahada 
olan arkadaşlarla, ofis bazlı çalışan arkadaş-
ların yoğun ve eğlenceli bir günü beraber 
geçirdiklerini, bunun da şirket içi iletişimi 
artırdığını dile getirdi.

F osil yakıt kullanımına 2050’ye 
kadar son vermeyi ve enerji ihtiya-

cının tamamını yenilenebilir kaynaklardan 
elde etmeyi amaçlayan Danimarka, bu 
alanda sahip olduğu teknoloji ve dene-
yimi paylaşmak ve yeni işbirlikleri kurmak 

Albertsen, 15 Haziran 2015 itibarıyla 
Ankara’da Danimarka Büyükelçiliği’nde 
görevine başladı. Albertsen, çalışmala-
rını İstanbul Danimarka Başkonsolosluğu 
Ticaret Ataşeliği, Enerji ve Çevre takımıyla 
yakın işbirliği içinde sürdürecek.

Enerji, Çevre, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Ataşe Dennis 
Holte Albertsen Danimarka Büyükelçiliği’nde Göreve Başladı

amacıyla Türkiye’de enerji, çevre, araş-
tırma ve inovasyondan sorumlu bir ataşe 
görevlendirdi. Danimarka ve Türkiye 
arasındaki ilişkileri, özellikle sürdürüle-
bilir gelişme ve yeşil büyüme alanlarında 
artırmayı amaçlayan Ataşe Dennis Holte 
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A utomation Fair 2015, 18-19 Kasım 2015 tarihleri 
arasında Chicago'da Rockwell Automation ve Part-

nerNetwork programı üyeleri tarafından düzenlenecek. 
Automation Fair; otomasyon yatırımlarının yaşam dön-
güsü genelinde köklü değişikler yapılmasına yardımcı 
olabilecek araç, teknoloji, hizmet ve çözümlerdeki en yeni 
gelişmeleri paylaşacak. Connected Enterprise vizyonunu 
hayata geçirebilecek olan en yeni ürün, hizmet ve çözüm-
lerden oluşan entegre kontrol ve bilgi portföyü, bu yılki 
Automation Fair’in odağı olacak. Rockwell Automation 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Keith D. Nosbusch 
konu ile ilgili olarak “Connected Enterprise vizyonu ara-
cılığıyla müşterilerimizin daha ileri verimlilik ve artan 
global rekabet gücü kazanmalarına yardımcı olmak en 
önemli önceliğimizdir. 2015 Automation Fair etkinliği, 
katılan ziyaretçilerin en modern endüstriyel otomasyon 
ve enformasyon çözümlerini öğrenmelerine ve bunları 
makinalarına, tesislerine ve üretimlerine uygulamalarına 
ve IT/OT entegrasyonunun gücünden tam anlamıyla 
istifade etmelerine yardımcı olacak" dedi.

Ziyaretçiler istedikleri uygulamaları 
deneyebilecek

Bu yılki organizasyonda, 100’den fazla katılımcı firmanın 
Chicago McCormick Place’de yerini alacağı, ayrıca ziya-
retçilere yönelik workshoplar, laboratuvar uygulamaları, 
teknik oturumlar ve demoların düzenleneceği belirtiliyor. 
Ziyaretçiler, 19 farklı laboratuvar uygulamasında Rockwell 
Automation’ın ürünlerini ve teknolojilerini deneyimle-
yecek ve 91 teknik oturumdan istediklerine katılabile-
cek. Endüstri ve hedef kitleye özel toplam dokuz forum 
boyunca müşteriler ve sektör liderleri “Otomotiv, kimya, 
yiyecek ve içecek, global makina ve ekipman üreticileri, 
yaşam bilimleri, metal, petrol ve gaz, güç ve enerji ve atık 
su” gibi bir çok endüstri ve segmente yönelik en başarılı 
uygulamaları paylaşacak.
2015 Automation Fair’a online kayıt için: http://www.
rockwellautomation.com/global/events/automation-fair/ 

24. Automation Fair için Geri 
Sayım Başladı
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G ayrimenkul ve İnşaatta Riskler & Fır-
satlar Zirvesi, 12 Eylül 2015 tarihinde 

Büyük Kulüp’te gerçekleştirildi. Büyük Kulüp 
Genç Girişimciler Komitesi’nin ev sahipli-
ğinde, İnşaat Platformu’nun desteklediği 
zirvenin sponsoru Gersan Elektrik Tic. ve San. 
A.Ş. oldu. 
Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç 
Girişimciler Komitesi Başkanı Duygu Eren'in 
açılış konuşması ile başlayan zirve; Büyük 
Kulüp Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Metin Baylav’ın teşekkür konuşması ile devam 
etti. EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal 
Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen zir-
vede; İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski başkanı 
Mehmet Yıldırım’ın aralarında bulunduğu 
duayenler, Maltepe Belediye Başkan Yardım-
cısı Sinan Çetiz, Varyap Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Varlıbaş, Tahincioğlu Nidapark 
İnşaat Genel Müdürü Sadun Coşkuntürk ve 
Anadolu Yakası İnşaatçılar Derneği (AYİD) 

"Gayrimenkul ve İnşaatta Riskler & Fırsatlar Zirvesi" Gerçekleştirildi

Genel Sekreteri Hakan Şişik’in aralarında 
bulunduğu sektör temsilcileri, inşaat 
sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve 
geleceğine ilişkin görüşlerini ifade ettiler.  
Türkiye’nin kalkınmasını eksiden artıya 
getiren sektörün “inşaat” olduğunu vur-
gulayarak sözlerine başlayan Mehmet Yıl-
dırım, son zamanlarda yapılan inşaatların 
yıkım ve yapım aşamasındaki durumunu 
değerlendirdi. Yıldırım, “İnşaat sektörü 
kalifiye olmayan işsizliği kapatıyor, dev-
let rantını sağlıyor. Hasılat paylaşımı ile 
arsalar pazarlanıyor” dedi.
Deprem riski taşıyan yapı stoğunun çok 
fazla olduğunu belirten Tahincioğlu Nida-
park İnşaat Genel Müdürü Sadun Coşkun-
türk şunları söyledi: “Bağdat Caddesi’nde 
tek parselde inşaat yapılabiliyor, ama 
büyük parsellerde inşaat yapmak istedi-
ğinizde, şerefiye sorunu çok fazla ortaya 
çıkıyor. Bugün Bağdat Caddesi’ni inşa 

ederken fiyatlandırmayı 50-60 yıl sonrasını 
bile öngörerek yapmalıyız.”
İnşaatların ada bazında yapılmadığını, 
parsel bazında yapıldığını vurgulayarak 
sözlerine başlayan Varyap Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Varlıbaş ise “Bu yapılan 
kentsel dönüşüm değildir” dedi. 

Kentsel dönüşümün merkezi 
“insan” olmalıdır

Anadolu Yakası İnşaatçılar Derneği (AYİD) 
Genel Sekreteri Hakan Şişik, şöyle konuştu: 
“9 aydır sektörün tüm problemleri ile ilgili 
toplantılar yaparak sorunları belirledik ve 
bunu çok yakında kamuoyu ile paylaşaca-
ğız. Kentsel dönüşümün merkezi ‘insan’dır. 
Ada bazında kentsel dönüşüme dönmemiz 
gerekiyor. Bina dönüşümünün bize hiçbir 
faydası yok, uzun vadede kaybedeceğiz. 
Kadıköy’de şu ana kadar yüzde 10 yenileme 
yapıldı, hiçbir şey için geç kalmadık” dedi. 
300 daire yapılabilecek bir yere 600 dairenin 
yapılmaması gerektiğini de vurgulan Şişik, 
“Her türlü imar artışına karşı olmalıyız, sağ-
lıklı bir oluşum olabilmesi için herkesin sesini 
yükseltmesi gerekiyor” dedi. 
Zirve sonunda, Büyük Kulüp Genç Girişim-
ciler Komite Üyeleri, katılımcılara teşekkür 
plaketi sundu.

Vastaş’a İsviçre’den Kalite Ödülü

A vrupa ve Ortadoğu’nun en büyük 
valf üreticilerinden Vastaş, kendi 

sektöründe kalite, yenilikçilik ve teknoloji 
alanında liderlik eden kuruluşları teşvik 
etmek amacıyla Business Initiative Direc-
tions (BID) tarafından her yıl verilen ‘Ulus-

bile telafisinin olmadığını bilerek, sosyal 
sorumluluk anlayışıyla hareket ediyor, 
kalite ve sürdürülebilirliği önceliğimiz 
olarak görüyoruz” dedi. AB ülkelerinde 
sektöründe ilk 5, dünyada ise ilk 20 şirket 
arasında yer aldıklarını söyleyen Ergin, 
dünya standartlarına uyumluluğu ve kali-

teye yaklaşımı belgeleyen bu 
ödül ile Türkiye’yi temsil eden 
nadir firmalardan biri olduk-
ları için gurur duyduklarını 
sözlerine ekledi. Bu yıl ödül 
alan firmalardan bir diğeri 
Garanti Leasing olurken, 
2013 yılında ise Türkiye’den 
Sabancı Vakfı bu ödüle layık 
görülen firmalar arasındaydı.

lararası Kalite Yıldızı Ödülü’ne layık 
görüldü. Eylül ayında Cenevre’de 16. 
Dünya Kalite Zirvesi’nde gerçekleşen 
törende, ödülünü BID Başkanı Jose E. 
Prieto’dan alan Vastaş İş Geliştirme ve 
İletişim Direktörü Ayşem Ergin, “Vastaş, 
doğalgaz ve petrol boru hatları için valf 
üretiyor fakat yaptığımız iş 
mühendislikten imalattan 
daha fazlası. Müşterileri-
mize sunduğumuz entegre 
çözümler bir yana, bulundu-
ğumuz her yerde insanların, 
çevrenin, kısaca geleceğin 
sorumluluğunu da üstü-
müzde taşıyoruz. Bu sek-
törde en ufak bir hatanın 
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Canpa Flexobit Membran 
Türkiye’de

C anpa, Flexobit 
Membranı Türkiye 

pazarına sundu. Canpa 
Teknik Uygulama Yöne-
ticisi Lezgin Günaydın 
konuya ilişkin şu bilgileri 
verdi: “Canpa’nın dist-
ribütörlüğünü yaptığı 
ve yalıtım uygulamala-
rında kullandığı Flexobit  
membran, kendi kendini 
onarma (self healing) özelliğine sahip bulunuyor. Yüzde 1000 
esneme kabiliyeti olan ve kopmayan yapıdaki bu malzeme, delinme 
durumunda ise kendi kendini tamir edebiliyor. Flexobit membran, 
en fazla zorlanılan detaylarda; süzgeç bağlantıları, havalandırma 
çıkışları, tesisat boru etrafları, köşe dönüşleri ya da temellere otur-
tulan kazık başları ve perde yalıtımlarında 3 boyutlu işlenebiliyor. 
Ürün belli bir ısıyla sıvı forma geçiyor ve ustalar el yordamı ya da 
mala yardımıyla istenilen yalıtım alanını mükemmel bir şekilde 3 
boyutlu işleme yaparak yalıtabiliyor. Tüm bu özellikleri dolayısıyla 
Flexobit, su yalıtımında ‘mucize membran’ olarak adlandırılıyor.”

Air Liquide, Messer Aligaz’ı 
Satın Aldı

A ir Liquide, endüstriyel gaz şirketi Messer Group GmbH’in alt 
kuruluşu olan Messer Aligaz Sanayi Gazları’nı satın alarak 

Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. Air Liquide’in Doğu Avrupa 
Başkan Yardımcısı Christophe Chalier konu ile ilgili olarak şunları 
söyledi: “Türkiye birçok sanayi alanında önemli yatırımları bulu-
nan, büyüyen bir ekonomi. Bu satın alma ile müşterilerimize daha 
iyi hizmet sağlayacak ve Türkiye’deki varlığımızı güçlendireceğiz. 
Bu aynı zamanda Türkiye’ye olan güvenimizin de bir göstergesi. 
Messer Aligaz çalışanlarını bünyemize katmaktan memnuniyet 
duyuyoruz.” Air Liquide’in Türkiye’de devam eden yatırımlarının 
bir parçası niteliğindeki bu satın alma ile şirket, Ankara-İstanbul-
İzmir üçgenindeki faaliyetlerini pekiştirerek Türkiye pazarındaki 
konumunu güçlendirmeyi ve müşterileri için değer yaratma kapa-
sitesini artırmayı amaçlıyor. Türkiye’de 2011 yılından beri faaliyet 
gösteren Air Liquide’in Ankara Polatlı ve İzmir Aliağa’da olmak 
üzere hâlihazırda 2 üretim tesisi bulunuyor. Türkiye’deki birçok 
farklı sanayi dalına endüstriyel, medikal ve özel gazlar temin 
eden ve 70’e yakın çalışanı bulunan Messer Aligaz ise 2014 
yılında yaklaşık 9 milyon Euro’luk bir gelir elde etti. Endüstriyel 
müşteriler için gaz ve hizmetler segmentine odaklanan Messer 
Aligaz, sanayinin yoğun olarak konumlandığı Marmara ve Ege 
Bölgesi’nde bulunuyor. Oksijen, azot ve argon üreten bir hava 
ayrıştırma ünitesi (HAÜ) işleten şirket ayrıca 3 adet tüp dolum 
tesisine sahip.
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A BB, Eylül ayında Dudullu Fabrika-
sında "Müşteri Günleri" etkinliği 

düzenledi. Etkinlikte insanla işbirliği 
içinde çalışma konseptinde dünyada 
gerçek anlamda ilk olan ABB’nin yeni 
robotu Yumi’nin (You & Me) yanı sıra 
daha ağır yükler taşıyabilecek olan yeni 
robot modelleri de müşterilere tanıtıldı; 
ileride ürün gamını genişletmeyi plan-
ladığı alanlara ilişkin sunumlar yapıldı. 
Sadece robotların değil, katma değer 

ABB “Müşteri Günleri” Etkinliğinde Robot ve Sistemlerini Tanıttı

sağlayan, robotlar ile entegre çalışan, 
kamera sistemi ve kuvvet kontrol sis-
teminin de tanıtıldığı toplantıda, bu 
sistemler ile ilgili uygulamalar da ger-
çekleştirildi. Ayrıca “Neden ve ne zaman 
CNC yerine robot kullanalım” sorusuna 
tüm katılımcılarla birlikte yanıt arandı; 
uygulama örneklerinde G kodu direkt 
robot diline çevirerek, sahada robot ile 
işleme yapıldı. 
Etkinlikte öne çıkan bir diğer ürün ise 
ABB’nin pazara sunduğu SRP (Simplified 

Alfa Laval, İsveç Milli 
Günü Davetine Katıldı

A

Alfa Laval, Ekipman Bölümü Partnerlerine 
Servis Eğitimi Verdi

lfa Laval, Ekipman Bölümü part-
nerleri için Alfa Laval İstanbul ofi-

sinde servis eğitimi düzenledi. 
Alfa Laval Servis Bölümü Satış Müdürü 
Serdar Şengün ve Alfa Laval Endüstri-
yel Ekipmanlar Uzman Satış Mühendisi 

Yavuz Demireren tarafından verilen eği-
tim kapsamında Alfa Laval servis satış 
süreci, servis satış stratejileri ve kesin 
müşteri memnuniyeti için izlenmesi gere-
ken yol ve stratejiler hakkında bilgileri 
aktarıldı.

A lfa Laval, sponsoru olduğu İsveç 
Milli Günü Daveti’ne Ankara bayisi 

Gemak A.Ş. ile katıldı. Ankara Bilkent 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen davette 
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund 
ve eşi Helena Gustavsson ev sahipliği yaptı. 
Davette Türkiye’deki ilk konserini gerçekleş-
tiren İsveçli soprano Katarina Dalayman ve 
piyanist Michael Engström İsveçli bestecilerin 
eserlerini seslendirirdi.

Robot Programing) ekipmanı oldu. Daha 
çok genel endüstrideki metal olmayan 
boya uygulamalarında kullanılan bu 
ekipman ile operatörün ABB’nin geliş-
tirdiği  demo tabancası ile birlikte  yap-
tığı boyama hareketleri, programlama 
ihtiyacı olmadan robota nasıl aktarılabil-
diği paylaşıldı.  Bütün bunlara ek olarak, 
robotları devreye alırken kullanılabilecek, 
flexpendant’a alternatif bir tablet üze-
rinden çalışan RobotStudio Apps Online 
uygulaması ve hareket yönünde tutarak 
robotu kolay bir şekilde hareket ettirmek 
için bir fikir olarak sunuldu. Akselero-
metre ve jiroskopa sahip olan, çalışma 
prensibi bir atalet ve yön ölçüm ünitesine 
dayanan T10 el paneli de izleyicilere tanı-
tıldı.  Robotlu üretime Türkiye’de artan 
bir talep olduğunu vurgulayan ABB Tür-
kiye Indirekt Robot Satış Müdürü Funda 
Çorakçı, genel endüstri ile farklı uygula-
malar pazarında büyüme beklediklerini 
belirtti.
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Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı Antalya’da Düzenlenecek

Y apex Yapı ve Restorasyon Fuarı, 
18-21 Kasım 2015 tarihlerinde 

Antalya Expo Center’da 23. kez kapılarını 
açmaya hazırlanıyor. Yeni ürün, malzeme 
ve teknolojik uygulamalarla dolu fuarda 
ayrıca profesyonel ticaret etkinlikleri ve 
mesleki eğitim programları da düzenle-
niyor. Kent dışından gelmesi planlanan 
profesyonel ziyaretçi gruplarının orga-
nizasyon çalışmaları çok önceden baş-
latıldı. Bu yıl fuarı 40 farklı ilden gelecek 
ziyaretçi gruplarının teyidi ise şimdiden 
alınmış durumda. “Turizm Yapılarında 
Teknik Çözümler” konsepti ile hazırla-

nan Yapex, otel teknik müdürlerinin de 
en önemli başvuru kaynaklarından birini 
oluşturuyor.

Yapex, korumacılık alanında da 
öncü
Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı, ÇEKÜL 
VAKFI işbirliği, Tarihi Kentler Birliği ve 
EMA European Museum Academy kat-
kıları ile Antalya’da dördüncü kez büyük 
buluşmayı gerçekleştirecek. Fuarın bu yılki 
ana teması, kentsel kültürel mirası yarına 
taşımak için bilgi birikiminin ve bilgi payla-
şımının önemini vurgulamak adına “Kırsal 
Yaşam, Kırsal Miras” olarak belirlendi. 
Tarihi Kentler Birliği Özendirme Ödülleri 
Töreninin de gerçekleşeceği fuarda resto-
rasyon sektörünün tüm unsurları bir araya 
gelecek. Tarihi kent kimliğini koruyan 
belediyeler YAPEX’te gerçekleştirdikleri 
projeler ile yer alacak. Türkiye’nin kentsel, 

kültürel ve doğal mirasını bir ortak miras 
anlayışıyla korumak ve yaşatmak amacıyla 
projeler üreten, bilinçli koruma çalışmaları 
yürüten tarihi kentlerimiz, koruma vizyon-
larını, proje ve uygulamalarını Yapex Yapı 
ve Restorasyon Fuarı’nda yer alan sektör 
uzmanları, restoratörler, yatırımcılar, yük-
leniciler ve endüstri kuruluşları ile paylaşa-
cak. Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı’nda 
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi ve Yapex Organizasyonu işbirliği ile 
yenilenebilir enerji ve özellikle Antalya’nın 
sahip olduğu güneş enerjisinin elektrik 
üretiminde kullanımına yönelik “Güneş 
Enerjisi Yatırımları” konulu bir seminer 
düzenlenecek. Ayrıca Makine Mühen-
disleri Odası Antalya Şubesi Yapex’te 
“Antalya Doğalgazla Tanışıyor” başlığı 
ile düzenleyeceği mesleki bilgilendirme 
toplantıları ile halkı ve yerel idarecileri 
bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

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
www.sentezklima.com

www.greenpointturkiye.com

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.

BITZER ULUSLARARASI SERVİS MERKEZİ

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.

instagram.com/BitzerServis

Sentez Klima

facebook.com/BitzerServis

twitter.com/BitzerServis
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Nota Isı Renkli Radyatör Üretecek

D öküm alüminyum radyatör satan 
Nota Isı ve Yapı Sistemleri, iç pazar-

daki faaliyetlerini artırıyor. Şirket, başlangıç 
için 2 milyon euro yatırımla tesis kurarak 
üretime hazırlanıyor. 
Ürünlerini Türkiye’de yaygınlaştırmak iste-
diklerini açıklayan Nota Isı ve Yapı Sis-
temleri Genel Koordinatörü Ersan Ergün, 
toplam 8 milyon euro yatırımla Türkiye 
pazarına ağırlık vermeye karar verdikle-
rini ve radyatör pazarından pay almak 
istediklerini söyledi. Notarad markasıyla 
Türkiye’den onlarca ülkeye döküm alü-
minyum radyatör ihraç ettiklerini belirten 
Ergün, Türkiye’de daha çok toplu pro-
jelerde müteahhit ve mimarlar ile çalış-
tıklarını bireysel son kullanıcıya daha 
çok hitap etmek istediklerini ifade etti. 
Ürünlerini ağırlıklı olarak İtalya’da ürettir-
diğini dile getiren Ergün, “Çorlu’da kur-
mayı düşündüğümüz tesis için makine ve 
kalıp siparişini verdik. Yılbaşından sonra 
Türkiye’de 400 bin dilim civarı kapasiteyle 
üretime başlayacağız” dedi. Türkiye gene-
linde 60’a yakın bayileri olduğuna dik-
kat çeken Ergün, hedeflerinin 150 bayiye 
ulaşmak olduğunu vurguladı. Şirketin ilk 
döneminde hedeflerinin ihracat pazarları 
olduğunu belirten Ergün, “Bu anlamda 
İtalya’dan alüminyum döküm radyatör, 
vana grupları, Bulgaristan’dan elektrikli 
su ısıtıcıları gibi yaklaşık 750 kalem farklı 

ürüne hitap eden bir ısı marketi haline 
geldik. Yurtiçinde Baymak’a kendi mar-
kamızla kombi yaptırıp yıllık 8-10 bin 
adetlere kadar çıktık. Hepsini Nota mar-
kasıyla sattık ve satmaya devam ediyoruz” 
diye konuştu. Başlangıçta ana pazarla-
rının Azerbaycan olduğunu dile getiren 
Ergün, “İran, Kazakistan, Türkmenistan, 
Özbekistan ve son dönemde Moğolistan, 
Afganistan ve Pakistan’da öne çıkmaya 
başladığını belirtti. Ergün, iç piyasa ile 
ilgili şunları anlattı: “Eczacıbaşı’nın yap-
tığı Ormanada projesindeki konutların 
radyatörlerini İtalya’dan tedarik ettik. 
Ardından Gap Yapı’nın Şehrizar Konut-
ları projesinde sonra da Nef’le çalıştık. 
Bu işe biraz ağırlık verirsek iç piyasada da 
bir pazar payı alabiliriz diye düşündük. 
Dekoratif radyatör dediğimiz ürünlerin 
burada da üretilmesinin mümkün olaca-
ğını düşündük ve üretime geçmeye karar 
verdik.” Beyaz dışında krem, kahve, sütlü 
kahve, gri, siyah gibi 5 temel renkleri ve 5 
farklı modelleri bulunduğunu dile getiren 
Ergün, istenildiğinde odanın dekorasyo-
nuna uygun renklerde de ürün sundukla-
rını belirtti. Ürünler üzerinde dilim bazında 
çalıştıklarını söyleyen Ergün, “Radyatörü 
uzatıp kısaltmak mümkün. Yapboz par-
çaları gibi, bozulan parçayı aralarından 
çıkartıp kullanmaya devam edebilirsiniz” 
dedi. Döküm alüminyum radyatörlerin ısı 

farkını da anlatan Ergün, “Teknik olarak 
ısı kapasiteleri daha yüksek. Biz tüketiciye 
‘lütfen kalori test raporunu tedarikçiniz-
den isteyin’ diyoruz. Türkiye’de bunu TSE 
yapıyor. Laboratuvar ortamında o ürünün 
verdiği ısı miktarı ölçülüyor. Bu ürünün 
bir dilimi minimum 2 maksimum 4 dilim 
benzer ürüne eşdeğerde ısı veriyor” dedi.

Pazar payı Türkiye’de % 1, 
Avrupa’da % 50

Döküm alüminyum radyatörlerin ısı paza-
rındaki payını değerlendiren Ersan Ergün, 
“Dünyada 1965 yılından beri yaygın ola-
rak kullanılan döküm alüminyum rad-
yatörlerin, Türkiye’de pazar payı yüzde 
1’in altında. Rusya, Ukrayna, Gürcistan, 
Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerde 
ve Avrupa’da ısı pazarının yüzde 50’si 
döküm alüminyum radyatörlerden oluşu-
yor. Uzakdoğulu üreticilerini saymazsak 
dünyada 12 milyon metre döküm alümin-
yum üretimi var” diye konuştu.

A rmacell Yalıtım A.Ş.’nin yeni iş 
ortağı ve Bursa bayisi, Mustafa 

Ferik ve Murat Altınkaynak ortaklığında 
Bursa Mekanik Market oldu. Bursa Meka-
nik Market Şirket Ortağı Mustafa Ferik 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Genç 
bir firma olmakla birlikte bizler 15 yıldır 
sektörün içindeyiz. Mekanik izolasyon 
konusunda bölgemizde açığın olduğunu 
fark ederek bu konuda çalışmamızın 
doğru olacağını düşündük. Bünyemizde 
inşaat sektöründen gelen tecrübeli 
mimar arkadaşlarımız ile farklı çözümler 
getirebileceğimiz enerjik bir ekibe sahi-
biz. Bursa ve Güney Marmara’da kamu 

nik ürünlerini sunacağız. Yeni otoban 
ve geliştirilen deniz yolları ile ulaşımın 
kolaylaşması Bursa bölgesinde yatırım-
ları artıyor.  Hizmet ağımızı ve lojistik 
avantajımızı en iyi şekilde kullanacağız. 
Armacell’in Türkiye’ye gelişinin heyecan 
verici bir gelişme olduğunu düşünüyo-
rum” dedi. Bursa Mekanik Market Şirket 
Ortağı Murat Altınkaynak ise, stratejik 
öneme sahip bölgelerinde uzun yıllara 
dayanan tecrübelerini birleştirdiklerini, 
Armacell Yalıtım’ın Bursa bayisi olmaktan 
memnun olduklarını, hedeflerini üçe kat-
layarak bölgeye hâkim olmak için çalış-
malarını sürdüreceklerini ifade etti.

Bursa Mekanik Market, Armacell Yalıtım A.Ş.’nin Bursa Bayisi Oldu

ve özel sektöre ait marka projeler yapılı-
yor. Hastaneler, oteller, okullar, otomo-
tiv sanayii, termik santraller, tersaneler, 
beyaz eşya ve boya sanayii gibi projelerde 
Armacell’in üstün özelliklere sahip tek-
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ATEX sertifikalı
ürünlerimizle tanıştınız mı?

1948’den beri sizlere güvenilir ürün ve çözümleri sunan Ayvaz,
şimdi de Ex-proof (Alex sızdırmaz) sertifi kalı ürünlerle karşınızda.

Ayvaz’ın ATEX sertifi kalı Ex-proof kablo koruma kılıfı, seviye şalterleri ve
manyetik seviye kontrol cihazlarıyla işletmeniz artık daha güvenli!

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.

https://www.ayvaz.com/
mailto:info@ayvaz.com
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İklimsoft TOWER-SİM 
Yazılımının İkinci 
Versiyonu 
Tamamlandı İ

İklimsoft Yeni Web Sitesi Daha Zengin Bir 
İçerikle Yayına Açıldı

klimsoft yeni web sitesi daha zen-
gin bir içerikle yayına açıldı. İklim-

soft, geniş teknik makale arşivine ek olarak 
dört adet ücretsiz hesaplama yardımcısı 
programı web sayfasında yayımlayarak sek-
tördeki mühendislerin işlerini daha hızlı ve 
kolay yapmalarına destek olacak. İklimsoft 
yeni web sitesinden yayımlanan hesaplama 
yardımcıları şunlar:
• Nemli Hava Psikrometrik Özellik 

Hesaplama Yardımcısı
• Kuru Hava Özellikleri Hesaplama 

Yardımcısı

• Su ve Su-Salamura Özellikleri 
Hesaplama Yardımcısı

• Akışkan Özellikleri Hesaplama 
Yardımcısıİ klimlendirme ve soğutma sistemleri 

ile endüstriyel tesislerde kullanılan 
açık ve kapalı devre su soğutma kuleleri-
nin tasarımını ve seçimini yapan İklimsoft 
TOWER-SİM yazılımının ikinci versiyonu 
tamamlandı. 
İlk versiyonu Eurovent sertifikası süreçle-
rinde başarılı olan yazılıma ikinci versiyon 
geliştirmeleri kapsamında kapalı devre 
kulelerin seçim ve tasarım modülleri ile açık 
devre kulelerin tasarım modülü eklendi.

G reenpeace 22 Eylül 2015 tarihinde, 
2050 yılına kadar küresel çapta 

yüzde yüz yenilenebilir enerjiye geçmek 
için hazırladığı yol haritasını, “2015 Enerji 
[D]evrimi” raporunda sundu. Türkiye için 
özel hazırlanan Enerji [D]evrim raporu, 
Türkiye’de 10 yılda yenilenebilir enerji 
üretimini iki katına yükseltebilmek için 
izlenmesi gereken adımları sunmuştu. 
Küresel ölçekte hazırlanan rapora göre ise 
2050 yılına kadar fosil ve nükleer enerji 
kaynaklarından yenilenebilir enerjiye geçi-
şin faturası yıllık 1 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken 2050 yılına kadar 1.07 
trilyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlana-
cak. Çevre korunması ve toplumsal sağlık 
açısından tasarruf edilecek maliyetler, 20 
milyon yeni iş imkanı ve dönüşüm için 
gerekli yatırımlar raporda detaylı ola-
rak sunuluyor. Greenpeace Uluslararası 
Genel Direktör’ü Kumi Naidoo, ‘’Temiz 
ve güvenli bir enerji geleceği sunmak 
için en etkili ve adil yol olan yenilenebilir 
enerjiye geçişin önünde, fosil yakıt lobi-
sinin faaliyetlerinin engel teşkil etmesine 
izin vermemeliyiz. Bu iş yapılamaz diyen 
herkese bu raporu okumalarını ve yapı-
labilir olduğunu, yapılması gerektiğini ve 
yapılmasının herkesin yararına olacağını 
görmesini bekliyorum’’ dedi.

Dünya Enerji İhtiyacının % 100’ü Yenilenebilir Enerjiden Karşılanabilir

Geri dönüştürlemez iklim felaketini önle-
mek için 2 °C küresel ısı artışı limitinde 
durmayı hedefleyen politik ve iş dün-
yası liderleri Aralık’ta Paris 2015 İklim 
Konferansında somut adımlar atmak 
için buluşacaklar. ABD merkezli Meister 
Danışmanlık Grubu tarafından Uluslara-
rası Enerji Ajansı, Goldman Sachs ve ABD 
Enerji Bakanlığı projeksiyonlarına göre 
daha doğru sonuçlar verdiği belirtilen 
Enerji [D]evrimi Raporu öngörülerine göre 
dünya enerji arzında dinamik bir dönü-
şüm yaşanmaya başlansa da, bu sürecin 
hızlanması gerekiyor. 
Fosil yakıt kullanımı sonlandığında har-
canmayacak sağlık ve yıkıcı iklim etkileri-
nin maliyetleri ile beraber temiz enerjiyle 
beslenen bir dünyada fosil yakıt endüstri-
sinin dakikada 10 milyon dolar teşvik ala-
mayacağı da düşünüldüğünde çözümün 
basit olduğunu vurgulayan Greenpeace 

Akdeniz Sürdürülebilir Finans Kampan-
yası Sorumlusu İbrahim Çiftçi, “Güneş ve 
rüzgar endüstrisi gerekli olgunluğa ulaştı 
ve maliyetler açısından dünya çapında 
kömür ile rekabetçi durumda. Önümüz-
deki on yıl içinde yaratılan istihdam ve 
sağlanan enerji açısından kömür endüst-
risini sollamaları muhtemel. Fosil yakıtlara 
yapılan her yeni yatırım atıl kalma olasılığı 
olan yüksek riskli sermaye grubunda.’’ 
dedi. 
Kemal Derviş önsözlü Enerji [D]evrimi 
raporunu okumak ve Türkiye’nin enerji  
sorununda çözümün bir parçası olmak 
için enerjidevrimi.imza.gp sayfasını ziyaret 
edebilirsiniz.
2015 Enerji [D]evrimi raporunun İngiliz-
cesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
http://www.greenpeace.org/internatio-
nal/en/publications/Campaign-reports/
Climate-Reports/Energy-Revolution-2015/
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Haberler

S chneider Electric, 2015 ile 2017 
yılları arasında 3 yıllık sürdürüle-

bilir gelişme için taahhüt ettiği temel 
hedefleri, Gezegen ve Toplum Baromet-
resinde yılın her çeyreğinde bildirilen 16 
göstergeyle ölçüyor. Buna göre, Temmuz 
2015 sonunda (10 üzerinden) 4,66'ya 
ulaşan barometre puanı, yılsonu hedefi 
olan 4.5.10’u şimdiden aşıyor. Sonuçları 
değerlendiren Schneider Electric Sürdü-
rülebilirlik Başkan Yardımcısı Gilles Ver-
mot Desroches sürdürülebilirlikte iddialı 
olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu: 
“2015'in ilk yarısında Gezegen ve Top-
lum Barometresi sonuçlarında 4,66/10'a 
ulaştık ki bu sonuç yılsonu hedefi olan 
4,5/10'u aşıyor. Üç yıllık hedeflerimize 
ulaşmada ve hatta bu hedefleri aşmadaki 
esas güçlüğün ilk çeyreklerin çabalarını 
sürdürebilmek olduğunu biliyoruz. Ener-
jiye Erişim programımızın satışlarının, 
2015'in ilk yarısında önceki yıla göre, nere-
deyse iki katı olduğunu görüyoruz. Ayrıca, 
Temmuz 2015 başlarında arka arkaya 
ikinci yıl CAC 40 endeksinin sürdürülebilir 
gelişmeye kendini en çok adamış şirketi 
seçilmekten gurur duyuyoruz.” Schnei-
der Electric 2015'in ikinci çeyreğinde, 16 

Schneider Electric, Yılın İlk Yarısında Yılsonu Hedeflerini Aştı

göstergeden 10'unda genel barometre 
puanını artırmayı başardı. Gezegen, 
toplum ve kar hedeflerinde gerçekleşen 
gelişmeler bu sonuçta önemli etkiye sahip 
oldu. Gezegen hedefleri için Schneider 
Electric tesislerinde ‘Enerji Eylemi’ prog-
ramıyla % 2,7 enerji tasarrufu kaydedildi. 
Program Grup tarafından geliştirilen enerji 
yönetimi çözümlerini kullanıyor. Bu sonuç 
2015-2017 döneminde % 10'luk tasarruf 
hedefiyle örtüşüyor. Şirket lojistik süreç-
lerinde % 9,5 CO2 tasarrufuna ulaştı. Bu 
sonuç, 2015-2017 dönemi genelinde 
% 10 hedefiyle karşılaştırıldığında umut 
vaat ediyor. Bu harika performans, hava 

taşımacılığının deniz taşımacılığı lehine 
azaltılmasının ve karayolu nakliyesinin 
optimize edilmesinin altını çiziyor.
Kâr hedefinde, ‘Enerjiye Erişim’ programı-
nın gelirleri 2015'in ilk yarısında 2014'ün 
ilk yarısında ulaşılandan 1,92 oranında 
daha yüksek bir durumda bulunuyor. Bu 
sonuçta Kenya'daki okullara elektrik götü-
rülmesi, Nijerya'daki sokakların aydınlatıl-
ması ve Güney Afrika'daki portatif ve ev 
aydınlatma sistemlerinin ihaleleri önemli 
rol oynadı. Toplum hedefinde ise çalışan 
katılım puanı % 61'e ulaşırken, çalışan 
katılımı her yıl 1 puan artırılarak 2017'nin 
sonunda % 64'e ulaşılması öngörüyor. 
2015’in ikinci çeyreğinde sürdürülebilirli k 
hedefleri için çalışan katılım oranı % 74'le 
rekor bir düzeye ulaştı. 2012'den bu yana 
Schneider Electric çalışanları veya emek-
lileri tarafından 582 yerel ve uluslararası 
gönüllü çalışma yürütüldü. Bu çeyrekte, 
13'ü uluslararası, 21'i Hindistan'da yerel 
ve 11'i Brezilya'da yerel olmak üzere 59 
görev sonuca ulaştırıldı.
Gezegen ve Toplum Barometresi’nin 2015 
yılının ilk yarısı için açıkladığı sonuçların 
tamamına www.schneider-electric.com/
sri adresinden ulaşılabiliyor.

E rbay Rusya’daki çözüm ortağını 18 
Eylül 2015 tarihinde fabrikasında 

ağırladı. Rusya’nın farklı bölgelerinden 
gelen 20 misafire Erbay’ın çalışmaları 
ve hedefleri hakkında bilgiler verildikten 
sonra fabrika gezisi yapıldı. Fabrika gezi-
sinde Erbay ürünlerinin hangi aşama-
lardan geçtiği ve üretim sonunda hangi 
kalite testlerine tabi tutulduğu gösterildi. 
Misafirler; Doğal Soğutma (Free Cooling) 
ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk 
Su Üretici Grubun performans testine işti-
rak ettiler. Performans testi sonrasında, 
program teknik seminer ile devam etti. 
Klasik Su Soğutma Gruplarına nazaran 
% 60’ya varan enerji tasarrufu sağlayan 
(Free Cooling) ve Adyabatik Soğutma 

Erbay Rusya’daki Çözüm Ortağını 
Fabrikasında Ağırladı

Entegreli Soğuk Su Üretici Grup, düşük 
bakım giderleri ile misafirler tarafından 
yoğun ilgi gördü. Seminer sonunda Erbay 
ekibi, “Uzun yıllardır ürünlerimizi ‘Erbay 
müşteri memnuniyeti’ kalitesiyle Rusya’nın 
her köşesine ulaştıran çözüm ortağımıza 
bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, 
işbirliğimizin daim olmasını dileriz” dedi.

T MS Endüstriyel Soğutma yeni 
adresinde hizmet vermeye 

devam ediyor. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:

Adres: Sanayi Mahallesi 

Akçiçek Sokak No: 18 

Pendik / İstanbul

Telefon: 0216 387 07 61 

Faks: 0216 378 07 67

TMS Endüstriyel 
Soğutma Yeni 
Adresinde
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A

E

DM Elektrik Dağıtım A.Ş. gerçek-
leştirdiği kurumsal sosyal sorumlu-

luk projelerinin yanı sıra hizmet bölgesi 
içinde düzenlenen akademik etkinliklere 
de destek oluyor. 
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. bu anlayışla 
Pamukkale Üniversitesi’nin ev sahipli-
ğinde bu yıl 57.'si gerçekleştirilen Oto-
matik Kontrol Türk Milli Komitesi Ulusal 
Toplantısı’na ana sponsor oldu. Colossae 
Termal Otel’de 10-12 Eylül 2015 tarihle-
rinde gerçekleştirilen Otomatik Kontrol 
Türk Milli Komitesi Ulusal Toplantısı’na 
PAÜ Rektör Vekili Selahittin Özçelik, TOK 
Başkanı Prof. Dr. İbrahim Eksin, TOK 2015 
Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ser-
dar İplikçi, akademisyenler ve çok sayıda 
öğrenci katıldı. İlk günün programında 
açılış konuşmalarının ardından toplantıya 
finansal destek sağlayan firma temsil-
cileri konuşmalarını gerçekleştirdi. TOK 
2015’in ana sponsoru olan ADM EDAŞ 
adına kısa bir konuşma gerçekleştiren 
Bereket Enerji İşletme Müdürü Erim Arıcı, 
şu an faaliyetlerini bünyesinde bulun-

ndoThermTM, bir sosyal sorumluluk 
çalışması olarak Kanserli Çocuk-

lara Umut Vakfı (KAÇUV) Aile Evi’nde 
uygulandı. Sürekli olarak 14 odası ile 

ihtiyaç sahibi olan 
kanserli çocuk ve 
ailelerine tedavi 
sırasında hiçbir 
ücret ödemeksi-
zin konaklama, 
mutfak ve banyo 
hizmeti sağla-
yan Aile Evi’nde-
EndoThe rm TM 
uygulandıktan 

TOK 2015’e ADM EDAŞ Desteği

EndoThermTM Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Aile Evi’nde % 10’un 
Üzerinde Tasarruf Sağladı

durduğu farklı sektörlerden şirketler ve 
özellikle de elektrik dağıtımı ile elektrik 
üretim şirketlerinden oluşan enerji sektö-
rünün lokomotiflerinden biri olan grubu 
temsilen toplantıya katıldığını ifade etti. 
Bereket Enerji Gurubu olarak bu sene dev-
reye girecek olan santraller ile birlikte 16 
hidroelektrik santral, 3 rüzgar santrali, 
2 termik santral ile yaklaşık 1600 MW 
kurulu güce ve yıllık yaklaşık 10 Milyar kW 
saat bir güce ulaştıklarını belirtti. Denizli, 
Aydın, Muğla illerinden oluşan bölge 
yanı sıra 2013 yılından bu yana, İzmir ve 
Manisa illerinden oluşan bölgenin, hem 
elektrik dağıtım hem de perakende satış 

sonra 5 ay boyunca kullanımı takip 
edildi. Konaklama oranı % 4 artması ve 
soğukluk seviyesi göz önünde tutularak, 
2013-2014 ve 2014-2015 kış sezonu 
karşılaştırıldığında, % 10’un üzerinde 
doğalgaz tüketiminden tasarruf sağlandı. 
Soğukluk seviyesi Isıtma Gün Dereceleri 
dikkate alınarak yapıldı ve her ısıtılması 
gereken 1°C için gereken kWs enerjiyi 
düşürdüğü kanıtlandı. Endo Enterprises 
tarafından geliştirilen ve İngiltere’de üre-
tilmekte olan EndoThermTM, kazanlı ısıtma 

faaliyetlerinin guruplarınca yürütüldü-
ğünü ifade eden Arıcı, “Ege Bölgesinde 
4 milyondan fazla müşteriye hizmet veri-
yoruz. İlerleyen dönemlerde yatırımlarımız 
hızla devam edecek” dedi. Şirket olarak 
yirmi yıllık yolculuklarında ülkede üniver-
site ve sanayi iş birliğinin daha da geliş-
tirilmesi gerektiğine dikkat çeken Arıcı, 
“Biz bilimi ve tekniği odak alan bir şirket 
olarak bundan sonra bu gibi çalışmaları 
gücümüz yettikçe desteklemeye devam 
edeceğiz” dedi. Konuşmaların ardından 
Erim Arıcı’ya TOK 2015 Düzenleme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Serdar İplikçi tarafından 
plaket verildi.

sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayan 
bir ürün. Isıtma sistemine katıldığında 
yüzde 15’e kadar enerji tasarrufu sağlayan  
EndoThermTM, doğalgaz fueloil ve kömür 
yakıtlı sulu ısıtma sistemlerinde kullanıla-
biliyor. Ekonova Genel Müdürü Kurtuluş 
Şahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 
“KAÇUV’a bu uygulamayı kabul ettikleri 
ve takip etmemize izin verdikleri için çok 
teşekkür ederiz. Destek açısından her 
satılan 1 litre EndoThermTM’den 1.5 TL 
KAÇUV’a bağışlanacak” dedi.

Kullanım 
Süresi

Kullanım 
(kWs)

Isıtma Gün Derecesi 
(HDD) (18 °C)

Kullanım / HDD

2013 201 ,209 1220.9 37.85

201 2015 ,2 13 0.0 3 .01

TASARRUF: %10.15
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Özel Haber

Türkiye İMSAD’ın Anadolu Buluşmaları’nın 
İkinci Durağı Adana Oldu

T ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin 
Anadolu Buluşmaları kapsamında 

düzenlediği ‘Sektörel Gelişim Toplantısı’ 3 
Eylül 2015 tarihinde Adana Ticaret Odası 
Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Tür-
kiye İMSAD ve Adana Ticaret Odası işbir-
liğiyle düzenlenen toplantıda ‘Binalarda 
Enerji Verimliliği ve Finansmanı’ konusu 
ele alındı. Toplantıya sanayici, müteahhit, 
mimar, mühendis ve müşavirlerden olu-
şan sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. 
Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma 
konusuna, çevresel ve toplumsal katkı 
sağlamaya yönelik konuların ele alındığı 
Sektörel Gelişim Toplantısı, Türkiye İMSAD 
Başkanı Fethi Hinginar ve Adana Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Tarkan Kulak’ın 
ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıda, 
Türkiye İMSAD Başkan Vekili ve İzocam 
Genel Müdürü A. Nuri Bulut ile Şişecam 
Düzcam İş Ortakları Gelişim Müdürü Gül 
Pekışık, WILO Özel Müşteri Müdürü Gök-
han Uzuner, DemirDöküm Teknik ve Eği-

tim Müdürü Mustafa Balkan ve TuREEFF 
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yöneticisi 
Arif Ergin konuşmaları ile yer aldı.  

Hinginar: “Ülkemiz ekonomisine 
yaptığımız katkıyı artırmayı 
hedefliyoruz”

Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada 
“Sektörel Gelişim Toplantılarımıza, der-
neğimizin 30. kuruluş yılı faaliyetleri çer-
çevesinde başladık. İlk durağımız, yine 
bir güney ilimiz olan ve enerji verimliliği 
konusunda önemli çalışmalara imza atan 
Gaziantep olmuştu. Şimdi ikinci durağımız 
Adana. Sektörel Gelişim Toplantılarımızla, 
sektör paydaşlarımız ile Anadolu’daki 
işbirliğimizi güçlendirmeyi, inşaat sektö-
rüne ve ülkemiz ekonomisine yaptığımız 
katkıyı artırmayı hedefliyoruz. Adana, son 
yıllarda enerji verimliliği alanında yapı-
lan çalışmalarla da dikkat çekiyor. İnşaat 
sektörünün de gelişim içerisinde olduğu 

kentler arasında yer alıyor. Bu etkinliği-
mizde, Çukurova bölgesinde faaliyetlerini 
sürdüren inşaat sektörü temsilcileriyle 
Avrupa’da ve Türkiye’deki enerji verimliliği 
projelerinde uygulanan güncel çalışmalar 
ve finansmanı hakkında bilgiler paylaş-
mak için bir araya gelmeyi amaçladık. 
Ülkemizin en büyük girdi kalemlerinden 
biri, bilindiği gibi enerji. Binalarda enerji 
verimliliği derken, daha çok ısıtma giderleri 
anlaşılır, ancak Adana gibi neredeyse yılın 
8-9 ayı yoğun güneş gören illerimizin en 
önemli problemlerinden biri soğutmadır. 
Soğutma konusunda alınacak önlemlerle 
de enerji giderlerinde ciddi kazançlar elde 
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edilebilir. Bu nedenle, bu etkinliğimizi 
Adana’da düzenleyerek enerji verimliliği 
ile ilgili soğutma konusunda yapılabile-
cek çalışmalara da dikkat çekmek istedik” 
dedi.

Kulak: “Adana’daki inşaat 
sektörü sürekli büyüyor”

Adana’nın sanayi alanında Türkiye’nin ilk 
gelişen kenti olduğunu belirten ATO Mec-
lis Başkanı Tarkan Kulak şöyle konuştu: 
“Sanayi kültürü bu denli köklü olan ili-
mizde inşaat malzemeleri sektörü ve inşaat 
müteahhitliği de hızla gelişmektedir. Böl-
gede inovatif, hızla büyüyen ve uluslara-
rası taahhütlere imza atan sektör mensup-
larımızın bulunmasından dolayı da büyük 
memnuniyet duymaktayız” dedi. İnşaat 
sektörünün gelişmekte olan ekonomilerin 
önemli bir unsuru olduğuna da işaret eden 
Kulak şöyle konuştu: “Son yıllarda inşaat 
sektöründeki hızlanmanın ekonomiye ne 
denli önemli etkiler yapabildiğini hep bir-
likte gözlemledik. Bu bakımdan sektörün 
gelişmesi ve büyümesi sadece bayındırlık 
bakımından değil, ekonomik gelişim, dış 
ticaret ve hizmet ihracı gibi birçok açıdan 
önem taşımaktadır. Bu bakımdan sektö-
rün gelişmesini destekliyoruz. Öte yandan 
bilim ve teknolojinin inşaat malzemeleri 
alanında yarattığı gelişme, müteahhitlik 
ve mühendislik alanında yeni sınırları belir-
lerken, daha ekonomik, konforlu, çevreci 
ve sürdürülebilir binalara olanak tanımak-
tadır. Özellikle dünya piyasasında artan 
nüfus ve sınırlı kaynaklar nedeniyle hızla 
artan enerji maliyetleri karşısında enerji 
verimliliği yüksek malzeme ve binaların 
sektör bakımından önemi tartışmasızdır.”

Bulut: “Daha yaşanılabilir bir 
dünya için pasif evlere geçiş 
kaçınılmaz” 

Toplantıda ‘Pasif Evler ve Fırsatlar’ konulu 
bir sunum yapan Türkiye İMSAD Başkan 
Vekili ve İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut, 
Avrupa Birliği ülkelerinin düşük seviyede 
enerji tüketimi odaklı bina standardı için 
çalışmalar gerçekleştirdiğine değindi. 
Avrupa Birliği Enerji direktiflerinin 2020 
ve 2050 hedeflerini aktaran Bulut, pasif 

evlerin Avrupa’daki yaygınlığı hakkında 
örnekler paylaştı. Daha yaşanılabilir bir 
dünya için pasif evlere geçişin kaçınılmaz 
olduğuna dikkat çeken Bulut, pasif evlerin 
tanımı ve ilkeleri, bu kapsamda İzocam’ın 
gerçekleştirdiği çalışmalar, sıfıra yakın 
enerji tüketimiyle öne çıkan pasif evler, 
binaların sera gazı salınımlarına etkisi 
ile pasif ev kavramından türeyen ve bio 
iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, 
ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz 
önünde bulunduran multi konfor evler 
hakkında bilgi verdi. Bulut; etkin olma-
yan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine 
yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji 
içeren aynı zamanda enerji ihtiyacını ve 
kullanımını en aza indirgeyen Multi Konfor 
evlerin ekonomiye etkisini de aktardı. 

Pekışık: “Binalardaki ısı 
kayıplarının % 30’u doğrama ve 
camlardan kaynaklanıyor”

“Enerji Verimliliğinde Cam” konulu bir 
sunum yapan Şişecam Düzcam Grubu 
İş Ortakları Gelişim Müdürü Gül Pekışık, 
binalarda enerji performanslarının iyileştir-
mesinin önemine ve çıktılarına ait bilgiler 
paylaştı. Pekışık, şunları söyledi: “Dün-
yadaki toplam enerji tüketiminin % 40’ı 
binalarda gerçekleşiyor. Buradan hare-
ketle, binalardaki ısı kaybının önlenmesi 
önem taşıyor. Binalardaki ısı kayıplarının 
% 30’u doğrama ve camlardan kaynak-
lanıyor. Şişecam Düzcam Grubu, bu ısı 
kaybını engellemeye yönelik Low-E (Isıcam 
Sinerji) ve Solar Low-E (Isıcam Konfor) 
kaplamalı camları geliştirdi. Bu yeni nesil 
camlar, ısı kayıplarının standart çift cama 
göre % 50 oranında azaltılmasını sağlıyor. 
Binada ısıtmanın yanı sıra soğutma sıra-
sında oluşabilecek enerji kayıplarını önle-
meye yönelik özellikleriyle de dikkat çeken 
Isıcam Konfor ile bina içine giren güneş 
ısısı azaltılarak soğutma giderlerinden de 
tasarruf edilebiliyor.”

Uzuner: “Enerji verimliliği 
konusunda santrifüj pompalarda 
önemli gelişmeler kaydedildi”

Wilo Özel Müşteri Müdürü Gökhan Uzu-
ner, “Santrifüj Pompalarda Enerji Verim-

liliği ve Önemi” konulu sunumunda, 
tesisat grubu yapı elemanların içinde en 
fazla elektrik tüketiminin pompa motor-
larından kaynaklandığına dikkat çekti ve 
şöyle devam etti: “Dolayısıyla pompalarda 
enerji verimliliği büyük önem arz ediyor. 
Enerji verimliliği konusunda son yıllarda 
santrifüj pompalarda önemli gelişmeler 
kaydedildi. Sektörde önde gelen üretici 
firmalar tarafından tasarımları geliştiril-
miş motor teknolojisi ile yüksek verimli 
pompalar üretildi. Avrupa ve Türkiye’de 
yürürlükte olan ERP yönetmelikleri ile yeni 
düzenlemeler getirildi ve enerji tasarrufu 
binaların vazgeçilmez ekipmanlarından 
santrifüj pompalar için de üreticilerinin 
en önemli önceliği oldu. Mevcut sistemler 
için enerji verimliliği çalışmaları ve pompa 
değişim projeleri ile iyileştirmeler yapılarak 
yüksek enerji tasarrufları sağlanıyor” dedi.

Balkan: “Avrupa, ısıtma ve 
soğutma cihazlarının gerçek 
enerji verimliliğini ölçen 
Sezonsal Verimlilik kriterlerine 
geçti”

“Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Enerji 
Verimliliği” konulu bir sunum yapan 
DemirDöküm Teknik ve Eğitim Müdürü 
Mustafa Balkan, Avrupa Birliği ülkelerinde 
ısıtma sektörüne ve ürün geliştirmeye yön 
veren yönetmelikler ve ürünlerle ilgili tek-
nolojik gelişmelere değindi. Binalarda en 
fazla enerjinin ısıtma ve sıcak su hazır-
lamak için harcandığına dikkat çeken 
Balkan, yenilenebilir enerji kaynakların-
dan yararlanılarak enerji verimli sistem 
çözümlerinin üretilmesi ve bu sistemle-
rin mevcut sistemlerle adaptasyonları ve 
uygulamalarda dikkat edilmesi gerekenler 
hakkında bilgi verdi. Soğutma sistemleri 
ile ilgili yenilikler ve soğutma ürünlerinde 
yapılan yeni düzenlemeler sonrasında 
bireysel ve merkezi soğutma sistemleri ile 
ilgili örnekler paylaşan Balkan, “A sınıfı B 
sınıfı gibi enerji etiketlerinin enerji verim-
liliğini tam ifade etmemesinden dolayı, 
EcoDizayn Direktifi (ErP) uyarınca Avrupa 
ülkeleri 2013 yılından itibaren ısıtma ve 
soğutma cihazlarının gerçek enerji verim-
liliğini ölçen Sezonsal Verimlilik kriterlerine 
geçti” diye konuştu.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

E mir  Hote l s ’ in 
bünyesinde yer 

alan 374 yatak kapasi-
teli The Sense De Luxe 
Hotel’in iklimlendirme 
sistemlerinde Mitsubishi 
Electric ürünleri kullanıl-
dı. Mitsubishi Electric’in 
1000 adet ince gizli tavan tipi iç ünitesi ile tesislerinin ik-
limlendirmesini sağlayan Emir Hotels, The Sense De Luxe 
Hotel’in iç mekân iklimlendirmesinde Mitsubishi Electric’in 
düşük enerji tüketimi ile yüksek verimlilik sağlayan, düşük 
karbon salınımı ile çevreye dost VRF sistemlerini tercih etti. 
Daha ferah bir iç ortam için otel odalarında düşük statik 
basınçlı ince gizli tavan tipi VMS1-L kodlu cihazları kullanan 
otel, bu iç ünitelerin daha fazla tavan yüksekliğine imkân 
vermesi ve 200 milimetre inceliğe rağmen 22 desibel ses 
seviyelerine düşebilmesinin avantajını yaşıyor. Otelin genel 
mekânlarında orta statik basınçlı gizli tavan tipi VMA ci-
hazlar kullanılırken, taze hava ihtiyacı olan bölümlerinde 
ise yüzde 100 taze hava beslemesi ile çalışabilen VMH-E-F 
cihazlar tercih edildi. Toplantı salonu, sinema, ofisler ve fit-
ness salonu gibi ortak yaşam alanlarında hem nem hem de 
ısı dengelemesi yapma özelliğiyle dikkat çeken Mitsubishi 
Electric Isı Geri Kazanımlı Lossnay ürünlerinin verimliliğine 
ve sessizliğine yer verilirken, PUHY-EP-YJM serisi dış üniteler 
sahip olduğu düşük ses seviyeleri ile açık alanlarda da kon-
forun korunmasını sağladı. Otelin lobi kısmına uygulanan 
Mitsubishi Electric Heat Pump kazan sistemlerinde havadan 
temin edilen enerjiyi verimli bir şekilde kullanabilen ısı pom-
pası teknolojisi ile sıcak su elde ediliyor. -20 ˚C dış ortam 
sıcaklığında dahi sıcak su ihtiyacını karşılayabilen, 4.13 COP 
değeri ile yüksek ısıtma veriminde çalışabilen ve 70 ˚C sı-
caklığa kadar su ısıtabilen kazan sistemi, ayrıca çoklu olarak 
da bağlanabiliyor.

MITSUBISHI ELECTRIC

The Sense De Luxe Hotel

ARMACELL YALITIM

S

Selenium Ataköy
elenium Ataköy projesinde, Armacell Yalıtım A.Ş.’nin 
Oneflex marka yalıtım ürünleri kullanıldı. 74 bin met-

rekare inşaat alanına sahip Selenium Ataköy projesi, her 
blokta 107 dairenin yer aldığı 3 bloktan oluşuyor. Aşçıoğlu 
tarafından inşa edilen projede lüks ve konfor öne çıkıyor. 
Proje kapsamında Armacell Yalıtım’ın bayisi Unopomp Mü-
hendislik tarafından tedarik edilen, uluslararası standartlara 
sahip kauçuk levha ve boru izolasyonları kullanıldı. Ürün-
ler, enerji verimliliği sağlamasının yanı sıra insan sağlığına 
uygun olması, montaj sırasında kolay uygulanabilmesi, iş 
gücünden ve süresinden tasarruf sağlaması ve yüksek yan-
gın dayanımlı olması ile dikkat çekiyor. Yüksek ısı iletken-
lik katsayısına sahip olan Oneflex elastomerik kauçuk kö-
pükleri suya ve buhara karşı dirençli olmalarının yanı sıra, 
UV (Ultra Violet-Mor Ötesi) ışınlarına, zorlu hava şartları-
na karşı da yüksek direnç gösteriyor. Yüksek buhar difüz-
yon direnç katsayısına sahip olan elastomerik kauçuk kö-
pük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı yalıtımı ve yoğuşma 
kontrolü sağlıyor.

DAIKIN

zyazıcı İnşaat tarafın-
dan, Bakırköy Galeria 

AVM’nin yanında inşa edilen 
ve Alpar Mimarlık tarafından tasarlanan Yalı Ataköy’de Da-
ikin ürünleri kullanıldı. Apart otel, konutlar ve alışveriş tesisi 
gibi karma yaşam alanlarının yer aldığı Yalı Ataköy, toplam 
72 bin 864 metrekare arsa alanı üzerinde hayata geçirili-
yor. Proje içerisinde 215 bin metrekare üzerine inşa edilen 
Yalı Ataköy Evleri 16 katlı 5 bloktan oluşuyor. Yalı Ataköy 
Evleri’nde bulunan 512 konut için Daikin markalı split tip iç 
ünite ile VRV heat pump dış üniteler, 78 ticari alan için ise 
VRV heat pump dış ve iç üniteler kullanıldı.

Ö

Yalı Ataköy
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BUDERUS

ürk Telekom’a ait bir kampüsün ısı merkezini kul-
lanım amacı ve kullanım saatlerinin aralığı gibi kri-

terleri göz önünde bulundurarak yeniden yapılandıran 
Buderus, geniş ürün gamı ile her türlü ısıtma ihtiyacı için 
özelleştirilmiş çözümler sunuyor. Türk Telekom projesi-
nin ısı merkezinde kullanılan 4 adet BUDERUS S 825 L 
3050 kW tipi entegre yoğuşma eşanjörlü kazanlar, ko-
rozyona dayanıklı özel kazan gövdesi ile hem baca gazı 
sıcaklıklarını düşürüyor hem de su buharını yoğuşturarak 
baca gazının içindeki enerji dışarıya atılmamasını sağlıyor. 
Buderus’un en çok tercih edilen diğer bir ürünü Buderus 
Logano S 825 L tipi entegre yoğuşma eşanjörlü türbüla-
törsüz kazanları ise 40/30˚C’lik sistemde norm kullan-
ma verimini % 106’ya ulaştırırken; baca gazındaki gizli 
ısıdan yararlanıyor. 
Temizliği çok kolay 
bir şekilde gerçek-
leştirilen Buderus 
Logano S 825 L tipi 
kazanlar, türbüla-
törsüz olarak tasar-
landığı için ömür 
boyu aynı yüksek 
verimle çalışıyor.

T

Türk Telekom

AFS

A

Sinpaş Altınoran

rtadoğu ve Afrika’nın 
en yüksek teknolo-

jiye sahip havaalanların-
dan biri olan ve 120.000 
m2 alana inşa edilen Riyad 
King Khaled Uluslararası 
Havaalanı’nın havalandır-
ma sistemlerinde ISIDEM 
Yalıtım Duct Connect ürünleri kullanıldı. En üst düzey ulusla-
rarası standartlara sahip olan havaalanı, kullanıcı ihtiyaçları ve 
yerel mimariye uygunluğuyla da ön plana çıkıyor. Türkiye’de 
üretilen ürünlere olan güvenin her geçen yıl arttığını dile getiren 
ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu “ISIDEM Yalıtım 
olarak son yıllarda yaptığımız yatırımlarla, uluslararası arenada 
üstlendiğimiz öncü rol, ülkemiz ve bizler için gurur verici. Bu 
tür uluslararası projelerde Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin 
kullanılması, yurtdışında Türk ürünlerine olan güvenin bir gös-
tergesidir” dedi. Toplam maliyeti 800 milyon doları aşması bek-
lenen projenin, 2015 yılında tamamlanması planlanıyor. Riyad 
King Khaled Uluslararası Havaalanı yeni haliyle birçok yerel ve 
uluslararası hava yolu şirketine ev sahipliği yapıyor.

O

Riyad King Khaled 
Uluslararası Havaalanı

ISIDEM YALITIM

nkara’da inşa edilen Sinpaş Altınoran Projesi'nin hava-
landırma sistemlerinde AFS ürünleri kullanıldı. Doğal 

göletlerden su kıyısı yürüme yollarına, vadi manzaralı yüzme 
havuzundan yürüyüş parkurlarına kadar geniş sosyal olanak-
lara sahip Altınoran, bölgenin en dikkat çeken projesi olarak 
biliniyor. Ankara’nın Çankaya bölgesinde 1 milyon 850 met-
rekarelik geniş bir alanda yükselen projede 2000’den fazla 
konut yer alıyor. 5 etaptan oluşan projenin tüm etapları-
nın 2015 yılı sonunda tamamlanacağı öngörülüyor. Sinpaş 
Altınoran’ın havalandırma sistemi ihtiyacı AFS’nin Türkiye 
distribütörlüğünü yaptığı Soler&Palau fanları ile karşılandı. 
Projede CRHB serisi yatay atışlı çatı tipi radyal fanlar, Vent 
serisi yuvarlak kanal tipi radyal fanlar, TGT serisi ayarlanabilir 
kanat açılı kanal tipi aksiyal fanlar ile TD-Mixvent serisi kanal 
tipi karma akışlı fanlar kullanıldı.

B ursa Büyükşehir Bele-
diyesi Timsah Arena 

Stadyumu, UEFA ve FIFA 
kriterlerine uygun olarak 
tamamlandı. Stadyumda 
toplam 43 bin 563 kol-
tuk kapasitesi oluşturuldu. 
Timsah görünümünde tasarlanan çatısıyla dikkat çeken 
stadyumda birçok sosyal alan da bulunuyor. B.B.Ş.B. kont-
rollüğünde, Gintaş İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. tarafından 
yapımı tamamlanan stadın yangın güvenliğine İMCO A.Ş. 
temsilciliğiyle Wildeboer marka yangın damperleri katkıda 
bulunacak. Alman teknolojisiyle donatılmış Wildeboer mar-
ka damperler; EN 1366-2 (test), EN 1751-C (sızdırmazlık), 
EN 13501-3 (sınıflandırma)/ EI 120 ve EN 15650 (ürün)/
CE standart sertifikalarına sahiptir. Ayrıca, FK 120 ve FR 92 
model yangın damperlerinin EN normlarındaki sertifikaları-
nın yanında VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803 ve DIN EN 
13779 standardlarına uygun hijyen sertifikalarına sahiptir. 
Wildeboer bünyesindeki ürünlerin hijyenik ortamlarda kul-
lanılabilme özelliği markayı özellikle hastaneler, gıda sanayi, 
ilaç sanayi, laboratuvar gibi tesislerde ön plana çıkarıyor. 
Yangın damperinin ve tam kapalı mekanizmalarının bakım 
gerektirmeyen tipte olması da kullanıcıya avantaj sağlıyor.

IMCO WILDEBOER

Timsah Arena
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İTS GRUP A.Ş.

TRANE

ALARKO CARRIER

T

Ç

A

Topek Et Kombinası 
ve Parçalama Tesisi

Çek Cumhuriyeti Breclav 
Hastanesi

Elite World Business Otel

opek Et Kom-
binası ve Et 

Parçalama Tesisi; 
Tokat Belediyesi ön-
cülüğünde, Tokat 
Valiliği İl Özel İda-
resi, Turhal, Zile ve 
Pazar Belediyeleri, 
Turhal Pancar Ekiciler Kooperatifi, Tokat Damızlık Yetiştiri-
cileri Birliği ortaklığında Arzupınarı köyünde kurulacak. 100 
dönümlük alan üzerinde yaklaşık 30 milyona mal olacak 
tesis 3 etapta yapılacak. Topek Et Kombinası ve Parçalama 
Tesisi’nin taahhüdü ve altyapı, çelik, soğuk depo, mekanik 
ve elektrik işleri İTS GRUP A.Ş. tarafından yapılıyor. Tesisin 
30 milyon TL’lik yatırımla bölgeye katma değer sağlayaca-
ğı belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan İTS Grup A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Gülhan “Bölgede ilk olarak 
yapılacak entegre tesisin, bölge ekonomisi üzerinde önemli 
dinamik etkileri olacak. Bölge hayvancılığının kalitesi ülke-
mizde önemli değer oluşturacaktır. Projenin, 2016 yılı Nisan 
ayında tamamlanması planlanıyor” dedi.

ek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Breclav Hasta-
nesi; ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri 
için uzun vadeli bir çevre çözümü seçmek amacıy-

la, bir Ingersoll Rand markası olan Trane ile birlikte çalıştı. 
Bu projeyle, Breclav Hastanesi, Avrupa Birliği bünyesinde 
yavaş yavaş kullanımdan kaldırılan R-22 soğutucu akışkan 
kullanılan eski üniteyi değiştirerek güncel ve gelecek Avru-
pa F-gazı düzenlemelerini karşılayan bir çözüme geçmeyi 
ve rahat etmeyi seçti. Seçimleri, ANSI/ASHRAE Standardı 
kapsamında yanıcı ve zehirli olmayan A1 sınıfı soğutucu 
akışkan olan Chemours™ Opteon® XP10 (R-513A) içeren 
yeni Trane Sintesis soğutma grubu oldu. Trane Sintesis, 
yeni nesil, düşük GWP’li soğutucu akışkanlarla ve yüksek 
verimlilikle birlikte çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için ta-
sarlanmış olan Ingersoll Rand EcoWise™ ürün portföyünün 
bir parçasıdır. Trane Sintesis soğutma grupları, micro chan-
nel kondenser serpantini ve kompakt, yüksek performanslı, 
entegre, düşük yüklü (CHIL) evaporatör tasarımı sayesinde 

geleneksel boru/
kanatçık tipi ve 
taşmalı ısı eşanjörü 
teknolojisiyle kar-
şılaştırıldığında % 
40’a varan oranda 
daha az soğutucu 
akışkan kullanır.

larko Carrier, 
Elite Word Bu-

siness Otel’in iklimlen-
dirme otomasyonunu 
gerçekleştirdi. Alarko 
Carrier Automated-
Logic Bina Otomasyon 
Yazılımı ile odaların 
boş veya doluluğunu 
takip etmeye yarayan 
Otel Yönetim Sistemi özel bir yazılımla entegre edilerek, 
odalardaki iklimlendirme cihazlarının en uygun ortamı oluş-
turacak şekilde çalışması sağlandı. Alarko Carrier tarafından 
11 adet klima santrali, 2 adet hava soğutmalı soğutma gru-
bu ve 222 adet fancoilin kullanıldığı projeyle, otelin elektrik 
giderlerinde % 15 oranında tasarruf sağlandı.

DANFOSS

U

Atatürk Olimpiyat Stadyumu
luslararası fut-
bol ve atletizm 

şampiyonalarının ya-
pılabileceği, IAAF, 
FIFA ve IOC şartların-
daki İstanbul’da yer 
alan Atatürk Olim-
piyat Stadyumu’nda 
Danfoss ürünleri kul-
lanılacak. Danfoss’un 
kuracağı DEVI marka Çim Saha Isıtma Sistemi ile zemin 
sıcaklığı 10 ile 15 derece arasında sabit tutulurken, hava 
şartları ne olursa olsun kökleri sürekli sıcak bir ortamda ka-
lacak olan çimler uykuya geçmeyecek, sürekli canlı ve yeşil 
olarak kalacak. Böylece çimler ve vejetasyon tabakasında 
yenileme ihtiyacı ortadan kalkarak yaklaşık 500 bin TL’lik 
tasarruf sağlanacak. Teknolojinin tüm imkânlarının kullanıl-
dığı sistemle 365 gün aralıksız takip Danfoss’un DEVI mar-
ka Çim Saha Isıtma Sistemi ile toprakta da donma meydana 
gelmeyeceği için stadyum, tüm hava şartlarında futbol oy-
namak için de elverişli olacak. Toplam seyirci kapasitesi 75 
bin 145 kişi olan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun 
çim saha ısıtması için Danfoss, 43 km kablo, 4 adet sıcaklık, 
4 adet nem sensörü kullanacak.
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“ Fuar katılımcılarımıza verdiğimiz  
 hizmet kalitesini çok daha 
 yukarıya taşıyacağız”

Söyleşi
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Alexander KÜHNEL, Hannover Fairs Turkey kuruluşunun ve Türkiye’deki bağlı ortaklıklarının Genel 

Müdürü… Altı buçuk yıldan beri Türkiye’de bulunan Kühnel, bu göreve gelmeden önce, Deutsche 

Messe’nin, Türkiye, Çin, BAE, Rusya, Hindistan gibi Almanya dışı ülkelerdeki fuarlarından sorumluydu. 

Dolayısıyla sıkça seyahat eden Alexander Kühnel, Türkiye ve özellikle İstanbul için bakın neler söylüyor: 

“Daima benim için favori ülke ve şehir vardı, o da Türkiye ve İstanbul’du. Türkiye’ye hep kendim geldim 

ama diğer ülkelere ekip arkadaşlarımı gönderdim. Deutche Messe’nin Türkiye’deki bir kuruluşuna genel 

müdürlük görevini aileme sormaksızın kabul etmem, iki dakikamı aldı”. 

İklimlendirme sektörümüzün yanıtlarını merak ettiği sorular; başta ISK-SODEX olmak üzere, tüm Sodex 

fuarlarını ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen diğer fuarları, yeni yönetim 

döneminde nelerin beklediği idi. Biz de bu yanıtları doğrudan en yetkili ağızdan almak istedik. Görünen 

o ki; yeni yönetim, fuarların başarı çıtasını yükseltmek için şimdiden kolları sıvamış. Yine de Alexander 

Kühnel’in iki seyahati arasında bir saatlik bir boşluk yakaladık, sorularımızı sıraladık…



Söyleşi
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tı. Site, çok güzel bir tasarıma sahipti. 
Sanal fuara katılımcı aradılar, buldular 
da… Fakat altı ay sürdü, sonrasında 
devam ettiremediler. Zira dediğim gibi 
insanlar görmek, dokunmak, hisset-
mek, duyularıyla algılamak istiyor. İşi, 
insanlar yapar, internet değil. Ticari 
fuarların bu parlak geleceğinde sadece 
internet mecrası ile değil, basılı yayın 
organlarıyla da işbirliğinin gerçekten 
önemli olduğunu söyleyebilirim. Eğer 
başarılı bir fuar düzenlemek istiyorsak 

Günümüz ticari fuarlarının gücü 
ve önemini geçmişe kıyasla 
değerlendirir misiniz?

Ticari fuarlar hala tüm ülkeler ve 
şirketler için, pazarlama kar-
masının en büyük ve en önem-

li enstrümanı olmayı sürdürüyor. Pek 
çokları bugün için ticari fuarlar ve in-
ternet arasında bir rekabet olduğunu 
düşünüyor. Ben bu iki pazarlama orta-
mının birbiri ile rakip değil, birbirinin 
tamamlayıcısı, işbirliği içinde birlikte 
yol alması gereken iki enstrüman ol-
duğunu düşünüyorum. Ticari fuarların 
hâlâ gerekli olduğunu düşünüyorum. 
İster B2B, ister B2C alanında, ne iş 
yapıyor olursanız olun, fuarlara ihtiya-
cınız var. Çünkü insanlar doğası gereği 

işlerini yaparken, tercihlerini belir-
lerken görmek, hissetmek, koklamak, 
dokunmak gereğini duyuyorlar ve bu 
ihtiyaçları internetle karşılayabilme-
niz mümkün değil. Kendimden örnek 
verecek olursam, bir ürün satın almayı 
düşündüğümde bu ürünle ilgili araştır-
mayı internet üzerinden yapmayı tercih 
edebilirim. Ancak satın alma noktasın-
da asla interneti tercih etmem. Satın 
almayı düşündüğüm ürüne göre fuara, 
mağazaya veya süpermarkete gider ve 
ürünü dokunarak, koklayarak emsalleri 
ile kıyaslayarak alırım. 
Ayrıca internette “bildiğiniz bir şeyi” 
ararsınız. Ama fuara geldiğinizde bil-
mediğiniz, görmediğiniz veya farkında 

olmadığınız şeylerle, en son yeniliklerle 
karşılaşırsınız. Fuarlar vizyon geliştirir. 
İlgili olduğunuz alanda, dünyanın her 
hangi bir yerinde geliştirilen teknolo-
jileri, sistemleri fuarda bir arada göre-
biliyor, detaylı bilgi alabiliyor, kıyasla-
yabiliyorsunuz. 
Bu noktada ticari fuarların kesinlikle 
gerekli olduğunu ve bunun gelecekte 
de değişmeyeceğini söyleyebilirim.
Bir örnek vermek gerekirse, bir Alman 
kuruluş, online bir fuar hazırlamış-

Ticari fuarların 

kesinlikle gerekli 

olduğunu ve 

bunun gelecekte 

de değişmeyeceğini 

söyleyebilirim



Söyleşi

lerdeki; WIN fuarları, Automechanica, 
Pool Expo, ICCI, Domotex, Ankiros, 
Annover, Türkcast, Aluexpo ve CeBIT 
fuarlarımız da benzer biçimde artan 
hizmet kalitesi ile yollarına devam ede-
cek.
Tabii ki çalışmalarımızı çok daha ni-
telikli kılabilmek için aralıksız olarak 
pazar araştırmaları yapıyor, piyasaların 
nabzını tutmaya gayret gösteriyoruz.
Deutsche Messe, Türkiye’deki diğer iki 
ortaklığının da % 100 hissesini aldı. 
Deutsche Messe’nin yatırıma bakış açı-
sı, parasal olmaktan ziyade sektöreldir. 
Yani bir sektör başlığına yatırım yapar. 
Bu bakış açısı ile ortaklıklar kurar, bu 
bakış açısı ile ortaklığının % 100 his-
sesini bünyesine katar. İklimlendirme 
endüstrisi ve Sodex fuarları da bizim 
için ilgi çekici bir sektör başlığı. Çünkü 
Deutsche Messe’nin bu başlık altında 
fuar düzenlediği tek ülke Türkiye. Rus-
ya, Çin, Hindistan gibi ülkelerde de bu 
başlığı mercek altına aldık. Bu bir he-
def ama gelecek iki yıl için söz konusu 
değil.

bunun medya ile güç birliği yaparak 
mümkün olabileceğine inanıyorum. 
Fuarların gelecekte de başarısını de-
vam ettirebilmeleri için gerek meslek 
örgütleri gerek medya ile daha yakın 
işbirlikleri geliştirebilmeleri gerekiyor.
Biz fuar katılımcılarımıza ve sektörün 
uzmanlarına birbiri ile tanışabilecek-
leri, işbirliği yapabilecekleri, bilgi alış-
verişinde bulunabilecekleri ve nihaye-
tinde işlerini geliştirebilecekleri ideal 
bir platform sağlıyoruz. Burada temel 
önceliğimiz katılımcı kuruluşlarımızın 
hedef kitlesi olacak doğru profildeki 
ziyaretçilerin bu platforma getirile-
bilmesidir. Eğer bunu sağlayamazsak 
müşterimiz fuara katılımından hoşnut 
kalmaz ve fuar, başarılı bir fuar olamaz. 

Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu, 
ortak yapısı, adresinin değişimi 
ile başlayan yeni dönem, yeni 
hedef ve stratejiler hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Bundan 15 yıl önce, Hannover Messe 
ve Sodeks Fuarcılık arasında % 50- 
% 50 pay ile bir iş ortaklığı kuruldu ve 
bu ortaklık Sodex fuarlarını düzenledi. 
İki yılı aşkın bir süre öncesinde Han-
nover Messe, ortaklığın hisselerinin 

tamamını aldı. Ancak dönemin mevcut 
yönetimi korundu. Altı ay öncesinde de 
yönetim devralındı. Bundan sonra, bu-
günkü yeni ekip tüm Sodex fuarlarının 
başarısını güçlendirerek sürdürecek.
Bugüne kadar düzenlenen fuarlara ila-
ve edeceğimiz farklı bir disiplin başlı-
ğı-yakın bir gelecekte- bulunmuyor. 
Mevcut fuarlarımız devam edecek. 
Hatta sadece eskisi gibi devam etmekle 
kalmayıp, fuar katılımcılarımıza verdi-
ğimiz hizmet kalitesini çok daha yuka-
rıya taşıyacağız. Türkiye iklimlendirme 
sektörünü ilgilendiren Pawex-Comp, 
Teskon+Sodex, Sodex Ankara ve tabii 
ki ISK-SODEX fuarlarımız başarısını 
artırarak devam edecek. Diğer sektör-

doğru dizayn, verimli bina
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Biz fuar katılımcılarımıza 
ve sektörün uzmanlarına 
birbiri ile tanışabilecekleri, 

işbirliği yapabilecekleri, 
bilgi alışverişinde 

bulunabilecekleri ve 
nihayetinde işlerini 

geliştirebilecekleri ideal bir 
platform sağlıyoruz
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iyi”yi onlarla birlikte yakalayabileceği-
mize inanıyoruz. Bundan dolayı Ulus-
lararası İlişkiler Bölüm Yöneticimiz 
Emre Çiçekçi ve ben, ülke genelinde 
şehirden şehire sıklıkla seyahat etmek-
teyiz. Ayrıca hem katılımcı profili hem 
de ziyaretçi profili açısından fuarın 
uluslararası boyutunu bugün olduğun-
dan daha fazla geliştirmek istiyoruz. 
Dünya genelinde 100’den fazla ülkeyi 
içeren bir ağa sahibiz. Nitelikli ziyaretçi 
sayısının ve uluslararası katılımcıların 
artması konusunda da, bu ağın gücün-
den yararlanıyoruz. Bu ağın gücü, fu-
arın uluslararası ziyaretçi profiline de 
etkin biçimde yansıyacak ve daha faz-
la yabancı profesyoneli ISK-SODEX 
2016’da buluşturacak. 

ISK-SODEX 2016 Fuarına yönelik 
yapılan/yapılacak olan çalışmalar 
ve beklentileriniz nelerdir? 

ISK-SODEX Uluslararası Isıtma, So-
ğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve 
Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı, 4-7 
Mayıs 2016 tarihleri arasında yine Ye-
şilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek.
Eğer Sodex gibi Türkiye’de bir numa-
ra olan bir ürününüz varsa, ilk hedefi-
niz onu bir numara olarak tutmaktır. 
Bazen bir numara olmak, bir numara 
kalmaktan daha kolaydır. Gelecek yıl 
düzenlenecek ISK-SODEX konsep-
tini değiştirmeyip muhafaza edeceğiz. 
ISK-SODEX’in son organizasyonu, 83 
ülkeden gelen 85 bin ziyaretçi ve 881 
katılımcısı ile başarıda, tüm diğer fuar-
lar için bir eşik noktası olmuştur. ISK-
SODEX, Türkiye’nin en büyük üç fu-
arından biridir. Fuar konseptinde bazı 
alt başlıklar zaman içinde daha güçlü 
veya daha zayıf hale gelebilir. Biz, kon-
septin tüm alt başlıkları ile ilgili mes-
lek örgütleri ile işbirlikleri kuruyoruz. 
Her biri birer uzmanlık alanı olan bu 
alt başlıklarda meslek örgütleri ile kur-
duğumuz işbirlikleri, fuarın başarısında 
önemli rol oynamaktadır.

Deutsche Messe A.G. ve bağlı 
kuruluşları 2014 yılı verilerine 
göre dünya genelinde 134 
ticari fuar ve kongre düzen-
ledi. Bu etkinliklerde 41.000’i 
aşkın katılımcı kuruluş ile 3.6 
milyonu aşkın ziyaretçi bir 
araya geldi. 2014 yılı verile-
rine göre Deutsche Messe A.G. 
280 milyon Euro’luk cirosu ile 
dünyanın en büyük on fuar 
kuruluşu arasında bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük fuar alanını 
yönetiyor. Deutsche Messe’nin etkinlik portföyünde CeBIT (BT ve Telekomüni-
kasyon), Hannover Messe (Endüstriyel teknolojiler), BioTechnica (Biyoteknoloji), 
CeMAT (intralojjistik taşımacılık), didacta (eğitim), DOMOTEX (zemin kaplamaları), 
INTERSCHUTZ (Yangından Korunma) ve LIGNA (ahşap işleme ve ormancılık) gibi 
dünya lideri fuarlar bulunuyor. Dünya çapında 100’den fazla ülkede 1200 çalışanı, 
66 temsilciliği, bağlı kuruluşları ve şubeleri ile faaliyet gösteren Deutsche Messe 
dünyanın en geniş çaplı fuar organizasyon ağına sahiptir.

Fuarın mevcut başarısını koruması ve 
daha fazla yükseltebilmesi için gereken 
en önemli şey, fuara gelecek nitelikli, 
profesyonel ziyaretçi sayısını artırmak-
tır. Biz de özellikle bu noktadaki ça-
lışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bunu 
yaparken de Hannover Fairs’in temel 
prensiplerinden yola çıkarak medya 
ortaklarımızla daha güçlü işbirlikleri 
kurma çabasındayız ve bu alanda uz-
man işgücüne yatırım yapıyoruz. 
Türkiye’de ilk hedefimiz gerek iş or-
taklarımız ile gerek müşterilerimiz 
ile eskisinden çok daha güçlü ilişkiler 
kurmak ve daha yakın olmaktır. “Daha 

Deutsche Messe A.G hakkında
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RAL R  2015, AS RA  T rkis  a ter  e  sa i i i e 2 -  kim tari eri aras a 
Steigenberger Hotel Maslak İstanbul’da düzenlendi. Bu yıl “Kentsel Dönüşüm ve Enerji 
Verimliliği” başlığıyla gerçekleştirilen organizasyon, birçok kurum, kuruluş ve markayı dünyanın 
dört bir yanından gelen HVAC&R profesyonelleriyle buluşturdu.

Gündem

RAL CRC 2015 etkinliği, “Kent-
sel Dönüşüm ve Binalarda Enerji 
Verimliliği” teması altında 2-4 

Ekim 2015 tarihleri arasında Steinger-
berger Hotel Maslak İstanbul’da yoğun 
bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe, 
başta ASHRAE Başkanı David Under-
wood ve RAL Başkanı Farooq Mehboob 
olmak üzere; ASHRAE RAL CRC 2015 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem, 
ASHRAE Eski Başkanlarından Prof. Dr. 

William P. Bahnfleth, ASHRAE Baş-
kan Yardımcıları Jim Vallort ve Prof. Dr. 
Walid Chackroun, ASHRAE Saymanı 
Prof. Dr. Bjarne W. Olesen, İklimlen-
dirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz 
gibi önemli isimler katıldı.
Etkinliğin ilk gününde David Under-
wood “Yeşil Bina Tasarımı ve Entegre 
Tasarım Yaklaşımı 189.1-2011 Stan-
dartlarının Tanıtılması”, Prof. William P. 

Bahnfleth “İklimlendirme Tesisatlarında 
Hava Yoluyla Oluşan Tehlikeler”, Jim 
Vallort “Akıllı Binalar – Değişen Tekno-
lojiler”, Prof. Walid Chackroun “Konut-
larda Enerji Verimliliği”, Prof. Bjarne W. 
Olesen “Binalarda Enerji Tüketiminin 
Azaltılmasında Avrupa Yaklaşımı”, Prof. 
Branislav Todorovic “Geleceğin Şehir-
lerinde Binalar ve İklimlendirme Sis-
temleri”, Ronald E. Jarnagin “Gelişmiş 
Enerji Tasarımı Yönetmelikleri Mini-

RAL CRC 2015 Düzenlendi
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mum Standartların Ötesine Gidiyor”, 
Ronald P. Vallort “Evlerde, Ofislerde ve 
Soğutma Tesislerinde Enerji Tasarrufu 
Teknikleri”, Prof. Dr. Marija Todoroviç 
“Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji 
verimliliği yoluyla ozon ve iklim dostu 
kenstel dönüşüm ve öngörü kontrollü 
akıllı şebekelerin modellenmesi”, Ben-
jamin Skelton “ABD’de mega şehirlerde 
karbon azaltma planlarının etkileri” 
konularında konferans verdi. TOKİ Baş-
kanı Ahmet Şahin ise TOKİ’nin kentsel 
dönüşüm çalışmaları ve enerji verimliliği 
konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.
Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren RAL CRC 2015 İstanbul Kongre 
Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem orga-
nizasyonun ilk kez Türkiye’de gerçekleş-
tirilmesinin önemine dikkati çekerek “Bu 
organizasyonun Türkiye ve İstanbul’un 
markalaşması açısından önemli oldu-
ğunu düşünüyoruz. Bundan sonra diğer  
ASHRAE aktivitelerinin de Türkiye’de 
yapılması için öncülük edeceğiz. Yurt-
dışından gelen misafirlerimizi etkin-
liğin ardından düzenlediğimiz Boğaz 
turunda İstanbul’un eşsiz güzelliği eşli-
ğinde akşam yemeğinde ağırlayacağız” 
şeklinde konuştu.
Özerdem’in ardından İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, 
ASHRAE’ye ve sponsorlara teşekkür 
ederek konuşmasına başladı. İklimlen-
dirme sektörünün dinamik bir yapısı 

olduğunu vurgulayan Poyraz, “10 bin 
kurum ve kuruluş bu alanda çalışıyor. 
Sektörde 500 bin çalışanımız var. Tür-
kiye iklimlendirme sektörü giderek daha 
dinamik hale geliyor ve küresel pazarda 
daha yüksek bir rekabet gücüne kavu-
şuyor” dedi. Poyraz, Türkiye’nin iyi bir 
jeostratejik konumda yer aldığını ve 
bunun önemli bir avantaj olduğunu dile 
getirerek, güçlü inşaat sektörüne paralel 
Türkiye’nin makine ve mekanik inşaat 
şirketlerinin uluslararası projelere daha 
çok katılmaya başladığını anlattı. Ar-ge 
ve üniversite-sanayi işbirliği yatırımları-
nın arttığına dikkat çeken Poyraz, “Genç 
bir iş gücümüz var. TTMD üyeleri gibi 
kalifiye tasarımcılarımız, MTMD üye-
leri gibi kaliteli mekanik tesisat şirket-
lerimiz var. İklimlendirme sektörü bu 
alanlarda çıtayı yükseltiyor ve uluslararası 

projelerde daha çok yer alıyor” şeklinde 
konuştu. Poyraz’ın ardından RAL Baş-
kanı Farooq Mehboob, ASHRAE’nin 
amacının iklimlendirme bilimini geliş-
tirmek olduğunu vurgulayarak “Bugün 
İstanbul’da ‘Kentsel Dönüşüm ve Enerji 
Verimliliği’ konusunu masaya yatırmak 
için bir araya geldik. ASHRAE; bina 
tesisat sistemleri, enerji verimliliği, iç 
hava kalitesi ve sürdürülebilirlik alanla-
rında çalışan uluslararası bir sivil toplum 
ve meslek kuruluşudur. 130’dan fazla 
ülkede yaklaşık 55.000 üyeye sahip olan 
ASHRAE, üyelerine ihtiyaç duydukları 
teknik bilgiyi sunmak, sektörün gerek-
sinim duyduğu standartları oluşturmak 
ve meslek profesyonellerinin iletişi-
mini sağlamak için çalışır. ASHRAE’yi 
oluşturan 14 bölge, 170’ten fazla yerel  
ASHRAE birimini bünyesinde barındırır.  
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ASHRAE olarak 17 ülkede 25 chapter’ı-
mız var ve chapter sayımız gün geçtikçe 
artıyor” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürü Selami Mer-
din, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 
halkın yaşam kalitesini planlı şekilde 
artırmayı ve çevresel şartlar konusunda 
refahı en üst düzeye çıkarmayı hedefle-
diğini söyledi. Sürdürülebilirlik kavramı-
nın tüm sektörler için ön plana çıktığını 
vurgulayan Merdin, inşaat sektöründe 
sürdürülebilir bir yapılaşmanın temini-
nin, ancak enerji verimliliği, standartlara 
uygun yapı malzemeleri ve nitelikli iş 
gücüyle mümkün olacağını anlattı. Mer-
din, Türkiye’de yılda yaklaşık 75 milyar 
dolarlık enerji tüketildiğini belirterek 
“Tüketilen bu enerjinin yaklaşık yüzde 
75’i ithal edilmektedir. Bu enerji tüketi-
minin de yaklaşık yüzde 35’inin binalarda 
gerçekleştiği dikkate alındığında, bakan-
lığımızın planlama, bina yapım esaslarını 
belirleme ve altyapı hizmetlerinin sunul-
masında, sürdürülebilir çevresel kalkınma 
uygulamalarıyla birlikte etkin enerji kul-
lanımını ön planda tutması kaçınılmaz-
dır” diye konuştu. Araştırmaların, mevcut 
yapılarda yapılacak ısı yalıtım uygulama-
ları, pencere ve tesisat yenilemeleriyle 
yaklaşık yüzde 50 civarında tasarruf 
sağlanabileceğini gösterdiğini belirten 
Merdin, bu durumun ülke olarak yılda 
yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf edile-
bileceği anlamına geldiğini dile getirdi. 

tan mutlu olduğunu, organizasyonun 
çok önemli bir konuya vurgu yaptığını 
ve katılımcıların konuyu detaylı ele ala-
cağını aktardı. Underwood, ‘Yeşil Bina 
Tasarımı ve Entegre Tasarım Yaklaşımı 
189.1-2011 Standartlarının Tanıtılması’ 
konusunda bir sunum yaptı. Underwood 
sunumunda 189.1-2011 standardının 
tasarım bölümleri ve yapısına ilişkin 
detaylı teknik bilgiler verdi. 
Prof. William P. Bahnfleth “İklimlen-
dirme Tesisatlarında Hava Yoluyla Olu-
şan Tehlikeler” başlıklı bir sunum yaptı. 
Bahnfleth sunumunda, iklimlendirme 
sistemlerinin özellikleri ve risk yönetimi 
hakkında teknik bilgiler paylaştı. Bahn-
fleth, “Riskin kabul edilebilir seviyelere 
düşürülmesini istiyoruz. Binayı etkileyen 
birden fazla risk var. Risk yönetimi, olası 
tehlikeleri belirlemek ve kaynakları ona 
göre tespit etmek demektir” dedi.
“Akıllı Binalar – Değişen Teknolojiler” 
konusunda sunum yapan Jim Vallort, 
sunumunda akıllı binalara giden yol 
haritasında izlenmesi gereken yöntem-
leri anlattı. Vallort “Sadece akıllı sistemler 
kullanmak, binayı akıllı yapmaz. Kul-
lanılan ürünlerin birbiriyle iletişimde 
olması gerek Yani mobil teknolojilerin 
bina otomasyonuna entegresi, tek bir veri 
tabanında sistemin birleştirilmesi gerek. 
Binanın geleceğini önceden görmeye ve 
sorun çıkmadan çözüm üretmeye çalışın. 
Binaların geleceğe uyumlu olması, sürdü-
rülebilirliktir” dedi. 
Vallort’ın ardından ASHRAE Baş-
kan Yardımcısı ve Kuwait Üniversitesi 
Öğretim Üyesi   Prof. Walid Chackroun 
“Konutlarda Enerji Verimliliği” başlıklı 
bir sunum yaptı. Chackroun sunumunda; 
ASHRAE 90.1 ve 90.2 standartları ve 
Ortadoğu’daki yerel regülasyonlara 
değindi. “Bugünün bina tasarımı, enerji 
geleceğimizi belirliyor” diyen Chack-
roun, Kuveyt’te dış ortam sıcaklığının 56 
˚C’lere kadar çıkabildiğini ve önümüz-
deki dönemde ASHRAE standartlarında 
yapılacak yeniliklerde böyle yüksek sıcak-
lıkları görmek istediklerinin altını çizdi. 
TOKİ Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, 
TOKİ’nin gerçekleştirdiği kentsel dönü-

Merdin, enerji verimliliği sürdürülebilir 
yeşil binalar ve yerleşmelerin, Bakanlığın 
yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmala-
rının kalbi olacağını vurgulayarak, bu 
alanda yapılan çalışmalarla marka şehir-
ler oluşturma yolunda ilerlerken, enerji 
verimliliği, çevreci, kentsel yaşam alanla-
rına değer katan sürdürülebilir yeşil bina 
konseptine sahip binaların dönüşümde 
yer almasını hedeflediklerini ifade etti. 
Bakanlığın, bir kısım STK ve bankaların 
işbirliğiyle yalıtım uygulamalarına sağla-
dığı kredi desteğini takdirle karşıladığını 
söyleyen Merdin, “Bakanlığımız, Avrupa 
İmar Kalkınma Bankası ve bir kısım ulu-
sal bankalarla yaptığı görüşmelerde, özel-
likle kentsel dönüşüm uygulamalarında 
ve yeni bina yapımlarında, ‘A sınıfı’ enerji 
kimlik belgesine sahip bina yapmak iste-
yen yapı müteahhitlerine ekonomik kredi 
imkânı sağlama yönünde bir dizi çalışma-
lar yürütmektedir” dedi.
Merdin’in ardından İstanbul Büyükşehir 
Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet 
Selamet, ekolojik sorunlara değinerek 
bu sorunlar karşısında toplumda farkın-
dalık oluşmaya başladığını ve bundan 
memnuniyet duyduklarını söyledi. Çevre 
dostu binalara dünyada ilginin arttığını 
vurgulayan Selamet, ekoverimli tekno-
lojik gelişmeler olduğunu, yüksek per-
formanslı sistemler ve cihazların artık 
devreye alınmaya başladığını anlattı. 
Selamet’in ardından ASHRAE Başkanı 
David Underwood Türkiye’de olmak-
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şüm ve enerji verimliliği çalışmalarını 
anlattı. Şahin “Ülkemizde, konut başına 
tüketilen enerji, gelişmiş ülkelere göre 
(Batı Avrupa için 2 kat, Japonya için 
4 kat) daha fazladır. Türkiye’de tüketi-
len enerjinin % 35’i binalarda, % 40’ı 
sanayide, % 20’si ulaştırmada, % 5’i 
diğer alanlardadır. Binalarda harcanan 
enerjinin de % 65’i ısıtma ve soğutmada 
kullanılır. Enerjiyi verimli kullanama-
mamızın nedenleri; Türkiye’deki 18 
milyon konutun % 85’inin ısı yalıtımsız 
olması, yalıtım için ısı yalıtım raporunun 
hazırlanmaması, yatırımların çoğunun 
kaçak veya bilinmiyor olması ve kulla-
nılan malzemelerin kalitesiz olmasıdır. 
TOKİ tarafından inşa edilen projeler; 
ekolojik, iklim, enerji kaynaklarının etkin 
kullanımı göz önüne alınarak hazırlanı-
yor. 128 adet kentsel dünşüm projesinde 
56.354 adet konut üretimi tamamlanmış-
tır. 230 farklı bölgede 113.685 konutluk 
ihale çalışmaları yapılmış olup, ihalesi 
tamamlanan 224 projede 102.083 konut 
inşaatı başlatılmıştır. 122 adedi fiili ola-
rak sürdürülmekte olup üretilecek konut 
adedi 219.808’dir. Aktif durumdaki 122 
projeden 12’si Ankara, 4’ü İzmir ve 17’si 
İstanbul’da gerçekleştirilmektedir” diye 
konuştu.
Danimarka Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Bjarne W. Olesen “Bina-
larda Enerji Tüketiminin Azaltılmasında 
Avrupa Yaklaşımı” konulu sunumunda 
2020 hedeflerinden bahsetti. Olesen, 
“2020’ye kadar sera gazı seviyelerinin 

% 20 düşürülmesi amaçlanıyor. Dani-
marka, Lüksemburg gibi ülkeler enerji 
konusunda halihazırda çok katı olma-
sına rağmen, 2020’de çok daha katı ola-
cak. Danimarka’da 2005’te % 17 olan 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payı-
nın, 2020’de % 30 olması hedefleniyor. 
Tüm ülkelerde enerji tüketimleri ve 
beklentiler farklılık gösteriyor. Örneğin 
Danimarka’da 2050 yılına kadar fosil 
yakıt kullanılmayacak ve enerjimizi bio-
kütleden karşılayacağız” dedi.
Olesen’in ardından Prof. Branislav Todo-
rovic “Geleceğin Şehirlerinde Binalar ve 
İklimlendirme Sistemleri” konusunda bir 
sunum yaptı. Sunumunda binaların gele-
cekte nasıl olması gerektiğine ve kulla-
nılması gereken malzemelere değinen 
Todorovic, “Bina sadece statik bir kütle 
olmamalı. Bina canlı, akıllı, adaptasyona 
uygun olmalı. Bunu gerçekleştirebilmek 

için bina kılıfı, güneş ışığına göre otoma-
tik kararan pencereler gibi malzemeler 
kullanılmalı. Mühendislere bu konuda 
çok iş düşüyor” şeklinde konuştu.
Ronald P. Vallort “Evlerde, Ofislerde ve 
Soğutma Tesislerinde Enerji Tasarrufu 
Teknikleri” başlıklı sunumunda kapıla-
rın önemine değindi. Vallort, “Ev, ofis ve 
soğutma tesislerinin çatılarında beyaz ve 
reflektif kaplamalar kullanılmalı. Yüzey 
sıcaklıkları kontrol altında tutulmalı. 
Giriş kapıları düşük sıcaklıkta, duvar-
lar açık renk olmalı. Isı kaybının önüne 
geçilmesi için ofislerdeki kapıların hızla 
kapanan kapılar olması gerekir. Yaşam 
boyu maliyet hesabı yapılmalı, sadece ilk 
yatırım maliyeti düşünülmemelidir” dedi.
Vallort’ın ardından “ABD’de mega şehir-
lerde karbon azaltma planlarının etkileri” 
konusunda bir sunum yapan Benjamin 
Skelton, ABD’de mega şehirlerde kar-
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bon azaltımı planları hakkında konuştu. 
City Energy Project hakkında bilgi veren 
Skelton , “City Energy Project, karbon 
salınımının azaltımını ve daha temiz bir 
çevre hedefliyor” dedi. ABD’de mevcut 
binalarda kentsel dönüşüm sağlandığını 

şüm ve öngörü kontrollü akıllı şebekele-
rin modellenmesi” hakkında bir sunum 
yaptı. Todorovic, ABD ve Belgrad’da 
gerçekleştirilen konut ve veri merkezi 
yenileme çalışmalarından bahsetti.
Ronald E. Jarnagin ise “Gelişmiş Enerji 
Tasarımı Yönetmelikleri Minimum Stan-
dartların Ötesine Gidiyor” başlıklı bir 
sunum yaptı. 
Teknik program sonrasında Boğaz turu 
ve akşam yemeği düzenlendi. Etkin-
liğin ikinci ve üçüncü gününde ise 
ASHRAE yetkilileri arasında bir dizi 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantılarda 
sektörün ihtiyaç duyduğu standartlar ve 
teknik ilkeler konuşuldu. Etkinliğin son 
gününde düzenlenen ödül töreninde ise 
tüm katılımcı ve sponsorlara plaketleri 
takdim edildi. Ödül töreninin ardından 
düzenlenen toplantıda ASHRAE yetki-
lileri, 2016 CRC için plan ve değerlen-
dirmelerini sundu. 

söyleyen Skelton, Chicago ve Seattle 
şehirlerinde yapılan kentsel dönüşüm 
projelerinden örnekler aktardı. 
Prof. Dr. Marija Todoroviç “Yenilenebi-
lir enerji kaynakları ve enerji verimliliği 
yoluyla ozon ve iklim dostu kentsel dönü-
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İngiltere’ye kadar uzanan ‘Geniş Bölge’de; 
Pakistan, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Bah-
reyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, 
Lübnan, Mısır, Yunanistan, Romanya, Sırbis-
tan, Macaristan, Slovenya, Macaristan, Por-
tekiz, İspanya, Belçika, Lüksemburg ve Hol-
landa gibi pek çok ülke bulunuyor. ASHRAE 
her yıl, bu bölgelerde farklı bir tematik konu 
başlığı altında, “Chapters Regional Confe-
rence (CRC)” adıyla konferanslar gerçekleş-
tirerek üyelerini bir araya getiriyor. RAL CRC 
(Region at Large Chapters Regional Con-
ference); sektörel ve toplumsal farkındalık 
yaratmak amacıyla kamu kurum/kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri, üniversiteler, basın, 
özel sektör ve diğer tüm paydaşların içinde 
yer aldığı bir platform oluşturulmasına kat-
kıda bulunan bir organizasyon olarak her yıl 
düzenleniyor. RAL CRC; ASHRAE (American 
Society of Heating Refrigeration and Air-
conditioning Engineers) Serbest Bölge’ye 
bağlı chapter’lar arasında her yıl farklı konu 
başlıkları ve farklı chapter’lar öncülüğünde 
farklı bir ülkede gerçekleştirilen Serbest 
Bölge Konferansı’dır.

RAL CRC Hakkında
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Eurovent Market Intelligence 
(EMI), HVAC&R piyasa istatis-
tikleri Avrupa ofisi, kısa bir süre 

önce, Ortadoğu ve Afrika, Avrupa böl-
gesine (EMEA) ait 2014 satışları üzerine 
gerçekleştirdiği, imalatçı firmalardan edi-
nilen verilere dayanan etüt çalışmalarının 
sonuçlarını yayınladı. Eurovent Market 
Intelligence (EMI) istatistik çalışmasına 
2015 yılında iştirak eden üretici sayısı, 
önceki çalışmalara kıyasla, kelimenin tam 
anlamıyla bir patlama gösterdi.
Üretici firmaların EMI tarafından yayın-
lanan piyasa verilerine ilgisi de, bu yıl 
rekor kırdı. HVAC&R sektöründen, 

Eurovent Market Intelligence, 
EMEA Bölgesi HVAC&R 
Piyasa İstatistiklerini 
Açıkladı

Eurovent Market Intelligence, 
EMEA Bölgesi HVAC&R 
Piyasa İstatistiklerini 
Açıkladı

Isı Geri Kazanım Sistemleri

Eurovent Market Intelligence Programı (Tüm Ürünler): 11Yıllık Dönem
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satış verisi toplamasına katılacak, en az 
280 üretici firma bulunuyor. İstatistiklere 
katılımcı sayısı, geçen yıla göre % 26’lık 
bir artış kaydediyor. Buna, yeni ısı geri 
kazanım sistemleri ve havuz nem alma 
sistemleri programlarını da dahil eder-
sek, bu değer % 44’e ulaşıyor. Veri topla-
maya katılan firma sayısındaki bu artış, 
sektördeki üreticilere çeşitli avantajlar 
sağlıyor. Zira, aldıkları piyasa verileri-
nin güvenilirliğinin ve durumu yansıtma 
derecesinin yükselmesine olanak veriyor, 
diğer yandan da etüt edilen geniş ürün 
yelpazesi ile piyasanın global şekilde 
anlaşılmasını daha sağlıklı hale getiriyor.
EMI analiz uzmanları, Yannick 
Lu-Cotrelle ve Ghita Boudribila, 
EMI’nin faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili 
şu açıklamalarda bulunuyorlar: “2009 
yılından bu yana yıllık ortalama % 24 
oranında bir artış ile veri toplama çalış-
malarımıza katılanların sayısı yükseliyor. 
Bu artış, kısmen üreticilerin piyasa veri-
lerine olan ihtiyaçlarının artması, aynı 
zamanda da EMI’nin itibarının gide-
rek yayılması ile açıklanabilir. 20 yıllık 
tecrübe ve 280 üyelik ile bugün HVAC 
piyasasında referans bir büro olarak 
görülüyoruz ve piyasanın gerek üretici, 
gerek tedarikçi, gerekse kurumsal kişileri 
olsun farklı aktörleri, piyasanın yapısını 
ve gidişatını anlama ihtiyacı hissettikle-
rinde sistematik olarak bize yöneliyor-
lar. Eurovent Market Intelligence’ın ana 
unsuru, daima sürekli gelişim olmuştur. 
İlerlemek, daha rafine analizler gerçek-
leştirmek, bilhassa da üyelerimize kulak 
vererek, onların ihtiyaçlarını karşılamak 
için çalışıyoruz. Katılımcılarımıza tercih 
edecekleri iki rapora ücretsiz olarak eri-
şim sağlama olanağı sunuyoruz. Böylece, 
bir hava filtresi üreticisi aynı zamanda 
klima santralleri hakkında bilgiler alıyor. 
Bir ısı eşanjörü üreticisi ise, adyabatik 
soğutucular veya sıvı soğutucular hak-
kında bilgiler alıyor.
Ancak 2015 yılının en dikkat çekici 
gelişimi, bu defa üç aylık piyasa raporla-
rını kapsıyor oluşu. Dolu dolu yirmi beş 
sayfadan oluşan bu raporlar, çok daha 
detaylı ve eksiksiz olarak hazırlanıyorlar. 

Geleneksel piyasa bilgilerine ek olarak, 
ürünü ülkeye ve rekabete göre daha iyi 
konumlandırmaya ve farklı eğilimleri 
anlamaya yardımcı, niteleyici, teknik ve 
makro-ekonomik bir bilgi panelini de 
içeriyor. Bir süredir beklenen bu geli-
şim, katılımcılarımız tarafından heye-
canla karşılandı, bu raporlar kendile-
rine hediye edildi. 2016 yılında; ısı geri 
kazanım üniteleri ve VRF’ler hakkında 
yeni veri toplama çalışması gibi birçok 
proje söz konusu. Aynı zamanda, soğuk 
kirişlere ve hava perdelerine ilişkin akıllı 
pazarlama programlarını lanse etmeye 
çalışıyoruz. Ama EMI’nin 2016 yılı için 
büyük önceliği, verilerin tazeliği olacak. 
Üreticilerin piyasadaki gelişmelerden 
olabildiğince erken haberdar olmalarını 
sağlamak amacıyla, veri toplama sonuç-
larının alışılandan daha erken gönderil-
melerini sağlayacağız”.

Chiller grupları ve hidronik ısı 
pompaları: 2015 yılında katılımcı 
sayısındaki tarihi artış
Hidronik ısı pompaları ve chiller grup-
larının programlarına katılanların sayısı, 
bu yıl % 40 oranında arttı. Artık 39 adet 
katılımcıya sahip olan ve Avrupa açısın-
dan gerçeğe en yakın veri toplar duruma 
gelen bu program için, ileri doğru bir 
sıçrayış söz konusu. Üreticilerin göster-
dikleri bu artan ilgi, gelecekteki önemli 
değişimlerle (Yeni F-Gaz düzenlemesi 
ve Ekolojik Tasarım Direktifleri çerçe-
vesinde), ama aynı zamanda bu sektöre 
sürekli olarak ısıtma sistemi üreticileri-
nin gelişi ile açıklanıyor. Veri toplama ile 
sunulan ayrıntı seviyesi, aynı zamanda 
üreticilerin beklentilerine uyum sağlıyor. 
Araştırmanın gerçekleştirildiği elli kadar 
ülke için, ürünlerin kapasite ve teknolo-
jisinin yanı sıra, kompresör, soğutucu ve 
enerji sınıfı tipine göre de çok ince bir 
analiz sunuluyor.

Klima santrallerinin üreticileri 
hakkında toplanan veriler, 
dünyada en çok önemsenen 
veriler arasında 
Klima santralleri istatistik programına 

katılımcı sayısı, Avrupa pazarı hakkında 
toplanan verilerin biraz daha gerçeğe 
yakın olduklarını tayin eden, 85 katılımcı 
ile tarihi bir artış kaydetti. Bu yıl, çok 
sayıda Alman üretici, ama aynı zamanda 
da Doğu Avrupa’dan, Hindistan’dan, 
İngiltere’den ve Türkiye’den birçok üre-
tici, veri toplamaya iştirak etti.
Bu ilgi, klima santralleri piyasasının 
dinamizmi ile ama aynı zamanda da veri 
toplama formatının Avrupa piyasasının 
yeni hedeflerine uyumu ile açıklanabi-
lir. Böylece, enerji sınıfı ve hava debisi 
dışında, EMI artık gerek ısı geri kazanım 
sistemleri, gerek kompresörler, gerekse 
entegre kontroller seviyesinde olsun, yük-
lenen donanım tipi hakkında da bilgiler 
topluyor.

Fan coiller: % 100’e yakın 
gerçeği yansıtma oranı
Fan coil programı da bu yıl iyi bir gelişme 
elde etti; katılımcı sayısı 29’dan 36’ya 
yükseldi ve Avrupa’daki en büyük fanlı 
konvektör üreticilerini bir araya topladı. 
Araştırma, birkaç yıldan beri istikrarlı bir 
gerileme kaydetmekte olan ve binaların 
enerji performanslarını yükseltme süre-
cinde ciddi ölçüde etkilenen bu piyasa 
için üreticilerin kaygı duyduklarını ortaya 
koyuyor. EMI, cihazların motor ve kont-
rol tiplerine, aynı zamanda da enerji sını-
fına ilişkin bilgiler topluyor.

2014/2015 yılında EMEA 
bölgesinde HVAC&R piyasası

Fan Coiller: 2014 yılı için 
piyasada gerileme
Fan coil piyasası, 2014 yılında, 2013 
yılına göre % 6 oranında bir gerilemeye 
maruz kaldı ve Avrupa-Ortadoğu-Afrika 

Klima Santrali Programı Katılımcı Sayısı
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nan ve bulunmayan fan coiller, piya-
sanın en büyük dilimini oluşturuyor. 
“Kasetli” ve “kanallı” tip modeller ise 
piyasanın neredeyse kalanını temsil 
ediyorlar. Türkiye’de, dış kasası olma-
yan modeller, piyasanın dörtte üçü ile 
dikkatleri üzerine çekiyor. Dış kasalı ve 
entegre edilebilir modellerin bulunma-
dığı Suudi Arabistan için de aynı durum 
söz konusu. 

Rooftoplar: Büyümekte olan, 
ancak karışık gelişmeler 
yaşayan bir piyasa
Rooftop piyasasında, satılan ünite sayısı 
67.000, yani önceki yıla göre % 12 artış 
söz konusu. Piyasanın % 80’lik bir pay 
ile halen Ortadoğu tarafından temsil 
edildiğini şaşırmadan izliyoruz. Bu 
bölgede, % 40’lık pazar payı ile Suudi 
Arabistan birinci sırada geliyor, onu 
% 23’lük pazar payı ile Birleşik Arap 
Emirlikleri takip ediyor. Diğer yandan, 
bu iki ülkede 2013 yılına göre, sıra-
sıyla +% 35 ve +% 7’lik büyümeye tanık 
olundu. Avrupa’da, en büyük pazar pay-
larına; sırasıyla Fransa, İspanya, Türkiye 
ve İtalya sahip.
Sırasıyla % 18 ve % 7 oranında büyü-
meye tanık olan Fransa ve İtalya için bu 
yıl durumda iyileşme söz konusu. Bunun 
tersine, % 15 ve % 30 oranında daral-
maya maruz kalan İspanya ve Türkiye’de 
ciddi bir gerileme yaşandı. Teknolojik 
açıdan bakıldığında, Avrupa’da tersi-

nir rooftoplar başı çekiyor. Buna karşın, 
Ortadoğu’da satılan rooftopların tama-
mına yakını sadece soğutma üniteleri. 
Kapasite açısından bakılacak olunursa, 
hem Avrupa’da hem de Ortadoğu’da en 
çok satılanlar, -pazar payı % 80’in biraz 
üzerinde olan- 17 ila 120 kW arasındaki 
orta kapasiteli ünitelerdir. İki coğrafik 
bölge arasındaki fark, Ortadoğu için 
pazarın geri kalanını temsil eden, düşük 
kapasiteli (17 kW altında) makineler-
den kaynaklanıyor. Avrupa pazarının geri 
kalan kısmını, yüksek kapasiteli (120 kW 
üzeri) makineler teşkil ediyor. Rooftop 
pazarındaki büyüme, 2014 yılına göre 
daha mütevazı bir tempo ile 2015 yılında 
da devam ediyor. 

Chiller Grupları: Düşük ve orta 
kapasiteli cihazlar için baskın 
pazar, Avrupa 
Chiller grupları piyasası geçen yıl 19,6 
MkW iken bu yıl, 20,4 MkW’a ulaştı. 
2013 yılında olduğu gibi, en büyük pazar 
payı Ortadoğu’ya ait (2,57 mKW), onu 
Almanya (2,48 MkW), Fransa (2,36 
MkW) ve İtalya (2,29 MkW) takip edi-
yor. Pazar payı açısından, düşük ve orta 
kapasiteli makineler (700 kW altında) 
ve yüksek kapasiteli makineler (700 kW 
üzeri) arasında, bir coğrafik ayrım açıkça 
görünüyor. 700 kW altında kapasiteye 
sahip cihazların piyasası, ortalama % 85 
piyasa paylarıyla Avrupa Birliği tarafın-
dan domine ediliyor. 50 kW’ın altında 

bölgesinde 1,35 milyon ünite satıldı. Bu 
düşüş, geçen yıla göre durumlarının kötüye 
gittiğini gören çok sayıda ülkede benzerlik 
gösteriyor: İngiltere, Benelüks, Almanya, 
Rusya ve Ortadoğu (Arap Yarımadası ve 
Kuzey Afrika), 2013 yılında durumlarının 
pozitif olmasına rağmen, bu yıl -% 10 ila 
-% 15 arasında düşüşe tanık oldular. İtalya 
ise, % 10’luk bir daralma ile bu yıl da düşü-
şünü devam ettirdi. Buna karşın Fransa ve 
İspanya, durumlarında sırasıyla % 3 ve % 9 
olmak üzere iyileşme gördüler. Türkiye ise, 
piyasa gelişiminde bir yavaşlamaya tanık 
oldu ve +% 5 oranı ile istikrarını korudu. 
Bu yıl en iyi performansı +% 16 oranında 
bir büyüme ile Afrika elde etti.
Toplam satışların yaklaşık % 20’si İtalyan 
piyasası üzerinden gerçekleşiyor; bu da 
262.000 ünite satışına denk geliyor. Yine 
Avrupa’da Fransa, yaklaşık % 11 oranında 
bir piyasa payıyla ikinci pozisyona geliyor. 
Avrupa Birliği’nden sonra, Avrupa-Orta-
doğu-Afrika bölgesinde, 2013 yılına göre 
4 puan gerilemesine rağmen ikinci pozis-
yonda Ortadoğu bulunuyor.  
"2 kanallı fan coiller” piyasanın % 75’ini 
temsil ediyor, kalan % 25 ise yalnızca 2 
kanallı fan coillerin mevcut olduğu Suudi 
Arabistan dışında “4 kanallı fan coiller”den 
oluşuyor. Tasarım dikkate alınarak genel 
bir açıdan bakıldığında, dış gövdesi bulu-
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olanlar için % 47 ve 50-700 kW arasın-
dakiler için % 17 piyasa paylarıyla İtalya 
başı çekiyor. Onu % 10 civarı pazar payla-
rıyla Fransa, Almanya ve İber Yarımadası 
takip ediyor. Daha Kuzeyde, Benelüks ve 
İskandinav ülkeleri, % 6’lık bir pazar payı 
ile takip ediyor. Yüksek kapasiteli maki-
nelerde, başı % 30 ile Ortadoğu çekiyor, 
onu % 12’lik payı ile Türkiye izliyor.
Gelişim açısından bakılırsa; Avrupa Bir-
liği ülkeleri geçen yıla göre bir büyü-
meye tanık oluyor. Fransa’da, İspanya’da 
ve İngiltere’de, % 8 ila % 10 arasında bir 
yükselme söz konusu. Almanya’da, % 3 
oranında bir büyümeye ulaşılıyor. Buna 
karşın İtalya, Ortadoğu ve Türkiye’de % 
1 oranında hafif bir daralma söz konusu. 
Teknolojik açıdan ise, chiller gruplarının 
% 80’i entegre edilmemiş özellikteler. 
Büyük kısmı tersinir özellikte olan cihaz-
ların, onu oluşturan kompresörlerine 
bakıldığında, % 80’inin standart komp-
resörlerden ve kalan % 20’lik kısmın ise 
“Inverter”li kompresörlerden oluştuğu 
görülmektedir. 

Veri merkezleri için klima 
cihazları (CRAC): CRAC piyasası 
için, 2014 yılında bir büyüme 
görülmedi

CRAC piyasası 2014 yılında 30.000 
üniteyi teşkil ediyor. Avrupa-Ortadoğu-
Afrika bölgesinde 2013 yılında görülen 

ile aynı değerde. 2013 yılında olduğu gibi, 
piyasaya % 80 ile Avrupa hakim. Almanya 
hafif bir farkla (% 12) başı çekiyor, onu 
sırasıyla İngiltere (% 11,3), Ortadoğu 
(% 11) ve İtalya (% 10,3) takip ediyor. 
Hemen arkasından, birbirlerine yakın 
% 8’lik pazar paylarıyla Rusya ve Fransa 
geliyor. Bu yıl büyüme, % 20 oranında 
artışlar ile İtalya ve Ortadoğu’da devam 
etti. Buna karşın, -% 8,4 oranında bir 
düşüşe maruz kalan Fransa için durum 
daha karmaşık. % 20 oranında bir daral-
manın söz konusu olduğu Rusya için ise 
çok daha karmaşık. Avrupa-Ortadoğu-
Afrika bölgesinde, satılan ünitelerin üçte 
ikisi, doğrudan genleşmeli, kalan kısmı 
ise chillerlere ait. Fransa, Almanya ve 
İngiltere için, yüzde oranı iki teknoloji 
için de aynı.  Doğrudan genleşmeli üni-
telere ilişkin olarak, satılan ünitelerin % 
90’ı, 60 kW altında kapasiteye sahip üni-
telerden oluşuyor. Chillerler için, hiçbir 
atılım söz konusu değil, 15 kW altında 
ve 100 kW arasındaki kapasite farkları 
arasında daha eşit bir dağılım söz konusu. 
2015 için, % 2,5 oranında bir artış bek-
leniyor. Yüksek pazar payına sahip olan 
ülkeler için, olumlu öngörüler mevcut. 
Fransa’nın ise, durumunda iyileşme bek-
leniyor. 

Klima santralleri: Pazarın, 2014 
yılında geliştiği görülüyor 
Klima santralleri piyasası, 2014 yılında 

2,05 milyar Euro’ya yükseliyor, yani 
2013 yılına göre % 1,4 oranında bir artış 
kaydediyor. Bu yıl büyüme açısından 
İskandinav ülkeleri başı çekiyor; Avru-
pa’daki, 324,82 milyon Euro’ya karşılık 
gelen, yani % 2,6 oranında bir gelişme 
ile pazarın % 16’sını teşkil eden en büyük 
ikinci pazar durumda. Türkiye, % 6,3 ora-
nındaki pazar payı ile bu büyümede söz 
sahibi. Bu yıl kaydedilen en büyük artış-
lardan biri olarak, % 11,9’a tanık oldu. 
İngiltere ve İtalya, sırasıyla % 9 ve % 5,6 
oranlarında büyümeler ile hemen arka-
sından geliyor.
Hayal kırıklığına uğrayanlar arasında, bu 
yıl 360,27 milyon Euro’luk cihaz satışı ile 
klima santralleri piyasasının motoru olan 
Almanya var. % 3,3 oranında bir daral-
maya tanık oldu ve onu -% 5,4 oranında 
bir düşüş ile Fransa izledi.  
Hava debisi açısından ünite paylaşı-
mında, geçen yıla göre bir değişiklik 
yok. 5.000 m3/sa altında düşük kapasiteye 
sahip üniteler piyasanın yarısını temsil 
ederken, 30.000 m3/sa üzeri kapasiteye 
sahip üniteler piyasanın yalnızca % 5’lik 
bir bölümünü teşkil ediyor.
Klima santralleri içindeki donanımlar, 
%30 değerindeki plakalı ısı eşanjörleri, 
tekerli tip ısı geri kazanım cihazları ve 
entegre kontrolörler ile eşit paydalar. 

Hava filtreleri: Göreceli olarak 
dalgalanmaya sahip bir pazar
Bu yıl da filtre pazarı durgunluğunu 
devam ettiriyor; Avrupa-Ortadoğu-
Afrika bölgesi için geçen yıl 1.081 mil-
yon Euro olmasına karşın bu yıl 1.084 
milyon Euro’ya yükseliyor. Avrupa böl-
gesinde hava filtreleri pazarı az sayıda 
ülke tarafından paylaşılıyor. Almanya % 
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Güncel

22 ile başı çekiyor. Onu Avrupa pazarının 
% 15’ini teşkil eden İskandinav ülkeleri 
takip ediyor. Fransa ise % 12 ile üçüncü 
pozisyonda bulunuyor. Avrupa bölgesi 
dışında, Ortadoğu, % 7’lik pazar payı ile 
dikkat çekiyor. Gelişim açısından baka-
cak olursak, durum Avrupa Birliği’nde 
çok elverişli değil. % 9 oranında bir 
büyüme kaydeden Danimarka ve İngil-
tere bu durumun istisnasını oluşturuyor. 
Aksine, Fransa, İsveç, Finlandiya ve İber 
Yarımadası, % 1 ila % 3,4 oranında bir 
gerilemeye maruz kalıyorlar. Türkiye 
+% 9 oranında bir büyüme kaydederken, 
Ortadoğu % 23 ile açık ara başı çekiyor. 
Son yıllarda olduğu gibi, ince ve orta 
filtreler, piyasanın neredeyse üçte ikisini 
teşkil ediyorlar. Onların ardından kaba 
filtreler (% 19) ve HEPA-ULPA tipi 
filtreler (% 16) geliyor. 

Isı eşanjörleri: 2014 yine de iyi 
bir yıl
2013’te olduğu gibi 2014 yılında da, ısı 
eşanjörleri pazarında pozitif bir durum 
söz konusu. 2013 yılına göre %3,5 ora-
nında bir yükselme kaydediliyor. Bu da 
bu yıl için 837 milyon Euro’ya karşılık 
geliyor. Almanya, bu yıl % 4,5 ile büyü-
meye devam ediyor ve 143,40 milyon 
Euro’luk bir pazarla başı çekiyor. İkinci 
sırada % 11 ile yılda % 10 oranında bir 

ilerleme kaydeden İtalya geliyor. Onu % 
9 oranında pazar payı ile Rusya ve her 
biri % 8 oranında pazar paylarına sahip 
Fransa ve İngiltere izliyor. Avrupa Birliği 
dışındaki en güçlü yükselişi +% 25 ile 
Türkiye kaydediyor. Teknoloji açısından, 
evaporatörler piyasanın üçte ikisine, kon-
denserler ise % 29’una sahipler. Pazarın % 
3’ünü, hava soğutmalı kondenserler teşkil 
ediyor. Bu şema, kondenserlerin pazarın 
neredeyse yarısını teşkil ettiği İspanya 
ve Türkiye dışında, Avrupa-Ortadoğu-
Afrika bölgesinin neredeyse tamamı için 
aynı.

Soğutma kuleleri: 2014 yılında 
durum hafif bir iyileşme arz etti
Soğutma kuleleri pazarı bu yıl, geçen yıla 
göre hafif bir iyileşme ile 232,67 milyon 
Euro’ya yükseliyor. 2012 ve 2013 yılla-
rında gözlemlenen yavaşlamayı takiben, 
2014 yılında piyasada bir istikrar görüldü. 
Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesindeki 
pazarın lideri, % 17 ile Almanya; ancak 
onu % 15’lik pazar payı ile Ortadoğu 
çok yakından takip ediyor. Hemen ardın-
dan % 7’ye yakın pazar paylarıyla İtalya/
Fransa/İngiltere geliyor. Bazı ülkeler için, 
büyümeden bahsedilemiyor ancak 2014’te 
durumlarında iyileşme söz konusu oldu. 
2013’te -% 15 iken 2014’te -% 4 geri-
leme kaydeden Almanya ve İngiltere 
için böyle bir durum söz konusu. Buna 
karşın, Fransa ve Ortadoğu’da durumda 
gerileme mevcut. Fransa’da -% 25 düşüş 
ile durum iç karartıcı. Ortadoğu’da ise 
% 7 oranında bir daralma mevcut. Yal-
nızca İtalya’da, 2014’te % 1,4’lük hafif 
bir büyüme görüldü. 2013 yılında olduğu 
gibi, satılan ünitelerin büyük bir kısmını, 
açık soğutma kuleleri teşkil ediyor ve 
pazarın üçte ikisini oluşturuyor. 

Adyabatik soğutucular: Gelişen 
bir pazar 
Geçen yıla göre gelişme kaydeden bir 
pazardan bahsedilebilir. Avrupa-Orta-
doğu-Afrika bölgesinde, % 20 oranında 
güçlü bir artış mevcut. Avrupa-Orta-
doğu-Afrika bölgesindeki hemen hemen 
tüm ülkeler, adyabatik soğutucu üniteleri 

sayısında bir artışa tanık oluyor. Ancak bu 
yıl, hafif bir gerileme kaydeden İspanya 
ve Polonya bu durumun istisnasını oluş-
turuyor. Pazarın liderleri, yaklaşık % 20 
pay ile Almanya ve Fransa. Onu İsviçre, 
Doğu Avrupa ve Rusya takip ediyor. 

Isı geri kazanım sistemleri: Yeni 
Avrupa direktiflerine tabi bir 
pazar
Klima santralleri çalışması kapsamında 
ısı geri kazanım sistemlerini de ele alı-
yoruz. Bu oldukça yüksek ilgi gören ve 
görecek bir çalışma; zira yeni ERP ve 
Eko Tasarım Avrupa direktifleri nede-
niyle stratejik bir nitelik kazanıyor. 
Nitekim, 2020 yılına dek 20-20-20 
üçlü hedefini tutturabilmek için (primer 
enerji tüketiminin % 20 oranında azal-
tılması, sera gazlarının % 20 oranında 
azaltılması ve yenilenebilir enerji payının 
% 20 oranında artırılması), bazı kurallar 
konuldu. 2016 Ocak ayından itibaren, 
tersinir olarak kullanılan ve debisi 250 
m3/saat üzerinde olan tüm havalandırma 
sistemlerinin, ısı geri kazanım sistemleri 
başta olmak üzere, kullanılan donanımlar 
açısından bazı normlara cevap vermesi 
gerekecek. Bu ısı geri kazanım sistem-
leri üç farklı tipte mevcut: Tekerli tip 
eşanjörler, plakalı eşanjörler ve soğutma 
sistemleri-ısı boruları. Pazarda en çok 
dikkat çeken geri kazanım sistemleri; 
levhalı eşanjörler. Avrupa’da % 80 ila 
% 95 arasında bir pazar payına sahip. 
Başlıca etkin pazarlar arasında, Almanya, 
İspanya, İskandinav ülkeleri ve Doğu 
Avrupa geliyor.

Havuz nem alıcılar: Daha çok 
Avrupa’ya özgün bir pazar
Havuz ortamı nem alıcı sistemleri, 
havuzlardaki ısı ve nem koşullarının 
idaresi ve hava temizleme için kullanı-
lan özel ünitelerdir. Bu yeni istatistiksel 
veri toplama çalışması, satılan ünitelerin 
% 95’e yakınının doğrudan ekspansiyonlu 
üniteler olduğunu ve çift akışlı üniteler 
arasında yalnızca % 14’lük bir kısmının 
termodinamik nem giderme sistemine 
sahip olmadığını ortaya koydu. 

Orta ve İnce 
Filtreler % 59,5

Hepa ve Ulpa 
Filtreler 

 1 ,3

Kaba Filtreler 
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Gaz Filtreler 
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Hava Soğutmalı 
Kondenser % 29

Soğutucular 
 7

Kuru 
Soğutucular 

 3

76 T RMODİNAMİ  • İM 2015





Teknik

HVAC tesisatlarında motorlu 
vanalar, akışkan ve ortam sıcak-
lığı şartlandırmasında en önemli 

ekipmanların başında gelmektedir. Temel 
amaca ek olarak günümüzde motorlu 
vanalar, pazarın getirdiği talepler ve reka-
bet doğrultusunda ek fonksyionlara da 
sahip olmuşlardır. Bunlar sıcaklık kon-
for şartının sağlanmasında diğer önemli 
f(dP,Q) fark basınç ve debi kontrol 
fonksiyonlarının kontrolüdür. Bu yazıda 
yalnızca sıcaklık fonksiyonuna bağlı çalı-
şan motorlu vanaların seçim ve kontrol 

HVAC Uygulamalarında 
Doğru Motorlu Vana Seçimi

parametreleri ele alınmaktadır. Motorlu 
kontrol vanaları motor çalışma prensip-
leri, port sayıları ve görev farklılıklarına 
göre birden çok kategoride sınıflandırıl-
maktadır. HVAC tesisatında kullanılan 
motorlu kontrol vanalarını yakından 
tanıyalım. 
Port sayısı ve görev farklılığına göre 
motorlu kontrol vanaları bulunduğu tesi-
sat grubunda optimum ısı transferi için 
farklı karakteristik özelliklere sahiptir:
2 ve 3 Yollu Motorlu Kontrol Vanalar 
•	 Lineer Karakteristik

•	 Logaritmik Karakteristik
•	 Split Karakteristik
Motorlu Kontrol Vanaları kontrol pren-
siplerine göre üç gruba ayrılır:
•	 Aç-Kapa Kontrol (2 nokta kontrol)
•	 Yüzer Kontrol (3 nokta kontrol)
•	 Oransal Kontrol  

Temel Motorlu Vana Çalışma 
Prensibi 

Şema tipik bir konut ısıtma tesisatı ola-
rak karşımızda. İncelendiğinde sistemi-

Yazan: Furkan Akyol, OEM ve iş Geliştirme Departmanı, Danfoss
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Teknik

değerini primer tarafta bulunan 
motorlu kontrol vanası ile sağla-
maktadır. Yani sekonder devrede 
istenen sonuç primer tarafın 
kontrolüyle gerçekleşmektedir. 
Motorlu vananın kontrolü sis-
temde elektronik kontrolör (PI) 
ile sağlanmaktadır. Sistem iki 
sıcaklık TSP ve T22 input’unun 
muhakemesi ile Y sinyal aksi-
yonunun motorlu vanaya iletil-
mesini sağlamaktadır. 

Uygulama sahasında sıkça karşılaşılan bir 
ısıtma sistemi örneğiyle motorlu kontrol 
vana sistem şemasını ele alalım (Şema 1).

Vana Kontrol Karakteristikleri

Vana karakteristiği, vananın sabit basınç 
altında vana strok kontrolü (açıklığı) ile 
vananın geçirdiği debi arasındaki iliş-
kiyi ifade eder. Bunlar sınıflandırıldıkları 
şekilde lineer, logaritmik, split karakte-
ristik olarak çeşitliliği sağlar. (Grafik 1)

Sektörde çoğunlukla kullanılan logarit-
mik karakteristikli motorlu vanaların ana 
amacı logaritmik karaktere sahip ısı ter-
minal ünitelerin ısı transfer kontrolünü 
lineer olarak kontrol altına alınmasını 
amaçlar. (Grafik 2)

Vana Kontrol Teorisi

Motorlu kontrol vanalarının seçiminde 
karşımıza çıkan tanım Kvs değeridir. 
Motorlu vana kapasitelendirmesinde 
tek  kriter olan Kvs değerinin hangi 
fonksiyonlara bağlı olduğunu yakından 
inceleyelim.
•	 Q Akışkan Debisi: Vananın 

üzerinden geçirdiği debinin 
kendisidir. 

•	 dPv Fark Basınç: Vana önünde ve 
arkasındaki fark basıncıdır. 

•	 Kvs: Vananın 1 bar fark basıncında 
ve 20 ˚C şartlarda üzerinden 
geçirebildiği maksimum debiyi ifade 
eden değerdir ve seçim kriteridir

Bir motorlu vananın kapasitesi Kvs ile 
ifade edilmektedir.
Kv ise vananın herhangi bir durumda 
ilgili fark basıncı ve debisindeki vana 
kapasitesini ifade eder.

Bağıl kv

Bağıl strok

Lineer

split 
karakteristik

logaritmik

Grafik 1

Grafik 2
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Vana akış 
karakteristikleri

Terminal ünitesi
çıkış

Lineer ısı 
transferi

% Kalkış

Şema 1

miz iki devreden, primer (ısıtan devre) ve 
sekonder (ısıtılan devre) devreden oluşu-
yor. İki sistemi birbirinden ayıran eşan-
jör, sekonder tarafta istenen sıcaklık set 

T RMODİNAMİ  • İM 2015 79



Tipik aç/kapa kontrolü 3 nokta kontrol çalışma diyagramı

Teknik

Formülden de görüldüğü üzere vana kap-
sitendirmesindeki tek parametre hat çapı 
ve debisi değildir. Kapasite, vana üzerin-
deki debi ve fark basıncın fonksiyonudur.

Vana motorunun vana üzerindeki ilgili 
fark basıncını kontrol edebildiğini garanti 
altına almak için ilgili çaptaki aktuatörün 
maksimum çalışma fark basıncı çalışma 
şartı kontrolünün yapılması gerekmek-
tedir.

Vana Otoritesi

Va Vana otoritesi (basınç otoritesi) 
konumlandığı tesisattaki tüm basınç 
kaybına olan oranı ifade eden birimsiz 
terimdir. Vana otoritesi vananın mini-
mum oluşturduğu basınç kaybının (vana 
tam açık pozisyon) maksimum basınç 
kaybına (vana tam kapalı pozisyon) ora-
nına tekabül etmektedir.
Vana otoritesi ilgili değerlerden daha 
yüksek olması durumunda vana daha 
kararlı olacak olduğundan daha hassas 
sıcaklık kontrolüne imkân tanınır.

dpv: Vana tam açık pozisyonda basınç 
kaybı

dpc: Tüm sistemde vana hariç basınç 
kaybı (motorlu vananın bağlı olduğu tüm 
ısıtma devresi)

pvVa değeri:

•	 3 yollu vanalar için % 30’dan büyük 
tercih edilmelidir.

•	 2 yollu vanalar için % 50’den büyük 
tercih edilmelidir.

Aktuatörler

Vana aktuatörlerinin görevi, kontrolör-
den aldığı sinyal ile sorunsuz bir şekilde 
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Oransal kontrol çalışma diyagramı

Teknik

veya 0(2) … 10 V olarak iletilmektedir. 
Vana aktuatörü çok kısa süreli aralık-
larla kontrol imkânı sağlamaktadır. 
Düşük akışlarda dahi en hassas kont-
rolü sağlayan bu yöntem çok değişkenli 
akışkan şartlarında en uygun kontrolü 
garanti eder. Örnek olarak hassas klima 
- nem santralleri ve chiller grupları veri-
lebilir.
Özetle motorlu kontrol vana seçimin-
deki en önemli parametre, öncelikle 
kullanım yerindeki vana gövde kapasi-

tesinin tayin edilmesidir. Akabinde vana 
otoritesinin tesisatta uygun öngörülen 
% otorite aralığına erişmiş olması sağ-
lanmalıdır. Üretici firma vana aktuatö-
rünün ilgili Kvs değerine karşılık gelen 
dP’de fark basınç kapama basıncı kont-
rol edilmelidir. 

Son olarak aktuatör kontrolünde ise 
uygulama sahası ve sistem hassasiyetine 
bağlı olarak üç farklı kontrol prensibin-
den en uygun olanı seçilmelidir. 

vana strok açıklığını istenen aralığa getir-
mektir. Aktuatörler kontrol tiplerine göre 
üçe ayrılmaktadır:

Aç-Kapa Kontrol

Aç Kapa motorlu vanaları stroğunda 
iki nokta arasında reglaj yapmaksızın 
akışkan tamamen akışını sağlamak ya 
da durdurmak için kullanılır. Açık ya 
da kapalı tesisatta sistemi kapatmak ve 
ayırmak için kullanılmaktadır.

3 Nokta Kontrol

Vana strok aralığının tamamı için sistem-
den gelen aç, kapa ya da dur sinyalleri ile 
istenen pozisyonu vana milinin kontrolü 
ile sağlamaktadır. 
Daha az hassas reglaj talebinde bulunan 
tesisatlarda kullanılmaktadır. Örnek ola-
rak kazan tesisatları verilebilir.

Oransal Kontrol

Hassas kapalı devre tesisatlarda kulla-
nılan en yaygın uygulamadır. Kontrol 
sinyali elektronik gruptan 0(4)…20 mA 
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C limate Wizard, indirekt (dolaylı) 
evaporatif soğutma esasına göre 
çalışan bir soğutucudur. Temel 

çalışma şekli, doğrudan tahrikli fan-
motor grubu sayesinde dış ortamdaki 
sıcak havanın cihaz içerisine çekilerek 
bir dizin ıslak ve kuru ısı-değiştirici-
lerden geçirilmesiyle çalışır. Böylece 
havanın soğutulması doğal buharlaşma 
(evaporasyon) ile sağlanır. Hava soğu-
tulurken, sıcak ve nemli hava ayrıştırılır 
ve tahliye edilir; bu nemli havanın iç 
ortama (bina içerisine) girmesi engel-
lenir. Bu geleneksel evaporatif soğutma 
ile benzerlik gösterir. Çünkü herhangi 
sentetik malzeme ve soğutucu akışkan 
içermez ve sadece su kullanılarak tedarik 
edilen serin havanın iç ortamda dola-
şımı sağlanır. Climate Wizard’ın yeni 
teknolojisi ultra yüksek verimli çapraz 
akışlı ısı-değiştiricisi sayesinde onu ben-
zerlerinden farklı kılar. Climate Wizard 
tarafından tedarik edilen soğuk hava dış 
ortamın çiğ nokta sıcaklığına yaklaşan 
soğutma derecesiyle, soğutucu akış-
kan ihtiva eden geleneksel sistemlerle 
eşdeğer soğutma yapabilir. İç mahale 
üflenen hava soğutulmuş olup, nem-
den de arındırılmıştır. İç mahale giren 
soğuk hava ortamı serinlettikten sonra 
dışarıya (atmosfere) mekanik veya doğal 
yolla tahliye edilir. Şema 1., Climate 
Wizard’ın nasıl çalıştığını gösterir.

Ürün Tanıtımı

Aldağ’dan Yeni Ürün:
İklim Sihirbazı

Çalışma şekli

•	 Isı değiştiricisinin iç kısmı boyunca 
kuru ve ıslak oluklar (kanallar) 
mevcuttur.

•	 İlave ek nem kazancı olmadan 
havanın tamamı, kuru oluklarda 
geçer.

•	 Bir kısım hava ıslak oluklar boyunca 
geçer, bu arada nem ve ısı kazancı 
oluşur cünkü oluklar (kanallar) 
devamlı olarak su ile ıslatılmış ve 
doymuştur. Daha sonra bu nemli ve 
sıcak hava cihaz dışına tahliye edilir.

•	 Kuru ve ıslak oluklar (kanallar) 
arasında membranlar boyunca nem 
geçişi (transferi) olmaz, yalnızca ısı 
geçişi (transferi) yapılır.

•	 Nem kazancı olmadan, bu yolla kuru 
olukların devamlı olarak soğutulması 
sağlanır. Böylece kuru ve soğuk 
havanın bina (iç ortam) içerisine 
geçmesi sağlanır.

Psikometrik Tablosu

101.3kPa Barometre Basıncına göre
Psikometrik tablo üzerindeki renkli 
çizgiler ise sıcak bir çalışma gününe ait 
Climate Wizard ile direkt (doğrudan) 
evaporatif soğutma arasındaki verim kar-
şılaştırmasıdır.

Evaporatif Soğutma (Direct)
Climate Wizard (Indirect)

Uygulama Alanları
Climate Wizard çeşitli yapılandırma-
larda (konfigürasyonlar) ve uygulama 
alanlarında kullanılabilir. Sırasıyla aşa-
ğıda belirtilmiştir:

Tek Başına Climate Wizard ile 
Soğutma
Climate Wizard, tek başına soğutma 
sağlamak için kullanılır.

Taze Hava AHU ile Soğutma
Climate Wizard, bir klima santrali ile 
birlikte kullanıldığında ek soğutma sağ-
lamak için kullanılır.

AHU Karışım Havasının 
Soğutulması
Climate Wizard, bir klima santrali önüne 
kurularak taze havanın soğutulmasını 
sağlamak için kullanılır.

Tahliye edilen sıcak 
ve nemli hava

Sıcak dış 
ortam 
havası Tedarik edilen kuru ve 

soğuk hava

Şema 1
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Abone formu

Ab
on

e 
fo

rm
u

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

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

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

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

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

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

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

ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

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

Püf Noktası

İpucu

“EndoTherm™, ısıtma  
 sistemlerinde % 15’e  
 varan enerji tasarrufu  
 sağlıyor”

7 Adımda Doğru 
Klima Kullanımı

Teknik

VRF Sistemler ve 
Kuru Soğutucular

TEMMUZ-AĞUSTOS 
2015

52Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

Mantolama 
Hakkında Doğru 
Bilinen Yanlışlar

WTM N4 B-A VALXVM MXV

WTO SCP NM/NMS N-CPWTX

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz azalır

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799 Çekmeköy / İstanbul
Tel  0 16  660 01 30   aks  0 16  660 01 33   -posta in o ebitt com tr  •  ebitt com tr

Servisimiz, her an, her yerde
(0216) 660 01 30

proses pompalarında farklı malzemeler,
endüstrinin farklı ihtiyaçları için

farklı çözümler

Ekonova Genel Müdürü 
Kurtuluş Şahan:

RÖPORTAJ
BURAK TARIM
MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
 

ÖZEL HABER
“DOPPSTADT EXPO” 
5 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

Kablolarda 
İletken Kesit Hesabı

MMO Raporu...
“Enerji ile İlgili Temel 
Referanslara Yönelik 
Çözümlemeler”

DOSYA

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?
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Mehmet Özenbaş

Osman Özberk

RÖPORTAJLAR

Tekno Ray Solar

SolarTurk

DOSYA

Kablolarda 
İletken Kesit Hesabı

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Raporu

“2014 Yılı Global 
PV Pazarına Hızlı Bakış”

MMO Raporu...
“Enerji ile İlgili Temel 
Referanslara Yönelik 
Çözümlemeler”

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN
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9 şiddetindeki bir depremin ardından gelen 
felaketler zinciri gibiydi. Deprem sonrasında 
bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan  tsunami  
dalgaları meydana geldi. Tsunami ülkeye çok 
büyük zarar verdi, dalgalar saatte 500 km hızla 
Hawaii’ye kadar ulaştı. Depremde 15,828 kişi 
hayatını kaybetti ve 3760 kişi hâlen kayıp. Kara 
ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde 
yangınlar çıktı ve bir barajın yıkılması sebebiyle 
bölgeyi su bastı. Kuzeydoğu Japonya’da 4.4 mil-
yon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz ve 
gıdasız kaldı. Deprem sonucu Fukuşima Nük-
leer Elektrik Santralinde tsunami sonucu kaza-
lar meydana geldi. Santralin 5.7 metrelik bir 
tsunamiye dayanabilecek ÖNLEM AMAÇLI 
BİR DUVARI VARDI; fakat depremden 15 
dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye 
maruz kaldı ve DUVARIN HERHANGİ BİR 
KORUYUCU ETKİSİ OLMADI! Tesisin 
elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar 
aldı. Tüm santral sular altında kaldı. Kısa sürede 
gerçekleşen hidrojen patlamaları sonucu 1, 3 
ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların 
tepe kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün 
içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4 
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi. 
Radyasyon sızıntısı sebebiyle santralin etrafın-

Afet risklerimiz üzerine… 
1999 Marmara depreminin sene-i devri-

yesinde birçok kurumdan konuyla ilgili 
açıklamalar yapıldı. Ne kadar önlem alın-

dığı sorgulandı; gelecek büyük depreme hazır 
olup olmadığımız konusu masaya yatırıldı; 
-yeniden!-… Peki ne yapıldı? Hâlâ binaların 
yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını tar-
tışmıyor muyuz? Hâlâ, binanın yapım aşama-
sında yatırımcıyı “bazı malzemelerin” kesinlikle 
gerekli olduğu konusunda ikna edebilmek için 
göbeği çatlamıyor mu projecilerimizin? Yan-
gınların ve kazaların, depremin en çok sevdiği 
“kanka”ları olduğunu artık ilkokul çocukları bile 
biliyor. Dünya, bize yakın tarihlerde bu konuyla 
ilgili oldukça çarpıcı örnekler de sundu… 
Hatırlayalım: 
Japonya’da 1923 yılında gerçekleşen bir depre-
min ardından başlayan Tokyo Yangını, büyük bir 
felakete dönüştü. Yangın, tam 142 bin kişinin 
ölümüne sebep oldu. Tayfun rüzgârlarının da 
etkisiyle yangın büyük bir alana yayıldı. Tam 
570 bin ev yıkıldı ve 1,9 milyon insan evsiz 
kaldı. İnşa edilen yeni Tokyo, İkinci Dünya Sava-
şı’ndaki ABD bombardımanına kadar yaşadığı 
tüm depremlere karşı sapasağlam ayakta kal-
mayı başarmıştı… 11 Mart 2011’de Japonya’da 
gerçekleşen “Tōhoku depremi ve tsunamisi” ise, 

daki 20 km çapındaki alan (yani yaklaşık 200 bin 
kişi) tahliye edildi, santraldeki işçiler aşırı radyasyona 
maruz kaldı…
…ve; “17 Ağustos 1999 depremi”… 17 Ağustos   
1999’da saat 03:02’de 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen,   
Kocaeli/Gölcük  merkezli   deprem, büyük çapta can 
ve mal kaybına neden oldu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 
Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralının 
olduğu deprem sonrasında 505 kişi sakat kaldı, 285.211 
ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.  Resmi olmayan bilgilere 
göre ise depremin bilançosu; “yaklaşık 50.000 ölüm, 
ağır-hafi f 100.000'e yakın yaralı” oldu. Ayrıca 133.683 
binanın çökmesi sonucunda yaklaşık 600.000 kişi evsiz 
kaldı. 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde 
etkilendi. Deprem, gerek büyüklük, gerek etkilediği 
alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar 
açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri 
olarak kayıtlara geçti. Depremin bu kadar çok can kaybı 
yaratmasının sebebi olarak; kaçak yapılar, standartlara 
uygun olmayan binalar, gevşek zemindeki yapılaşma-
lar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan 
müteahhitler gösterildi. Depremden sonra, yapım hata-
larından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 
dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan 
dolayı cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın 
110 kadarına ceza verildi, birçoğu ertelendi. Bunun 
dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7.5 
yıllık  zaman aşımı  süreleri dolduğu için düşürüldü. 
Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri 
olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkemiz, 
özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca 1939 yılından bu 
yana pek çok yıkıcı deprem yaşamış, depremlere bağlı 
çok sayıda yangın ve kazalar ile büyük yaralar almıştır. 
1999 yılından bugüne alınan tedbirlerin ve yapılan 
çalışmaların yeterliliğinin tartışıldığı ülkemizde iki 
de “güzide” (!) nükleer tesisin yapım kararı alınmıştır. 
Üstelik, gereken tüm tedbirlerin alındığı söylenerek… 

Ülkemizin deprem haritası sol tarafta yer alıyor. 
Bu koşullar altında; yeni yatırımların hayırlı olsun 
Türkiye’m! TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Tarih: 4 Ağustos - 31 Ekim
Ürün: Tüm Orijinal Yedek Parçalar
Avantajlar: 
1) Yedek parça toplam bedeline göre işçilikte %20 ile %50 arasında indirim oranı 
uygulanacaktır
2) Kullanılan ve satılan yedek parçalara ekstra 1 yıl yedek parça garantisi uygulanır
3) Tüm müşterilere kendi iskontolarına ek olarak %10 ekstra yedek parça iskontosu uygulanır
Daha fazla bilgi için Mustafa Eroğlu (meroglu@grundfos.com) ile veya size en yakın Grundfos Yetkili Servisi ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Kampanya Detayları

GRUNDFOS’TAN 
SERVİS VE YEDEK PARÇA 
KAMPANYASI
Orijinal yedek parça alana %50’ye varan işçilik indirimi  

Servis-kamanyası-2015-195x270.indd   1 06/08/15   10:14

DencoHappel yaklaşık 1.700 çalışanı, Almanya, İngiltere, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Çin ve Hindis-
tan’da bulunan fabrikaları, 50 üzerinde ülkede satış ve satış sonrası hizmet veren organizasyonları 
ile Havalandırma, İklimlendirme, Hassas Klima, Temiz oda ve Filtrasyon konularında lider olarak 
faaliyet gösteren bir sistem ve ekipman tedarikçisidir. Yüksek kalite ile özdeşleşmiş CAIRplus® Klima 
Santralleri, DENCO® Hassas Klima Cihazları, Su Soğutma Grupları, Flex-Geko® Fan-coil Cihazları, 
CAIRfricostar® Havuz Nem Alma Cihazları, MultiMAXX® ve Multi Flair® Isıtma-Soğutma Apareyleri, 
GEA COM4® Paket Tipi Klima Santralleri ile 100 yıldan uzun süredir sizlerin taleplerinizi inovasyon 
gücümüz, teknolojik liderliğimiz ve sizlere hizmet arzumuz ile karşılamaktayız. 

Air Eco2nomy®
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Geçmişten Günümüze
Isıtma Sistemleri

Sosyal İnovasyon

Acil Durum Tü nel 
Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak 
İncelenmesi

Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Kritik Sağlık 
Hizmeti Ortamları 
için Gelişmiş Hava 
Filtrasyonu
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Klimateknik İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
Dorapark Residence A-17 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 445 79 18  Faks: 0216 445 78 72

www.klimateknik.com

İnverter Teknolojili
Hassas Kontrol Klima Üniteleri

Server Odaları için İdeal Çözüm

• 18 - 136 kW 
 soğutma kapasitesi
• Tüm ihtiyaçlara uygun 
 esnek çözümler
• Kompakt boyutlar
• Parçalı yüklerde 
 maksimum verimlilik
• Hassas sıcaklık ve 
 nem kontrolü

Çevre dostu

R410A 
akışkanı

https://www.klimateknik.com/


*Kampanya Ticari Usta Kartlarla mağazamızdan yapılan tüm tesisat reyonu alıșverișlerinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir. **Elektrik bağlantı 
aparatları, makaralı kablolar, paket ve kesilen kablolar, priz ve anahtar gruplarında geçerlidir. ***Bağımsız yer ve duvar seramikleri, mutfak seramiği, banyo 
aile yer seramikleri, bataryalar, el dușları, duș masaj, musluk ve yedekler, banyo dolapları, klozetler, dușakabinler, klozet kapakları, metal banyo 
aksesuarlarında geçerlidir. ****Seramik yapıștırıcılar, alçı, inșaat kimyasalları, cam ve tuğla aksesuarları, derz dolgular, silikon mastik gruplarında geçerlidir. 

Kampanya, internet mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına 
sahiptir. SMS’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunması amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

Ticari Usta Kart sahiplerine
özel indirimler Koçtaș’ta
sizi bekliyor!
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