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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

  

Matias Uhl’un Hitler Kitabı’nda 
Adolf Hitler için şu bilgiler yer 
alıyor*: “Şansölyelik binasında 
bizzat Hitler’in, hapishanelere 
sürekli yeni tutuklular yolladığı 
biliniyordu. Bu konuda şöyle 
diyordu Hitler: “Zamanımızı 
mahkemede harcasaydık, çok 
işimiz olurdu. Ben hukukçu 
beylere güvenemem. Paragraf 
cambazlarını işe karıştırma-
dan... Tutuklamak çok daha 
pratik... Kendime bu hakkı 
tanıyorum. Ben kendi kendi-
min adalet bakanıyım… Hitler, rakibi Röhlm’ü kurşuna 
dizdirmesinin asıl nedenini yakın çevresine şu sözlerle 
ifade etti: Artık benimle dalga geçilmesine izin vermi-
yorum! Bu olay gizli ve aleni tüm düşmanlarıma bir 
uyarı olsun! Ben Hitler’im! Partinin ve devletin tek bir 
efendisi var, o da benim… Eski Şansölyelik binası, ölçü-
süz bir megalomani içindeki Hitler’e artık yetmiyordu. 
Vofstrasse’de yeni bir saray inşa edilmesi emrini verdi. 
– Buraya Yeni Şansölyelik (Başbakanlık) adı verilecekti. 
Yabancı devletlerin temsilcileri gelecekte Yeni Şansölye-
lik binasına geldiklerinde, Hitler’in büyüklüğü ve sınırsız 
gücünün aurası karşısında etkilenmeliydiler…”
Böyle bir adam için mizah da boş durmamış. İşte bir ör-
nek: 1890’lı yıllarda, Avusturya’da** çok iyi kalpli, vicdan 
sahibi bir adam bir gün bir falcıya gitmiş. Falcı adamın 
avucuna bakmış ve dehşet içinde “Hayır, olamaz, sen 
milyonlarca insanın ölümüne sebep olacaksın” demiş. 
İyi kalpli adam panik içinde fırlamış yerinden, tren is-
tasyonuna koşmuş, kendini trenin altına atıp öldürmek 
ve dünyayı bir felaketten kurtarmak için… Ama tren 
gelirken rayların üzerinde küçük bir çocuk olduğunu 
görmüş, hızlıca bir hareketle atlayıp, çocuğun son anda 
tren altında kalmaktan kurtarmış. Çocuğa sarılıp adını 
sormuş, çocuk; “Adolf” demiş…

* Cumhuriyet Gazetesi, “Olaylar ve Görüşler”, 9 Ocak 2016.
** Adolf Hitler, Avusturya vatandaşı olarak dünyaya geldi ve 
Alman vatandaşlığına, 1932’de, yani 43 yaşında, Almanya Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine katılacağı zaman geçti.

itler'in ölümünün ardından "Kavgam-Mein 
Kampf" kitabı üzerindeki telif hakkını elinde 
bulunduran Bavyera eyaletinin kitap üzerindeki 

haklarının süresi 31 Aralık 2015’te doldu. Adolf Hitler’in 
Nazi propagandası ve Yahudi karşıtlığı içermesi nede-
niyle 70 yıldır Almanya’da yasaklı olan kitabının yorum-
larla genişletilmiş yeni versiyonu, Münih Çağdaş Tarih 
Enstitüsü tarafından basına tanıtıldı. Üzerinde pek çok 
tarihçi, sosyolog, psikolog ve iktisatçının üç yıl boyunca 
çalıştığı kitap için bilimadamlarının yorumları; kötü bir 
Almanca ile yazıldığı, baştan sona nefret dili kullanıldığı, 
diktatörlük sevdasının işlendiği, demokratik parlamen-
ter sistemin fenalıklarının anlatıldığı, Yahudilerin aşağı-
lanarak ırkçılık motifinin sıkça işlendiği, bilimsel ve en-
telektüel bir değer taşımadığı doğrultusunda. Öyleyse 
ne demeğe yeniden basılıyor? Yetkililer diyor ki: “Yasak 
oluşun çekiciliği kalksın, kitap bir mit olmaktan çıksın, 
özellikle gençler ırkçılık ve aşırı milliyetçiliğin bir ulu-
su dahası insanlığı nasıl felakete sürüklediğini görsün, 
ders çıkarsın, diktatörlük gibi saçma eğilimlerden uzak 
dursun”. 
Hayat işte… Her şey böyle olmayabilirdi… Eğer bir Ya-
hudi babadan olduğu söylentisi bulunan gayrimeşru 
babası tarafından sürekli şiddet görmeseydi, şiddet 
eğilimli olmayacaktı… Aklını başından alan Yahudi kız 
Stefanie, şiirler dolu mektuplarının birine karşılık versey-
di, milyonlarca Yahudi’nin katili değil, güzel bir Yahudi 
kızın eşi olacaktı… Kız kardeşleri zihin engelli olma-
saydı, hastalıklı, sakat ve engellileri katledecek karakter 
bozukluğuna sahip olmayacaktı ve hepsinden önemlisi 
iki kez başvuruda bulunduğu Viyana Sanat Akademisi, 
resimlerini “yetersiz” bulmayıp kaydını alsaydı belki de 
Adolf Hitler, bir ressam olarak, milyonlarca insanın ka-
nına girmeden yaşayacaktı. Dünya tarihinin değil, sanat 
tarihinin sayfalarında iyi kötü bir yer alacaktı. 
Ama hayat işte… Sen tarihe en keskin anti-semit olarak 
geç, “üstün ari ırk” diye kendinden geç, ama DNA ana-
lizinde, bırak ari ırka mensup olmayı, Aşkenazi Yahudi-
lerinin ve Kuzey Afrikalı Berberi’lerin genleri saptansın. 
12 yıllık metresin, hayatının son bir saatinde karın olan 
Eva Braun’un DNA’sının da Almanya ve Polonya’da ya-
şayan Yahudilerle neredeyse aynı olduğu ortaya çıksın. 
ABD’de yaşayan üç akraban, kardeş çocukların, soyunun 
devam etmemesi için asla çocuk sahibi olmama kararı 
almış olsun…
Ne yaptığın, nasıl anılacağını belirler. Henrik Eberle ve 

H

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yahudi soykırımından Viyana Sanat Akademisi sorumlu 
olabilir mi?
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Haberler

Fläkt Woods ve Teknoklima’dan Dev İşbirliği

S fabrika ekibinin Türkiye’ye tek-
rar geleceğinin sinyallerini veren 
Darcan, “Bu işbirliğimizin lans-
manını Ocak ayı içinde gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. Daha sonra 
hızlı bir şekilde ürünün pazara 
entegrasyonunu sağlayacağız. Fläkt Woods 
ar-ge ve satış grupları için ürün eğitimle-
rini gerçekleştireceğiz. Özellikle 2016 Ocak 
ayından itibaren üç yıllık bir plan içerisinde 
ürünün pazarlama, satış ve üretimine dönük 
çalışmalar da dahil olmak üzere program-
lanmasını gerçekleştireceğiz. Çünkü Fläkt 
Woods özellikle Avrupa ve Ortadoğu’da 
pazarlama ve fuar faaliyetlerini etkin bir 
biçimde yürütüyor. Tüm bu pazarlama faali-
yetlerinin içine Boreas’ın da işlenmesi büyük 
bir fark yaratacak” diye konuştu.

“Fläkt Woods ile olan ilişkimize 
sadece klima santrali odaklı 
bakmıyoruz”

Boreas’ın Fläkt Woods ile Avrupa, Kuzey 
Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve 
Ortadoğu pazarında yerini alacağını ifade 
eden Darcan şunları söyledi: “Boreas klima 
santrali, sınırlı sayıda Avrupalı imalatçının 
sahip olduğu üst seviye Eurovent ve Hijyen 
belgesi alarak uluslararası akredite koşulla-
rını tamamlamasının ardından pek çok üre-
ticinin dikkatini çekti. 20 yıllık distribütörlük 

amsung Sistem Klimaları Türkiye Dist-
ribütörü Teknoklima, dünyanın önde 

gelen İsveçli klima cihazları imalatçısı Fläkt 
Woods ile 7 Aralık 2015 tarihinde klima 
santrali üretim anlaşması imzaladı. Teknok-
lima Genel Müdürü Uğur Darcan konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, “İsveç’in köklü 
ve dünyaca bilinen markası Fläkt Woods, 
Türkiye’de yaptığı iki yıllık araştırma sonu-
cunda, Eurovent belgesi ile yüksek stan-
dartlı ürün ve üretim kalitesi nedeniyle 
Teknoklima’nın Boreas marka klima sant-
ralini seçti. Fläkt Woods CEO’su, teknik kad-
rosu ile beraber Türkiye’ye birkaç kez ziya-
rette bulundu ve kendilerini fabrikamızda 
ağırladık. Teknoklima’nın ür-ge ve ar-ge 
çalışmaları hakkında onları bilgilendirdik. 
Boreas’ın detaylı incelemesi yapıldı ve yıllık 
400 milyon Euroluk satış hacmine sahip 
dev klima santral imalatçısı Fläkt Woods ile 
üretim anlaşması imzaladık. Bu anlaşma ile 
Teknoklima olarak dünyaya teknoloji ihraç 
etmeye başlıyoruz. Bu anlaşma kapsamında 
Beylikdüzü Kıraç’ta yer alan fabrikamızda 
üretimini yaptığımız Eurovent TB1/L1/T2/
D1/F9 sınıfı Boreas marka klima santralleri, 
Fläkt Woods markası ve ismi altında dünyaya 
açılacak. İsveç’in ünlü klima üreticisi Fläkt 
Woods bu ürünlerin Avrupa, Kuzey Avrupa, 
Rusya ve Ortadoğu ülkelerine satışını gerçek-
leştirecek” dedi. 
Ocak ayı içinde Fläkt Woods yönetim ve 

deneyimimizi üretime yönlendirerek Fläkt 
Woods ile yaptığımız üretim anlaşması kap-
samında Boreas klima santralinin Avrupa, 
Kuzey Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler 
ve Ortadoğu pazarı için üretimini gerçek-
leştireceğiz.”
Fläkt Woods’un sadece klima santrali üre-
timi yapmadığını belirten Darcan, “Fläkt 
Woods, cirosunun % 25-27’sini klima 
santrali üretimine ayırıyor. Bunun dışında 
ısı geri kazanım cihazları, paket üniteleri, 
chilled beam uygulamaları var. Teknoloji 
transferi ile bu ürünlerin de burada üre-

tilmesi ve çeşitlendirilmesi için 
çalışacağız. Çünkü Fläkt Woods 
ile olan ilişkimize sadece klima 
santrali odaklı bakmıyoruz. Buna 
örnek olarak, Türkiye için potan-
siyel olan yüzme havuzu nem 
alma klima cihazları üretimine 
başladık. Türkiye standartlarının 
üstünde bir ar-ge yatırımıyla bu 
üretimi gerçekleştirdik. Fläkt 

Woods, bu ürünümüzü de gördü. Hem 
kendi üretim grubunda olmadığı hem de 
Avrupa pazarında yoğun talep gören bir 
ürün olduğu için bu ürüne de talip oldu. 
Bu konu üzerinde de ciddi bir şekilde çalış-
malarımıza başladık. Klima santrali üretimi 
konusunda yaptığımız anlaşma, ilişkimizin 
başlangıcı. Kısa vadede artacak ürün çeşitli-
liğimiz ile mühendislik bilgi ve birikimimizin 
birleşmesi sayesinde ilişkimiz uzun soluklu 
olacaktır” dedi. 
Boreas’ın klima santral tasarımında bir 
ilk olduğunu sözlerine ekleyen Darcan, 
“Boreas, mevcut yerli ve yabancı klima 
santralleri ile kıyaslandığında üst seviye 
bir ürün. Bununla birlikte Boreas, sektörde 
kompozit malzeme kullanılan ilk tasarım ve 
uygulama olduğu için bir adım öne çıkıyor. 
2013 yılı içerisinde oluşturduğumuz 8 kişilik 
ar-ge ekibimiz tarafından bir yıllık çalışma ile 
tasarlanan ve Ocak 2014 itibarıyla pazardaki 
yerini alan Boreas, Eurovent ve Hijyen belge-
leri ile uluslararası alanda güven inşa ederek 
pek çok farklı alanda ilklere imza atıyor ve 
yüzde 100 yerli üretimle iç ve dış pazarlarda 
yoğun ilgi görüyor” açıklamasını yaptı.
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Küçük, modüler
ve esnek
Tek bir küçük vana platformunda 
tam modülerlik

Tek
Kompakt 
Platform 
Altı Farklı 
Diziliş İmkanı

ICF 15-4 vana istasyonu geleneksel parçaların kullanıldığı kontrol 
çözümlerine kıyasla zaman, yer ve maliyet tasarrufu sağlar.



Haberler

ISKAV, TAD Sertifika Programını Tanıttı

I SKAV, 9 Aralık 2015 tarihinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar 

Tesisleri’nde Test Ayar Dengeleme (TAD) 
Sertifika Programını tanıttı. Sektörün 
önde gelen isimlerinin katılım göster-
diği toplantıda TAD Sertifika Programı 
yol haritası anlatıldı. ISKAV Fonksiyon 
Test Ayar Kontrol (FTK) Komisyonu Üyesi 
Metin Duruk toplantıda yaptığı açılış 
konuşmasında; teknik elemanlarının 
pazarlama satış ve sertifikalı eğitimlerinin 
birincisini aştıklarını, birincisinin başa-
rısıyla sektör tarafından desteklenmesi 
sonucunda ikinci sertifikalı eğitimlerini 
açtıklarını belirtti.  Duruk “Önümüzdeki 
günlerde öğrenen organizasyonlar eği-
timini gerçekleştireceğiz, kümelenme 
çalışmaları UR-GE projesi ile devam edi-
yor. Diğer sektörlere de örnek oluyoruz, 
sekiz seneyi aşkın süredir burada bu 
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Hedefi-
miz; önümüzdeki günlerde özellikle gaz 
kullanan firmalara servis yapan firmaların 
ihtiyacı olan sertifikalandırmayı sonuç-
landırmak. En son, teknik lise ve yükse-
kokul eğitmenleri için gerçekleştirdiğimiz 
atölye çalışmalarında fiilen yedi hocamızı 
ve bir bakım teknisyenini sınava soktuk 
ve sertifika aldık, İtalya’dan uzmanlar 
geldi ve sonuçlandırdık. Çevre ve diğer 
sorunları en iyi şekilde karşılamak için 
İtalyanlar ile birlikte bunu yürütmek isti-
yoruz. Sınava kendine güvenen, eğitimini 
tamamladığına inanan her teknisyen 

katılma hakkına sahiptir, eğitim veren 
organizasyonlar ise tamamen bağım-
sız yapılarını kurmadıkça herhangi bir 
şekilde sertifikalandırma yapamazlar. 
Yapımız, sadece sertifikalandırma işinde 
olacak, eğitim kısmını belki başka yapı-
lara aktaracağız, önümüzdeki günlerde 
firmalarımızla toplantılarımızı yapıp yeni 
yol haritası çıkaracağız” dedi. Duruk’un 
ardından ISKAV FTK Komisyon Başkanı 
Taner Yönet sunumunda, TAD tanı-
mını yaparak TAD Sertifika Programı ile 
amaçlananları anlattı. Yönet “TAD, bir 
projenin teslimini iyileştiren kalite odaklı 
bir süreçtir. İşletmenin, tesis sahibinin 
gereksinimlerini yerine getirecek şekilde 
planlandığını, tasarlandığını, kuruldu-
ğunu, test edildiğini, çalışma kontro-
lünün gerçekleştirildiğini ve bakımının 
yapıldığını teyit eder ve belgelendirir. 

Bütün bir işletme ve bina kullanım alan-
larını kapsayabileceği gibi, mevcut çalı-
şan ve tasarlanan bir sistem için gerçek-
leştirilebilir” dedi. Yönet sözlerine şöyle 
devam etti: “TAD Sertifika Programı ile; 
enerjiyi verimli kullanan bina ve tesis-
lerin yaygınlaşmasını, ülkemizde TAD 
bilincinin yerleşmesini ve standartların 
oluşturulmasını hedefliyoruz. Ayrıca TAD 
konusunda çalışacak firmalara rehberlik 
etmek, onları sertifikalandırmak, ve göz-
lemlemek istiyoruz. TAD ölçüm ve rapor-
lamaları ile işlerin standartlara uygun 
yapılmasını sağlayarak haksız rekabetin 
önüne geçmek, asgari eğitim standartla-
rını belirlemek ve bu işi gerçekleştirmek 
için sertifikalı profesyonellerin yeterlilik 
şartlarını belirlemek, TAD müşterisini 
hakları hakkında bilgilendirmek, sertifi-
kalı uzmanları istihdam eden firmaların 
ISKAV tarafından sertifikalandırılması ve 
kontrolü, TAD çalışmalarına uygun eği-
tim ve teknik malzemeler için bir merkez 
olarak hizmet etmek, öncelikli hedefleri-
miz arasında yer alıyor.” Yönet’in ardın-
dan Prof. Dr. Hasan Heperkan konuş-
masında, Commissioning kelimesinin 
Türkçe’ye “yeterlilik ve kabul” olarak 
tercüme edildiğini belirtti ve bu süreçte 
yer alan unsurlardan kontrol, işletmeye 
alma ve kabul konularına açıklık getirdi. 
Heperkan, TAD sertifika programına des-
tek sağlayan akademisyenler ve firma 
temsilcilerine teşekkür ederek konuşma-
sını sonlandırdı.
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Haberler

BDR Thermea, ECR International Şirketini Satın Aldı

M erkezi Apeldoorn’da bulunan 
Hollandalı ısıtma ürünleri grubu 

BDR Thermea, 8 Aralık’ta ABD merkezli 
ECR International şirketini satın aldığını 
açıkladı. 2013’te gerçekleşen Baymak 
satın almasının ardından sahip olduğu 
markalar ailesine ECR International’ı da 
ekleyen BDR Thermea, ABD ısıtma sistem-
leri pazarında ilk 3 şirketten biri olmayı 
hedefliyor. ABD’de ısıtma ve soğutma 
ürünleri sağlayan öncü bir şirket olan 
ECR’nin satın alınması, BDR Thermea’nın 
operasyonlarını Avrupa dışına genişle-
terek küresel genişleme sağlama stra-
tejisinin bir parçasını oluşturuyor. Alım 
işlemi, ECR International hissedarlarının 
nihai onayının ardından geçerlilik kaza-
nacak. BDR, ABD’deki yerel üretim tesis-
leri, öncü markaları ve dağıtım kanalları 
dahil olmak üzere ECR International’ın 
yüzde 100’ünü satın alacak. Bu alım, 
BDR Thermea’nın ABD pazarına yerli 
bir oyuncu olarak girmesini sağlayacak. 
Bunun karşılığında, ECR International, 
BDR Thermea’nın hidronik ısıtma tek-
nolojisine erişim elde ederek, BDR’nin 
büyüklüğünden yararlanabilecek. Alım 
işlemi aynı zamanda ABD’de yaklaşık 90 
yıldır ve Avrupa’da 300 yılı aşkın zaman-

dır faaliyette olan iki şirketi bir araya 
getirecek. Bu alımla, BDR Thermea, son 
on yılda büyük bir uluslararası geniş-
leme daha sağlamış olacak. BDR Ther-
mea, 2009 yılında (2004’te Hollanda 
merkezli Remeha’nın Fransız De Dietrich 
Thermique şirketini satın almasının ardın-
dan kurulan) Hollanda merkezli Remeha 
Group ile İngiltere’de pazar lideri Baxi 
Group’un birleşmesiyle kuruldu. 2011 
yılında Türkiye’nin en büyük üçüncü 
ısıtma şirketi Baymak’ı satın alan BDR 
Thermea, bu uluslararası genişlemenin 
sonucunda gelirlerini üçe katladı. BDR 
Thermea Group İcra Kurulu Başkanı Rob 
van Banning, konuyla ilgili olarak şunları 
söyledi: “ECR International’ı satın alarak 
uluslararası öncü markalarımız arasına 
kattığımızı belirtmekten heyecan duyu-

yorum. BDR Thermea, ABD’nin öncü 
ısıtma sistemleri üreticisi ve dağıtıcısı 
olma yolunda ilerliyor. Bize göre bu alım, 
dünya genelindeki pazar payımızı ve var-
lığımızı artırma stratejimizin bir parçasını 
oluşturmaktadır.” ECR International Baş-
kanı ve CEO’su Ron Passafaro da, “BDR 
Thermea Group’a katılmamız, en yeni 
hidronik ısıtma teknolojisi ile mevcut ve 
gelecekteki müşterilerimize fayda sağla-
yacak kritik kütleye erişmemize olanak 
tanıyacaktır. Bu ortaklık, yüksek verim-
lilik sunan yoğuşmalı kazan pazarındaki 
konumumuzu güçlendirmekle kalmayıp, 
aynı zamanda yeni pazar segmentleri ve 
dağıtım kanalları açmamızı sağlayacak 
araçlar da sunmaktadır. Hissedarlarımızın 
işlemi onaylamasını ve uzun zamandır 
faaliyet gösteren bu iki köklü şirketin 
güçlerini en kısa sürede birleştirmesini 
sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak ise, 2013 
yılından bu yana BDR Thermea çatısı 
altında Avrupa teknolojisiyle yerli üre-
tim yaptıklarını vurgulayarak “Bu satın 
almayla grubumuzun gücünün Amerika 
kıtasına kadar ulaşmasından gurur duyu-
yoruz. Bu büyümenin kazandıracağı yeni 
pazarlar bizi de heyecanlandırıyor” dedi.

Honeywell, Elster'i Satın Aldı

H lerle uyumlu bir şekilde hissedarlarımız için 
ileride güçlü bir geri dönüş sağlamasını 
öngörüyoruz.” Honeywell Çevre ve Enerji 
Çözümleri (E&ES) Bölümü Başkanı Tim Dar-
kes ise, “Elster çalışanlarına Honeywell Çevre 
ve Enerji Çözümleri Bölümü’ne hoşgeldiniz 
demekten mutluluk duyuyorum. Bu satın 
alma Honeywell’in enerji, konut ve bina 
kontrol konusundaki ürün ve çözümlerini 
daha da güçlendirecek olağanüstü çalışan-
ları, teknolojileri ve tüm dünyaya yayılmış 
yeni müşterileri aramıza katıyor. Elster’in 
akıllı sayaçlar konusundaki pozisyonu bizim 
akıllı evler ve binalar konusundaki çözümle-
rimize güçlü bir katkı veriyor. Ayrıca yanma 
kontrolü konusunda sahip olduğumuz zen-
gin ürün çeşitliliği Honeywell’i endüstriyel 

oneywell, gaz ısıtma, kontrol, ölçüm 
ve teknolojileri konusunda küresel bir 

lider olan Elster markasının satın almasını 
gerçekleştirdi. 
Honeywell Başkanı ve CEO Dave Cote 
konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: 
“Elster markası Honeywell portföyüne harika 
teknolojiler, güçlü ve saygın bir marka, enerji 
verimliliği konusunda know-how ve kap-
samlı bir küresel organizasyon katacaktır. 
Elster’i işletme modelimizin ve temel süreç 
girişimlerimizin yayılımı için büyük bir fırsat 
olarak görüyoruz. Honeywell İşletim Sistemi 
(HOS), Elster'in tüm faaliyetlerinin büyüme-
sini ve kârlılığını artıracak yeni sinerjilerin 
oluşturulmasında önemli bir faktör olacaktır. 
Bu satın almanın Honeywell ’den beklenti-

yanma kontrol ekipmanları ve sistemleri 
konusunda da lider bir üretici konumuna 
getiriyor. Ortak hedefimiz, müşterilerimiz 
için yenilikçi ürünler geliştirmeye devam 
ederken, dünya çapındaki organizasyonu-
muzu ve geniş ürün yelpazemizi daha da 
kuvvetlendirerek büyümeyi sürdürmektir” 
dedi. Elster’in gaz ısıtma ve gaz, su ve elekt-
rik sayaçları bölümü Honeywell’in Otomas-
yon ve Kontrol Çözümleri (ACS) bölümünün 
bir parçası olan Çevre ve Enerji Çözümleri 
(E&ES) ile entegre olacak. Elster’in arama, 
çıkartma ve iletme konusundaki gaz uygu-
lamaları birimi ise Honeywell Performans 
Materyalleri ve Teknolojileri Bölümü kap-
samındaki Honeywell Proses Çözümlerine 
katılacak.
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Haberler

Climaveneta ve AFB Yeniden Anlaştı

İ klimlendirme sektörünün dünya 
çapındaki en önemli oyuncuların-

dan biri olan Climaveneta Spa ile şirketin 
Türkiye distribütörü AFB Bina Konfor ve 
Verim Sistemleri A.Ş. anlaşmasını Kasım 
ayında yeniledi. AFB Genel Müdürü 
Harun İz “Climaveneta ile anlaşmamızı 
devam ettiriyoruz. Hatta beraberliğimiz 
2016 itibarıyla üç ülkeyi kapsayacak. 
Türkiye ve Türkmenistan’dan sonra yerel 
yapılanmamızı kurarak Azerbeycan’da 
da Climaveneta’yı biz temsil ediyor ola-
cağız. İşbirliğimizden ve son iki yılda bir-
likte başardıklarımızdan dolayı karşılıklı 
olarak son derece memnunuz.  Clima-
veneta; çevreye duyarlı, ileri teknoloji, 
yatırım maliyetlerini hızla geri döndü-
rebilen ürünler tasarlıyor ve üretiyor. 
Bizler de bu kimlikteki ürünlere yoğun 
şekilde ihtiyaç duyan ülkemiz pazarında 
Climaveneta’nın ayak izini hızla büyütü-

yoruz. Climaveneta’nın dünya çapındaki 
organizasyonunda artık ilk üç distribü-
törü arasında yer alan AFB ile bu işbir-
liğinin sektörde çok uzun yıllar devam 
edeceğini düşünüyorum. Amacımız geli-

şen ve büyüyen organizasyon yapımızla, 
Türkiye pazarında saygın oyuncular ara-
sındaki yerimizi korumak ve lider grup 
arasında yerimizi çok kısa bir sürede 
almaktır” açıklamasını yaptı.

MMO Toplumsal Yaşam Mücadelesi Onur Ödülleri Verildi

M akina Mühendisleri Odası (MMO) 
İstanbul Şubesi tarafından düzen-

lenen ‘Oda Gönüllüleri Gecesi’nde top-
lumsal mücadelelere katkıda bulunan 
birçok kurum, meslek örgütü ve sendika 
temsilcisine ‘Toplumsal Yaşam Mücade-
lesi Onur Ödülü’ verildi. Birçok sivil top-
lum kuruluşunun katılım sağladığı ve Tak-
sim İnnpera Hotel’de düzenlenen geceye 
ve plaket törenine Kartal Belediye Başkanı 
Op. Dr. Altınok Öz, Kadıköy Belediye Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Günalp, Taksim 
Dayanışması adına Mücella Yapıcı, DİSK 
adına Önder Atay, KESK Şubeler Plat-
formu temsilcisi, İstanbul Tabip Odası 
Başkanı Selçuk Erez, Tabip Odası Mer-
kez Konsey Üyesi Hüseyin Demirdizen, 
İSMMMO Sekreteri Kazım Mermer, 
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi, Dudullu OSB Müdürü Murat Fırat, 
İkitelli OSB YK Üyesi Ümit Ülgen, Birgün 
Genel Yayın Yönetmeni Berkant Gültekin, 
Ulusal Kanal adına Bülent Ünal, Teknik 
Sektörel Yayıncılık adına Muhittin Tek-

man, Doğa Yayın Grubu adına Oya Bakır, 
Bileşim Yayın Grubu adına Kerem Kurul, 
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları 
Gülcemal Fidan, Mustafa Fehmi Okay, 
Ali Apaydın, Feyyaz Kaynak ve Kartal 
Belediyesi Meclis Üyesi Efrayim Deveci 
katılırken katılımcılara ‘Toplumsal Yaşam 
Mücadelesi Onur Ödülü’ Zeki Arslan tara-

fından verildi. Törende konuşan TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ars-
lan, mühendisliğin diğer mesleklere göre 
insanla en ilişkili mesleklerden biri oldu-
ğunu söyledi. Arslan, Odaya katkı sağla-
yan kuruluşlara gecede kendilerini yalnız 
bırakmadıkları için teşekkür etti.
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Haberler

V

S

Volt Motor ve KSB Pompa El Sıkıştı

Volt Motor Ek Tesisinin Açılışı Yapıldı

olt Motor, KSB Pompa ile IE4 motor 
üretimi konusunda yeni bir işbirliğine 

imza attı. KSB AG, dünya pazarına sunduğu 
“Senkron Relüktans Motor” teknolojisine 
sahip pompaların pazardaki yaygınlığını 
artırmak ve daha rekabetçi üretebilmek 
amacıyla, Volt Elektrik Motorları ve ProMotE 
AŞ ile 2013 yılında görüşmelere başladı. 
KSB Türkiye Genel Müdürü Sinan Özgür’ün 
desteğiyle, karşılıklı yapılan teknik ziyaret-

ler sonrası 2013 
Aralık ayında 
anlaşma sağlandı. 
Proje kapsamında, 
0.75 kW’dan 45 
kW’a kadar tüm 
ürünlerin kalıp 
ve ekipman yatı-
rımları kademeli 
olarak başlatıldı. 
2015 Ekim ayı 
itibarıyla, yatırım-
ların devreye gir-

mesiyle ilk sevkiyatlar yapıldı. Volt Elektrik 
Motorları, Türkiye’de bir ilke imza atarak 
IE4 elektrik motorlarının seri üretimini 
gerçekleştirdi. Volt Elektrik için önemli bir 
ihracat potansiyeli yaratan bu proje ile ilgili 
olarak anlaşma kapsamından bahseden 
Volt Elektrik Motorları Genel Müdürü Hamit 
Sancak, “İsteğimiz KSB’nin 0,75 kW’dan 
45 kW’a kadar olan tüm üretimlerini Volt 
Motor’da gerçekleştirmek. İlk hedefimiz 
KSB AG için rekabetçi, yüksek kalite sevi-
yesinde üretilmiş, zamanında teslimat ger-

çekleştireceğimiz ve her türlü teknik desteği 
sağlayacağımız ürün ve hizmet sunmaktır. 
Şu anda projede planlandığı şekilde, hedef-
lere uygun olarak seri üretime başlamış 
bulunmaktayız” dedi. Gelecekte IE3 yerine 
IE4 motor üretmek dışında bazı projelerin-
den de söz eden Sancak: “Bundan sonra 
üretim adetlerimizi artırıp KSB’nin elektro-
nik ile kullanılan bütün pompalarında bu 
motorları kullandırmayı hedefliyoruz” açık-
lamasında bulundu. KSB gibi dünya devi bir 

AYA Grup’a bağlı Volt Motor’un 
Kemalpaşa Organize Sanayi Böl-

gesi (KOSBİ)’nde yapımı tamamlanan ek 
binası, düzenlenen toplu açılış töreni ile 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
tarafından açıldı. Törene Bakan Işık’ın 
yanı sıra İzmir Valisi Mustafa Toprak, 
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 
EBSO ve KOSBİ Yönetim Kurulu Baş-
kanları katıldı. Açılış töreninde konu-
şan SAYA Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Mesut Sancak, 2006 yılında kurulan 
grubun Türkiye’de gelişmesine en çok 
ihtiyaç duyulan ar-ge, istihdam ve ihra-
cata katkı vermeye çalıştığını dile getirdi. 
Volt Motor’un, SAYA Grup bünyesine 
2011 yılında katıldığını anlatan San-
cak, “Yapılan modernizasyon çalışma-
ları sonucu ürün kalitesi ve ürün çeşidini 
artıran Volt Motor 600 çalışanı, 45 bin 

pompa üreticisine IE4 motor tedarik ediyor 
olmanın başlı başına bir prestij olduğundan 
bahseden Sancak, “Bu prestij ile birlikte 
grubumuz Türkiye’de ve dünyada yüksek 
teknolojili üretimler yapan ve motor ihtiyacı 
olan diğer tüm firmaların dikkatini çekti ve 
bu firmalar bizimle görüşmeye geldiler. KSB 
ile yaptığımız işbirliği sonucunda artık özel-
likle dünyaca ünlü diğer pompa üreticileri ve 
diğer firmalar da Volt Motor’un adını çok 
hızlı bir şekilde öğreniyorlar” diye konuştu.

metrekarelik üretim alanı ve kapasitesiyle 
Türkiye’nin lider elektrik motoru üretici-
lerinden biri haline gelmiştir. Volt Motor 
enerji tüketimini düşürüp verimliliği en 
üst seviyeye çıkartmak adına ar-ge çalış-
malarına önem veriyor ve 2020 yılına 
kadar sektör liderliğini hedefliyor” diye 
konuştu. Sancak konuşmasının ardından 
Bakan Işık’a Volt Motor’un Avrupa’ya 
ihraç ettiği super premium enerji sevi-
yesindeki IE4 elektrik motoru hediye etti.

FabricAir İstanbul Ofisi Açıldı

F abricAir A/S’nın, Türkiye’deki satış 
ve destek merkezi olarak faaliyet 

gösteren FabricAir Tesktil Bazlı Havalan-
dırma Sistemleri Tic. A.Ş., İzmir ofisinden 
sonra İstanbul ofisini de hizmete açtı. 
Konu ile ilgili firma tarafından yapılan 
açıklamada “Bundan böyle, daha iyi hiz-
met sunabilmek ve İstanbul’daki müş-
terilerimize daha yakın olabilmek ama-
cıyla, İstanbul’daki yeni ofisimizi hizmete 
açtık. FabricAir Türkiye, merkez ve des-
tek birimleri ile projelendirmeden detay 

çözümlerine, imalattan montaja kadar, 
kaliteli malzemeyi, kaliteli işçilikle zama-
nında müşterilerinin hizmetine sunuyor. 
Sahip olduğumuz tecrübeyi, profesyonel 
kadro ve çağın teknolojik yenilikleri ile 
pekiştirerek yatırımcıların yurtiçi ve yurt-
dışı projelerinde çözüm ortağı olmak isti-
yoruz. FabricAir Türkiye, yeni ofisimizle 
bundan böyle hem kamu alanındaki hem 
de özel sektördeki müşterilerimize çok 
daha yakın olacağız, onların ihtiyaçlarını, 
hızlı ve eksiksiz bir şekilde karşılamak için 

kurulan İstanbul ofisimizle, hizmet kalite-
mizi geliştirme olanağı bulacağız” denildi.

Fabricair İstanbul ofisinin iletişim bilgileri: 

FabricAir Tekstil Bazlı Havalandırma 
Sistemleri Tic. A.Ş. 
Merkez Mah. 
Topatan Caddesi 
No:10/9 Kağıthane, İstanbul 
T: 0212 294 90 08
www.fabricair.com.tr
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BELIMO Türkiye Ofisi Açıldı

B ELIMO Turkey Otomasyon A.Ş., 
Türkiye mekanik tesisat ve otomas-

yon ürünleri pazarına doğrudan hizmet 
vermek amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinde 
açıldı. Konu ile ilgili BELIMO Türkiye Genel 
Müdürü Yalçın Katmer, “BELIMO, 40 yıllık 
tecrübesi ile vana ve damper motorlarının 
da aralarında bulunduğu mekanik oto-
masyonda kullanılan birçok ürünün tasa-
rım, üretim ve satışını yapıyor. Konusunda 
dünya lideri olan BELIMO, üretimini İsviçre 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçek-
leştiriyor. BELIMO 2014 yılında toplam 5,6 
milyon adet motor üreterek bu konuda 
dünya çapındaki liderliğini korudu. Yeni-
likçilik konusunda liderliğini devam ettir-
mek için her sene cirosunun % 6,6’sından 
fazlasını (2014 yılı itibarıyla 32.4M İsviçre 
Frank) Ar-Ge çalışmalarına ayırdı. İsviçre 
üretim kalitesinden aldığı güçle tüm 
ürünlerine koşulsuz 5 yıl garanti veriyor” 
dedi. Müşteriyi dinlemenin, ihtiyaçlarını 
doğru tespit edip müşteriye yakın olma-
nın önemine dikkat çeken Yalçın Katmer 
“BELIMO zaten Türkiye’de 30 yılı aşkın 
süredir var olan ve kalitesi ile tanınan bir 
marka. Biz daha iyi hizmet vermek, yeni-
likçi ürünlerimizi sektöre tanıtmak için 
Türkiye ofisimiz ve tecrübeli kadromuz 
ile müşterilerimize doğrudan hizmet 
sunacağız. Çünkü biz, müşterilerimize 
daha yakın olmanın ve onları dinlemenin 
önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunu 
gerçekleştirmek için kuruluş felsefemizden 
yola çıktık. Kuruluş felsefemizi de özet-
leyen BELIMO kelimesi, Almanca 3 keli-
menin kısaltmasından oluşur. Bunlar: BE 
(beraten), LI (liefern), MO (montieren)’dır. 
İlk kelime Beraten – tavsiyede bulunmak; 
tasarım firmaları başta olmak üzere tüm 
müşterilerimizle paylaşacağımız bilgi 
ve tecrübelerimizi anlatıyor. Bu konuda 
BELIMO Türkiye olarak, ofis alanımızın 
yarısını eğitim ve seminer salonuna ayır-
dık, 2016 eğitim programımızı yayımladık 
ve eğitimlerimizi tüm sektörümüze açık 
hale getirdik. Ayrıca mekanik tesisat ve 
otomasyon tasarım firmalarına proje bazlı 
çözüm ve yerinde eğitim imkânı sunaca-

ğız. İkinci kelime Liefern – teslim etmek; 
müşterilerimize daha yakın olup güçlü 
stoğumuz ile teslimat performansımızı 
artıracağımızı anlatıyor. Amacımız en çok 
satılan ürünlerimizi siparişi takip eden 24 
saat içinde depomuzdan teslim etmek. 
Bunu sağlamak için detaylı bir istatistik 
çalışması yaptık. Bugün dahi önümüzdeki 
1,5 ay içinde satacağımızı öngördüğümüz 
ürünleri Türkiye stoğumuzda bulabilirsi-
niz. Üçüncü kelime Montieren – monte 
etmek; ürettiğimiz tüm ürünlerin, meka-
nik tesisat ve otomasyon sistemlerinin 
birer parçası olarak monte edildiği ger-
çeğinden yola çıkarak, kullanıcı davra-
nışlarını yakından inceledik ve montajı 
yapan kişinin en az efor ile en hızlı mon-
tajı yapmasını sağlayacak şekilde ürün-
lerimizi tasarladık” diye konuştu. Enerji 
verimliliği ve güvenliğin önemine vurgu 
yapan Katmer, “Son dönemde piyasaya 
sürdüğümüz tüm ürünler enerji verimliliği 
ve güvenliğe odaklı. Sektörümüzün bu 
yönde geliştiğini görmekten memnuniyet 
duyuyoruz. BELIMO olarak öncüsü oldu-
ğumuz yangın duman damper motorları 
konusunda devrim yaratacağını düşün-
düğümüz yeni serimizi bu sene piyasaya 
sürdük. Bu ürün öncekilere göre daha 
yüksek sıcaklık dayanımına sahip ve daha 
hafif. Ayrıca icadımız olan Safety Position 
LockTM fonksiyonu ile yangın durumunda 
damperin güvenli durumda kalmasını sağ-
lıyoruz. Yine bir diğer ürünümüz olan 
Energy Valve™ ile ısıtma/soğutma kont-
rolüne tamamen yeni bir bakış getiriyo-
ruz. İlgili hat üzerindeki debiyi, besleme 
ve dönüş hatlarındaki sıcaklıkları ve vana 
açıklığını bilip, hem sıcaklık kontrolü, 

hem ∆T optimizasyonu, hem basınçtan 
bağımsız debi kontrolü hem de enerji 
izlemesini Energy Valve™ ile yapabiliyo-
ruz. Enerji maliyetlerinin giderek arttığı 
günümüzde, enerji kontrolünün en iyi 
şekilde yapılabilmesinin önemi artıyor. Bu 
konuda Energy Valve™ alışılagelmiş kont-
rol yöntemlerinin çok üzerinde bir verim-
lilik sağlıyor” dedi. Katmer sözlerine şöyle 
devam etti: “Bilindiği gibi Türkiye’nin de 
taraf olduğu, Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Konferansı (COP21 - CMP11), 
30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında 
Paris’te gerçekleşti. Bu zirvenin sonucu 
olan Paris Antlaşmasını incelediğimizde, 
üzerimize düşen görevler olduğunu görü-
yoruz. Isıtma, soğutma, havalandırma sis-
temlerinin verimliliğinin, karbon salınımını 
dolayısıyla yaşam kalitemizi doğrudan ve 
önemli oranda etkilediğinin farkındayız. 
Pazarımız ve mesleğimiz ise enerji verim-
liliği konusunda önemli bir yere sahip. 
İşte tam da bu sebeple BELIMO, hava 
kontrol ürünleri ve su kontrol vanaları gibi 
pazar lideri olduğu ürünlerde üstlendiği 
misyonu, enerji verimliliğine odaklı, yeni 
ürünleriyle de gerçekleştirecektir.”
BELIMO Türkiye iletişim bilgileri şöyle: 
Belimo Turkey Otomasyon A.Ş. Şerifali 
Mah. Beyit Sk. No: 52/1 34775 Ümraniye/
İstanbul T: 0 216 266 32 00 F: 0 216 266 
32 09 www.belimo.com.tr
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Belimo ZoneTight™ zon vanaları.
Kompakt, verimli, güvenilir.
Belimo ZoneTightTM vanaları küresel kontrol vanası teknolojisi ile üretilmiştir. Farklı fonksiyon ve yapıları ile 
birçok uygulamada kullanılabilir:
• Kompakt Küresel Kontrol Vanası QCV, 2 veya 3 yollu küresel kontrol vanası olarak, fan-coil, klima santrali, 

yerden ısıtma, radyatör vs. için
• Basınçtan Bağımsız Küresel Kontrol Vanası PIQCV, ısıtma ve soğutma ekipmanlarına ihtiyacı kadar suyu, her 

koşulda sağlamak için
• 6-yollu küresel kontrol vanası, döşemeden ya da tavandan ısıtma/soğutma sistemlerinde 4 adet motorlu vana 

yerine ve daha iyi sıcaklık kontrolü sağlamak için
• Elektronik basınçtan bağımsız 6-yollu küresel kontrol vanası, ultrasonik debi ölçümü ve basınçtan bağımsız 

debi kontrolü ile 6-yollu vanayı tek gövdede birleştirmek için

We set standards. www.belimo.com.tr

Tam sızdırmaz Belimo ZoneTight™ ürün ailesi; enerji tasarruflu ve kusursuz 
sıcaklık kontrolü için kısıtlı alanlarda ideal çözüm.
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İklimlendirme ve 
Soğutma Ürünleri için
Firmaya Özel ve Hazır

Ücretsiz
DEMO sunumu için 

lütfen arayınız
Yazılımları

www.iklimsoft.com
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İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma  Endüstrisi Yazılımları Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Kolordu Sok. No: 10/1  D: 6 Ataşehir, İstanbul
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aymak, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) ile birlikte yürüttüğü 

toprak kaynaklı ısı pompası üretimi pro-
jesinde ilk aşamayı tamamladı. Projenin 
bir yıl içinde tamamlanarak seri üretime 
geçilmesi hedefleniyor. Dünyada sayılı, 
Türkiye’de ise ilk olacak Sanayi Bakanlığı 
tarafından onaylı “toprak kaynaklı ısı 
pompası tasarımı, geliştirilmesi ve top-
rak altı uygulama tekniklerinin deneysel 
optimizasyonu” projesini yürüten Bay-
mak, böylece hem enerji tasarrufu hem 
de emisyon azaltımına katkı sağlamayı 
hedefliyor. Baymak, projeyle toprak kay-
naklı ısı pompalarının yaygınlaşmasının 
önündeki ithalata bağlı yüksek fiyat 
engelinin kırılması, toprak altı incele-
melerinden elde edilecek verilerle toprak 
altı uygulama maliyetlerinin düşürül-
mesi, verimi artırıcı yöntemler gelişti-
rilmesi, böylece düşük fiyat ve yüksek 
performans ile çalışan toprak kaynaklı ısı 
pompalarının yaygınlaşmasını sağlamayı 
hedefliyor.

Ender Çolak: “2.5 yıldır 
çalıştığımız proje son aşamaya 
geldi”

Proje üzerinde yaklaşık 2.5 yıldır çalış-
tıklarını söyleyen Baymak Genel Müdürü 
Ender Çolak, “Hayallerimizin gerçeğe 
dönüşmesi için ilk aşamayı tamamladık. 
İTÜ Enerji Enstitüsü’nde bulunan Bay-
mak Laboratuvarı’nda kurulan ısı pom-
pası test istasyonu ile birlikte, Türkiye’de 

EDBİK 2016 Uluslararası Kongresi, 
4-5 Şubat 2016 tarihinde Inter-

Continental Otel’de, “Dayanıklı Şehirler 
için Düşünsel Dönüşümler” / “Binadan 
Yerleşkeye Bütünsel Tasarım için Diya-
log” başlık ve alt başlıklarıyla gerçek-
leştirilecek. Sekiz oturumda, yedi başlık 

ilk defa toprak kaynaklı ısı pompaları-
nın Avrupa standartlarına uygun test 
edilmesine onay verecek laboratuvar 
hayata geçmiş oldu. Bu ortak projeyle 
hem bölge ülkelerine hem de dünyaya 
toprak kaynaklı ısı pompası ve uygula-
malarını sunabilen ve ihracatımıza katkı 
sağlayan bir endüstriyi ülkemize kazan-
dırmış olacağız” dedi. Çolak, üretilen 
ilk toprak kaynaklı ısı pompasının ev 
ortamında kusursuz bir performansla 
çalıştığını belirterek “Hedefimiz 5 adet 
toprak kaynaklı ısı pompasının da üre-
timini tamamlayarak İTÜ Enerji Ensti-
tüsü binasında işleme almak, sonra da 
seri üretime hazır hale getirmek” diye 
konuştu.

Baymak, İTÜ ile Birlikte Türkiye’nin İlk Toprak 
Kaynaklı Isı Pompasını Üretecek

ÇEDBİK 2016 Uluslararası Kongresi Şubat’ta 
İstanbul’da

altında ve yaklaşık kırk konuşmacıyla sür-
dürülebilir bina alanında önemli konu-
lara değinilecek kongrede izleyicilerin de 
katılımcı olabilecekleri, etkin rol alabile-
cekleri bir diyalog ortamı geliştirilecek. 
Ayrıntılı bilgi için: 
www.yesilbinalarzirvesi2016.org
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kalite ve teknoloji elinizin altında

DX Bataryalı Klima Santralleri
Klima Santralleri

Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
Davlumbaz Santralleri

Havuz Nem Alma Santralleri

Sığınak Santrali

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

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
Mutfak Tipi Hücreli Aspiratörler

Sıcak Hava Apareyleri
Yer Konvektörleri

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

MCE 2016 için Geri Sayım Başladı

4 0. MCE - Mostra Convegno Expo-
comfort fuarı, 15-18 Mart 2016 

tarihleri arasında Milano’da yapılacak. 
MCE; tesisat, iklimlendirme ve yenilenebi-
lir enerjiler alanını kapsayan içeriği içinde 
dört ana başlığa sahip: Isıtma, Soğutma, 
Su ve Enerji. Isıtma, iklimlendirme, 
soğutma, vanalar, yazılım ve donanım-
lar, sıhhi tesisat teknolojileri, su arıtma ve 
şartlandırma, yenilenebilir enerjiler, bina 
otomasyonu alanlarında ulusal ve ulus-
lararası büyük ölçekli üretici firmaların 
en yeni teknolojileri ve sistem çözümleri, 
MCE 2016’nın liderleri olacak. Bugüne 
kadar fuara 53 ülkeden katılım gerçek-
leşti. Yurtdışı katılımcı kuruluşlar, MCE 
fuarının 1,600’ü aşkın katılımcı kuru-
luşunun % 40’ını oluşturuyor. Toplam 
fuar alanının % 90’ı satılmış durumda. 
Oldukça başarılı geçen MCE 2014 fuarına 
871’i yurtdışından olmak üzere 2.039 
kuruluş, 146 ülkeden 36.311’i yurtdı-
şından olmak üzere 155.987 ziyaretçi 
katılmıştı. MCE 2016 da, pazarda en ileri 
teknolojiye sahip sanayi kesimi içindeki 
lider konumunu tazeleyecek ve mev-
cut ekonomik senaryoda giderek daha 
stratejik, yenilikçi, bütünleşik ürün ve 
sistem çözümlerinin yanı sıra istihdam 
olanaklarının, enerji verimliliğinden kay-
naklanan ekonomik faydaların ortaya 
çıkarılmasına ortam oluşturacak, katkı 
sağlayacak. MCE 2016’nın odaklandığı 
ana unsur; elektrik ve ısı üretimi dünya-
sının, bina zarfı ve tesisat teknolojilerinin 
akıllı yönetim sistemleri ile cihazlar, sistem 
çözümleri arasında daha yüksek enteg-
rasyonun sağlanması, böylelikle enerji 
tüketiminin azaltılması, çevre ve doğal 

kaynakların korunmasıdır. Bugünün enerji 
verimliliği teknolojileri araştırmalarından 
ortaya çıkan bulguları MCE için Milano 
Politecnico Enerji&Strateji Grubu özetli-
yor: “Konutsal son kullanım verimliliği.” 
Araştırma sonuçları göstermiştir ki; enerji 
verimliliği alanında öne çıkan ısı pompa-
ları, bina otomasyon sistemleri, yoğuş-
malı kazanlar pazarı 12.8 milyar Euro’ya 
ulaşacak. Mini rüzgâr türbinleri, güneş 
gözeleri, güneş enerjili ısıtma sistemleri, 
mikro kojenerasyon sistemleri, biyokütle 
kazanlarının öne çıktığı yenilenebilir ener-
jili çözümler pazarı da 4 milyar Euro’ya 
ulaşacak. Güneş gözeleri ile ısı pompa-
larının veya güneş gözeleri, ısı pompaları 
ve güneş enerji depolama sistemlerinin 
entegre kullanıldığı melez çözümler de 
0.87 milyar Euro’luk bir hacme ulaşacak. 
Gelecek üç yıl için beklenen bu gelişmeler 
için bilgi birikimi, deneyimler ve araştır-
malar arasında bir sinerjinin oluşmasına 
ihtiyaç vardır. Üretim ve dağıtım alan-
larını temsil eden ANIMA ve ANGASIA 
derneklerinin hemen hemen tüm üyeleri, 
MCE 2016’ya katılıyor. MCE 2016’nın çift 
yönlü bir şekilde yeni iş fırsatları yaratarak 
uluslararası hvac&r ve yenilenebilir ener-
jiler sektörleri için önemli katma değer 
yaratması, sektörün geleceğine yön vere-

cek eğilimleri ortaya çıkarması bekleni-
yor. MCE 2016’nın konferans ve etkinlik 
programı da oldukça zengin. Yaklaşık Sıfır 
Enerjili Bina Teknolojileri, Yöntemleri ve 
Pazarlama Stratejileri, konferans ajanda-
sının öne çıkan başlıklarından. 15 Mart 
2016 tarihinde yapılacak açılış töreninin 
ardından İtalya’da Konutsal ve Endüstriyel 
Tesisat Pazarı Öngörüleri ve Konjonktürel 
Raporu sunumu, Isıl Evrim: Yeni Kurallar-
Yeni Fırsatlar Road Show final buluşması, 
ANGAISA, ASSISTAL, ASSOTERMICA ve 
MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOM-
FORT katılımı ile gerçekleşen yeni enerji 
etiketi ve Eko Tasarım ölçümleri sunumu 
yer alacak. MCE 2016 Percorso Efficienza 
& Innovazione verimlilik ve inovasyon 
ödülleri ve Oltre la Classe A (A Sınıfının 
Ötesinde) yeniden düzenleniyor. Bu iki 
sinerjik ve birbirini tamamlayan etkinlik 
teknolojinin eriştiği mükemmellik sevi-
yesini yansıtacak ve tam donanımlı bir 
yapı şeklinde ilk kez, Hall 2’de yer alacak. 
THAT’S SMART, bir kez daha MCE’nin 
güçlü etkinliklerinden biri olarak fuar 
alanı içinde bina otomasyonu için ayrıl-
mış alanda gerçekleşecek. Etkinlik, ANIE 
ve ANIE RINNOVABILI işbirliği ile orga-
nize edilecek. Fuardaki yeniliklerden biri, 
fiziksel ve online olarak tesisatçılar için 
bir buluşma noktası olacak MCEMASTER. 
MCE 2016 Uluslararası ISO 20121’e (Sür-
dürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi) sahip 
ilk İtalyan fuarı olacak. Çevre duyarlılığı-
nın bir göstergesi olarak tüm davetiyeler, 
online ve e-posta gönderimi ile iletilecek. 
Fuarın yenilenen web sitesinden gelişme-
leri takip etmek, katılımcı kuruluşları göre-
bilmek mümkün: www.mcexpocomfort.it

Aironn Ar-Ge Grubu Yeni Yazılımlarını Sektörün Hizmetine Sundu

F an mühendisliği konusunda sek-
törün öncü imalatçı firmalarından 

Aironn, yeni yazılımlarıyla ‘sektörün çözüm 
ortağı’ kimliğini pekiştiriyor. Aironn Ar-Ge 
grubu, tünel boyuna jet fan hesaplama-
ları için kullandığı AirSelection-T prog-
ramından sonra Atrium havalandırma 
hesaplamalarının hızlı tamamlanmasını 
sağlayan AirSelection-Atrium programını 

da sektörün hizmetine sundu. Firma  
yetkilileri, Ar-Ge grubunun yeni yazılımlar 
hazırlarken temel çıkış noktasının, stan-
dartlara uygun hesaplamaları kısa süre 
de tamamlaması olduğuna dikkat çeki-
yor. AirSelection-Atrium programı, NFPA 
92 standardında belirtilen matematiksel 
denklemleri kullanarak standarda uygun 
atrium havalandırma hesabı yapabiliyor.
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AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
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kalite ve teknoloji elinizin altında

DX Bataryalı Klima Santralleri
Klima Santralleri

Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
Davlumbaz Santralleri

Havuz Nem Alma Santralleri

Sığınak Santrali

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

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
Mutfak Tipi Hücreli Aspiratörler

Sıcak Hava Apareyleri
Yer Konvektörleri

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar



Haberler

Etna, Türkiye Yangın Standardı ve ecodesign-ErP Direktifinin Pompa 
Sektörüne Yansımalarını Anlattı

E
tna, 22 Aralık 2015 tarihinde, 
Sakarya Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda Türkiye Yangın Standardı 
(TSEN12845+A2) ve ecodesign-ErP 
Direktifinin Pompa Sektörüne Yansı-
maları konulu bir seminer düzenledi. 
Seminere Sakarya’nın önde gelen proje, 
mühendislik, taahhüt şirket temsilci-
leri, ve resmi kurumlarda görevli kon-
trolörleri katılım gösterdi. Seminerde; 
TSEN12845+A2 standardının hidrolik 

yönden yangın pompasından beklenti-
leri, pozitif ve negatif emiş şartlarında 
yangın pompası dizayn kriterlerinin neler 
olduğu, yangın pompası malzeme kriter-
leri ve elektrik kontrol paneli özellikleri 
gibi hususlara değinildi. Sunumun ikinci 
bölümünde ise ‘ecodesign-2009/125/EC 
(ErP)-çevreye duyarlı tasarım kriterlerinin 
pompa sektörüne yansımaları ve frekans 
kontrollü ürünler neden yaygınlaşıyor?’ 
konulu sunum gerçekleştirildi.

Coşkunöz Radyatör Ulusal Şampiyon Oldu

C oşkunöz Holding’in iklimlendirme 
sektöründeki öncü firması Coş-

kunöz Radyatör; Avrupa iş dünyasının 
en prestijli organizasyonlarından olan 
2015/16 Avrupa İş Ödülleri’nin ilk turunu 
tamamlayarak Türkiye’nin Ulusal Şampi-
yonlarından biri oldu. 
Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen, 33 
Avrupa ülkesinden 32.000 şirketin farklı 
kategorilerde rekabet ettiği yarışmada 
şirketlerin yenilik, iş mükemmeliyeti ve 
sürekliliği kriterlerine göre başarı disiplin-
lerine bakıldı. Coşkunöz Radyatör, birçok 
global şirketi geride bırakarak Türkiye’nin 
ithalat ve ihracat alanındaki şampiyon-

larından biri oldu. Coşkunöz Radyatör; 
pek çok itibarlı şirketle aynı kategoride 
yarışarak uluslararası ‘Ruban d’Honneur’ 
unvanını almak için Türkiye’yi Avrupa’da 
temsil edecek. Dünyanın en büyük 
yedinci global ağı olarak vergi, bağımsız 
denetim, muhasebe, kurumsal finans 
ve mali danışmanlık alanlarında hizmet 
veren RSM’nin ana sponsorluğunu yap-
tığı yarışmanın ikinci aşamasında Ulusal 
Şampiyon seçilen şirketler; tanıtım vide-
olarını, Avrupa İş Ödülleri web sitesinde 
yayımlayarak tüm dünyadan herkesin 
ve jürinin oylamasına sunacak. 11 Ocak 
2016 tarihinde başlayan oy kullanımı 26 

Şubat’a kadar devam edecek. 
Ayrıntılı bilgi ve oy kullanımı için: www.
businessawardseurope.com

Kayıp Kaçak Bedelleri Artık Görünmeyecek

E lektrik fiyat tarifeleri, yılbaşından 
itibaren yüzde 7’ye yakın zamla-

nırken, elektrik faturalarında yer alan 
çeşitli elektrik kalemleri tek bir başlık 
altında toplandı. Yani 1 Ocak’tan itiba-
ren yürürlüğe giren yeni tarife tablola-
rında elektrik faturalarında kayıp-kaçak, 
iletim, dağıtım ve perakende satış hiz-
met bedellerinin payının ne olduğunu 
görmek mümkün olmayacak. Aboneler 
bunların hepsini ‘Dağıtım Bedeli’ adı 
altında ödeyecek. Aktif enerji bedeli ile 
TRT fonu ve Enerji fonu gibi yüzdesel 
olarak tahsil edilen bedeller aynen fatu-
ralarda yer alacak. Sivil toplum temsil-
cileri ise bu karara tepkili. Hürriyet'in 
haberine göre, Elektrik Mühendisleri 

Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yeşil, “Elektrik faturalarına 
karartma uygulanmıştır. Bu karatma, 
çokça sözü edilen şeffaflık ilkesine aykırı 
olduğu gibi, tüketicinin bilgilenme hak-
kının gaspı anlamına geliyor. Yeni tarife 
dönemiyle birlikte, perakende satış hiz-
met bedeli ve elektrik satın alış maliyeti, 
tek bir kalem haline getirilmiş olup; bu 
kalem içinde şirketlerin tahsil edecekleri 
brüt kâr marjı da yer almaktadır. Tari-
fede bu kalem ‘perakende enerji bedeli’ 
olarak isimlendirilmiştir. Tarifede ‘dağı-
tım bedeli’ olarak toplulaştırılan kalem 
içerisine ise TEİAŞ adına tahsil edilen ile-
tim bedeli, dağıtım şirketleri adına tahsil 
edilen dağıtım bedeli ve yine dağıtım 

şirketlerine aktarılan kayıp-kaçak bedeli 
dahil edildi” dedi. Yeşil, faturalarda 
kayıp-kaçak hanesinin kaldırılmasına 
yönelik, “Faturalarda görünmez kılın-
mış olan kayıp-kaçak bedeli şimdi de 
tarife düzenlemesinde sır haline geti-
rildi. Yargının verdiği karar ortada iken, 
kayıp-kaçak bedellerini önce faturada, 
şimdi de tarifede gizlemeye çalışmakla 
bir sonuç elde edemeyecekler. Elektrik 
abonelerinin başvurduğu mahkemelerin 
talepleri doğrultusunda; tahsil edilen 
kayıp-kaçak bedellerini dağıtım şirket-
leri ve EPDK mahkemelere bildirmekle 
yükümlüdür” yorumunu yaptı.

Kaynak: http://www.yapi.com.tr
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Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, ekonomik, sorunsuz ve garantili 
bakım onarım çözümleri sunan Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point”

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

her marka kompresör için vermekteyiz.

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

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

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

BITZER ULUSL AR AR ASI SERVİS MERKEZİ

facebook.com/BitzerServis

twitter.com/BitzerServis

instagram.com/BitzerServis

Sentez Klima



Haberler

ODE “Enerji Verimliliği 
Seferberliği” Çağrısı Yapıyor

O DE Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan, ülkemizin Rusya 

ile yaşadığı malum krizin ardından 
gündeme ilişkin bazı önemli açık-
lamalarda bulunarak devletimize 
ve kamuoyuna Enerji Seferberliği 
konusunda çağrı yaptı. Turan yap-
tığı açıklamada özetle şunları ifade 
etti: “Doğalgaz ithalatımızın yaklaşık 
yarısı olan 27 milyar m3’ünü satın aldığımız Rusya’yla ilişkilerin 
gerilmesi, ülke olarak enerji verimliliğine, hem bireysel hem de 
devlet politikası olarak daha çok eğilmemiz gerekliliğini bir kez 
daha ortaya koydu. Türkiye, güneş ve rüzgar enerjisi gibi öz 
kaynaklarını kullanarak ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık 
vererek enerjideki ithalat bağımlılığının önüne geçebileceği gibi, 
cari açık gibi ekonomik verilerin düzeltilmesinde, ülkenin rekabet 
gücünün artırılmasında ve en önemlisi temiz ve yaşanabilir çevre 
koşullarının oluşturulmasında ciddi yol kat edebilecektir. Türkiye 
doğalgaz tüketiminin sadece yüzde 1’ini yerli üretimle karşılayabi-
liyor. Özellikle nüfusun ve kentlere göçün artmasıyla, konutlarda 
doğalgaz kullanımı artıyor, enerji yoğun tüketim alışkanlıkları 
geliştiriyoruz. Bir an önce önlem alınmadığı takdirde, durum daha 
da vahim hale gelecek. Ülkemiz hâlâ enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı 
konularında bilinçsiz. Yalıtımla, binalarda % 70’e varan ısı tasarrufu 
sağlamak mümkündür. Ülkemizdeki 20 milyon konutun ısı yalıtı-
mının yapılmasıyla ekonomimize yılda yaklaşık 10 milyar USD katkı 
sağlanabilecektir. Devletimizin, 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji 
Verimliliği Kanunu’nun maddelerini yasal yaptırımlarla koruması 
ve kontrol altına alması; yalıtım gibi konunun ilgili sektörleriyle 
elele bilinçlendirme projelerini hayat geçirmesinin artık zorunlu 
olduğunu düşünüyoruz. Bireysel bilinçlendirmenin öneminin yanı 
sıra, enerji tüketiminin yaklaşık % 40’ını kullanan sanayinin de bir 
yandan enerji tasarrufu konusunda teşviklerle desteklenmesi ve 
yaptırımlarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Pilot şehir ve bölge-
ler seçilerek, sanayi ve iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının 
desteği alınarak bir an önce 'Enerji Verimliliği Seferberliği' başla-
tılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hükümetimizin 'Enerji 
Verimliliği Seferberliği'ni bir devlet politikası haline getirmek için 
çalışmalarını en kısa sürede tamamlamasını temenni ediyor, yalı-
tım sektörünün güçlü temsilcilerinden biri olarak ODE’nin de bu 
seferberliğe katkı sağlamak adına elinden gelen desteği vereceğini 
belirtmek istiyorum.”

Vefat ve Başsağlığı

T
ermo Isı Sistemleri - Ecostar Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Hacı Sami Özyıldırım, 2 Ocak 2016 tarihinde 

vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve 
ailesine başsağlığı dileriz.
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Haberler
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MIT Proses Pompaları ve 
Endüstriyel Ekipmanlar Grubu 
Yurtiçi ve Yurtdışı Pazara 
Sunuldu

M IT, katma değeri yüksek 
ürünlerle ürün grubunu 

genişletmeye, proses pompalar 
ile devam ediyor. Gıda, içecek, 
kozmetik, ilaç ve kağıt endüst-
rileri başta olmak üzere birçok 
prosesin akışkan transferi ihtiya-
cını karşılayan MIT Pompa Grubu; 
Lobe pompalar, hijyenik santrifüj 
pompalar, diyaframlı pompalar, 
manyetik kaplinli santrifüj pom-
palar, selonoid pompalar ve pro-
ses pompalardan oluşuyor. MIT 
pompaları, güvenilir performansı, 
sorunsuz çalışması, yüksek enerji 
verimliliği ile işletmelere avantaj sağlıyor. MIT pompa 
grubunda, farklı gövde malzemeleri, farklı rotor seçe-
nekleri gibi çok sayıda alternatif bulunuyor. Kullanılan 
malzeme kalitesi ve gövde et kalınlıkları ile korozyona 
karşı yüksek dayanıma sahip pompa serisinin, yurti-
çinde olduğu kadar yurtdışı pazarlarda da ses getirmesi 
bekleniyor.

E ndüstriyel ve ticari amaçlı kullanılan soğuk oda-
ların toplam ısı yükünü hesaplayan, fiyatlandır-

masını yapan ve odaya uygun soğutma ekipmanları 
seçimi sağlayan COLD-SİM yazılımının üçüncü versiyonu 
yayımlandı. 
Web tabanlı mimari yapı ve modüler programlama 
yaklaşımı ile geliştirilen COLD-SİM yazılımında soğuk 
oda ısı yükü hesaplama modülü ile entegre çalışan 
soğuk oda evaporatörleri, hava soğutmalı kondenser-
ler, monoblok, kondensing unit ve merkezi kompresör 
sistemi ünitelerinin performans hesaplama ve seçimi 
modülleri mevcut. Bu özelliklere ek olarak ürünlerin 
model bazında konfigüre edilmesi ve fiyatlandırması 
gibi temel işlevleri de içeriyor. COLD-SİM yazılımında 
uluslararası geçerliliği olan American Society of Heating 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) 
ve The Association of German Engineers (VDI) yakla-
şımları ve verileri temel kabul edildi.

İklimsoft, COLD-Sim Üçüncü 
Versiyonunu Tamamladı





Haberler

D KM İnşaat’ın üretimine başladığı 
TUNEX “Darbe Sesi Yalıtım Malze-

mesi”, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği 
(SKD)’nin düzenlediği, İnovatif Sürdürü-
lebilirlik Uygulamaları yarışmasında Çev-
resel İnovatif Uygulama kategorisinde 
“Teşvik Ödülü”ne layık görüldü. TUNEX; 
‘Özgün Olma’, ‘Projenin Çevresel, Eko-
nomik, Sosyal Katkısı’, ‘Pazarda Talep 
Görme’, ‘Sürdürülebilir Olma’ gibi dört 
başlıkta değerlendirildi. Elastomerik kau-
çuk atıklarından %100 geri dönüşüm 
darbe sesi yalıtım malzemesi TUNEX, 
darbe sesi yalıtımının yanı sıra ısı yalıtı-
mına da yardımcı oluyor. Atık geri kaza-

DKM İnşaat, TUNEX ile Ödül Aldı
nımı, yüksek enerji verimliliği ve tasarrufu 
ile binalarda düşük karbondioksit emis-
yonu sağlayan TUNEX’e ödül kazandıran 
diğer özellikleri şöyle sıralanıyor:  
• LEED ve BREEAM puanlamasında üç 

temel kritere katkı,
• Üretim prosesinde kimyasal ve ısıl 

işlemler olmaması dolayısıyla çevreye 
zarar veren atık oluşmaması ile 
çevresel katkı,

• Ar-ge ve Üretim Departmanları 
yapılandırılması ile yeni istihdam, 

• Ses - Gürültü Yalıtımı ve ısıl konfor 
ile sosyo-kültürel hayata olumlu etki,  

• Proje kapsamında geliştirilecek 

ürünler ile yaşam kalitesini artırıcı 
çözümler ile sosyal katkı,

• Yerli üretim olması sayesinde 
ithalatı azaltıp ihracatı artırması ile 
ekonomik katkı.

Siemens, Desigo’daki Yenilikleri İş Ortaklarına Tanıttı

S

Bina Teknolojileri Çözüm Ortakları Kanalı 
Satış Yöneticisi Fahri Cem Uzun, Desigo 
CC Entegre Bina Yönetimi Sistemi’ne 
eklenen yeni fonksiyonları anlatırken, 
Siemens Bina Teknolojileri Bölümü Oda 
Otomasyonu Global Ürün Yönetimi Lideri 
Adrian Naef de katılımcıları, kompakt oda 
modülü Desigo DXR2’nin sistem konfigü-

iemens Bina Teknolojileri Bölümü, 
18 Aralık 2015’te İstanbul’da ger-

çekleştirilen Desigo V6 ve DXR2 etkinliği 
ile Desigo Bina Yönetimi Platformu’nun 
yeni versiyonunu ve kompakt oda modül-
lerini iş ortaklarına tanıttı. 
Siemens AG Bina Teknolojileri 
Bölümü’nden satış ve pazarlama yöne-
ticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
lansman toplantısında, Desigo V6 ve 
kompakt oda modülleri katılımcıların 
beğenisini kazandı. Desigo Bina Yöne-
timi Platformu’nun yeni versiyonu Desigo 
V6 ile gelen özellikleri, Siemens İsviçre 
Bina Teknolojileri Bölümü Desigo Lans-
man Müdürü Catherine Vermeersch iş 
ortaklarıyla paylaştı. Siemens Türkiye 

rasyonu ve demo uygulamaları hakkında 
bilgilendirdi. Sağladığı avantajlarla yatı-
rımcılardan olumlu geri dönüşler alan 
Desigo’nun satış hikâyelerini ise Siemens 
İsviçre Bina Teknolojileri Merkez Ofisi İş 
Geliştirme Müdürü Damien Nirousset ve 
ürünlerin tüm pazarlama stratejilerini de 
Siemens Türkiye Bina Teknolojileri Pazar-
lama Müdürü Pınar Çelik iş ortaklarıyla 
paylaştı. Son olarak Bina Otomasyonu 
Sistem Ürünleri Ürün Müdürü Süleyman 
Karacan da Desigo seçim araçlarını part-
nerlere uygulamalı olarak aktardı. Etkinli-
ğin sonunda katılımcılar Bina Teknolojileri 
ve Desigo konusunda merak ettiklerini 
uzmanlara sorma ve DXR2 uygulamala-
rının demosunu inceleme imkânı buldu.

Cantaş & Embraco Teknik Semineri Gerçekleştirildi

C antaş, Embraco firmasını Ege böl-
gesindeki iş ortaklarıyla 3 Ekim 

2015 tarihinde düzenlenen Cantaş & 
Embraco Teknik Seminerinde buluş-
turdu. Cantaş ve Embraco yetkililerinin 
hazır bulunduğu, üretici ve servis paza-
rından katılımcıların da yoğun ilgi gös-
terdiği teknik seminerin ilk bölümünde, 
Cantaş Genel Müdürü Özgür Arseven 
şirketi hakkında kısa bir sunum yaptı. 
Stoklarında bulunan markalar ve ürünler 
hakkında bilgi veren Arseven C-Gas ürün 

operasyonları hakkında film gösterimini 
katılımcılarla paylaştı. İkinci bölümde, 
Embraco firmasından yetkililer dünya 
genelindeki Embraco organizasyonlarını, 

ürün yelpazesindeki modelleri, pazar 
trendlerindeki ve R290 gazı hakkındaki 
son gelişmeleri katılımcılara aktardı. 
Embraco yetkilileri ayrıca doğru kom-
presör seçimi-kompresör değişiminde 
sıklıkla yapılan hatalar/çözümlerine 
ilişkin bir sunum yaptı. Seminerin son 
bölümünde ise, Cantaş Ürün Müdürü 
Yunus Emre Bulut, Frigocraft kondenser 
üniteleri hakkında bilgiler verdi. Seminer 
sonunda düzenlenen akşam yemeğinde 
katılımcılara katılım sertifikaları verildi.
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Haberler

U lus Yapı; sismik koruma, titreşim 
yalıtımı ve akustik kontrol alanında 

Türkiye’nin ilk internet satış sitesinin lans-
manını 15 Aralık 2015 tarihinde Swissotel 
The Bosphorus’ta düzenledi. 
Lansmanda Ulus Yapı Yönetim Kurulu 
Başkanı Eren Kalafat, “Ulus Yapı’nın 
bugün vermek istediği mesaj; tesisat 
sektörünün sismik korumayı öğrendiği. 
Türkiye’de özellikle inşaat sektörü, ina-
nılmaz bir büyüme sergiledi ve bu büyü-
meyle birlikte iki segmente bölündü. Bir 
yandan aşırı büyük bina kompleksleri yapı-
lıyor ve milyon metrekareler konuşuluyor 
diğer yandan ise takip edilemeyecek kadar 

yaptığımız ve ürünlerinin satışını gerçek-
leştirdiğimiz firmalardan destek alıyoruz. 
Çünkü dünya elektronik ticarete doğru 
gidiyor. Bu portal tamamen sistematik 
bir yer ve bankalarla çalışıldığı için işin 
finansal tarafı da çok disiplinli yürüyor. 
Bunların hepsi maliyet açısından lehimize 
yansıyor. Biz bu yansıyan tüm avantajları, 
ilave kâr marjı yaratmadan müşterileri-
mize sunuyoruz. Kritik mühendislik ihti-
yacının olduğu projelerde biz mühendislik 
hizmetinden çok daha fazlasını zaten veri-
yoruz. Sektör, mühendislik hizmetlerimi-
zin yanında malzeme tarafında da güçlü 
bir Ulus Yapı ile karşı karşıya. Her zaman 
olduğu gibi yine standartların belirleyicisi 
olmaya devam edeceğiz. 
Ulus Yapı olarak 2016 ve sonrasında hem 
mühendislik ordumuz hem de online mal-
zeme temini ile iki koldan da çok güçlü 
bir şekilde sektörde var olacağız” diye 
konuştu. 

Ayrıntılı bilgi için: 
http://www.sismikmarket.com/

sismikmarket.com Yayında

çok sayıda küçük ve orta ölçekli işler yapı-
lıyor ve bunlar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 
Sektör sismik korumayı öğrendiği için bu 
tarafta çok kritik bir mühendislik hizme-
tine gerek duyulmuyor, daha çok ürün 
tedariki ön plana çıkıyor. Ürün tedariki ön 
plana çıkınca; hem fiyatta hem ödemede 
avantajlar aranmaya başlıyor. Ulus Yapı 
olarak bu segmente de hitap edebilmek 
için bir elektronik ticaret portalı kurduk, 
bu portal aracılığıyla sektöre ödeme şart-
ları ve fiyat konusunda alışılmadık dere-
cede cazip seçenekler sunuyoruz. Bu 
platformun üzerinden distribütörlüğünü 

Mitsubishi Electric, Ankara’da Sektörle Buluştu

M itsubishi Electric, iklimlendirme 
(HVAC - Heating, Ventilating and 

Air Conditioning) sektöründeki otomas-
yon çalışmalarını konu alan sektör buluş-
masını başkent Ankara’da düzenledi. 16 
Aralık’ta The Green Park Hotel Ankara’da 
“Türkiye’nin Geleceği için Çalışıyoruz” 
temasıyla düzenlenen etkinliğe; çok 
sayıda kamu ve özel sektör temsilcisi, 
yatırımcılar, taahhüt firmaları, yükle-
nici firmalar, danışmanlar, üniversiteler, 

mimarlar, makine imalatçıları, mekanik 
proje firmaları, bina yönetim sistemi 
(BMS-Building Management System) 
entegratörleri ve hvac sistem entegra-
törleri katıldı. Mitsubishi Electric Türkiye 
Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel 
Müdürü Şevket Saraçoğlu ve birim yöneti-
cilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte 
Mitsubishi Electric, iklimlendirme (HVAC) 
sektörünün otomasyon çalışmaları hak-
kında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında, 
Mitsubishi Electric’in ısıtma, soğutma ve 
mekanik havalandırma sistem çözümleri 
uygulamalı örneklerle anlatıldı. Marka-
nın atık su, temiz su ve yangın sistem 
çözümleri, asansör ve yürüyen merdiven 
çözümleri, elektrik dağıtım ve yönetim 
sistemlerinin de tanıtıldığı sektör buluş-
masında, yeni endüstri evresinin Mitsu-
bishi Electric’teki karşılığı olan e-F@ctory 
konsepti ile fabrikaların kurulumdan 

önce simüle edilerek tüm kaynak plan-
lamasının yapılabileceği ve daha sonra 
yatırıma geçilebileceği açıklandı. Etkin-
likte yoğun ilgi gören bir diğer konu ise 
alışveriş merkezleri, oteller, iş merkezileri 
gibi kompleks yapılarda ısıtma, soğutma, 
havalandırma, aydınlatma, jeneratör, 
hidrofor gibi pek çok farklı mekanizmayı 
tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan 
Bina Yönetim Sistemi (BMS-Building 
Management System) oldu. Mitsubishi 
Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sis-
temleri Genel Müdürü Şevket Saraçoğlu, 
dünyada 120 binden fazla çalışanı ile 42 
ülkede faaliyet gösteren 94 yıllık dünya 
devi Mitsubishi Electric’in, hizmet verdiği 
tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların 
gerçek ihtiyaçlarını analiz edip anlayarak 
kazandığı deneyimle sektörüne ileri tek-
noloji çözümler sunan bir marka oldu-
ğunu belirtti.
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S FA Sanihydro’nun, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği eğitim 

seminerleri sürüyor. SFA Sanihydro 14 
Ekim 2015 tarihinde Konya Dedeman 
Hotel’de ve 4 Kasım 2015 tarihinde Adana 
Büyük Sürmeli Hotel’de tesisat ustalarıyla 
bir araya geldi. 70 kişilik katılımla gerçek-
leşen seminerlerde, SFA Sanihydro S.S.H. 
Sorumlusu Erman Tümçelik öncelikle SFA 
Sanihydro’nun 55 yıllık tecrübesini ve WC 
öğütücü pompaların sağladığı çözümleri 
anlattı. Toplantıda WC öğütücü ve pom-
paların doğal akışlı tahliyenin imkânsız 
olduğu durumlarda, evlerde ve iş yerle-
rinde herhangi bir yere, ekstra tuvalet 
veya yeni bir banyoyu kolayca monte 
etmeyi sağladığı anlatıldı. WC öğütücü 

ve pompaların çatı, bodrum katından ya 
da kanalizasyon borusundan uzak veya 
kot farkı olan yerlerde dikey olarak 11 
metreye, yatay olarak 110 metreye kadar 
32 mm’lik bir boru çapı ile atıkları pom-
palayabildiği, müşterilere hijyenik, ekono-
mik, pratik ve estetik bir çözüm sağladığı 
vurgulandı. Ürünleri iyi anlamanın doğru 

pompa seçiminde büyük önem taşıdığı 
vurgulanarak, WC öğütücüleri ve pompa-
ları hakkında çalışma prensibinden mon-
tajına kadar detaylı teknik bilgi aktarıldı. 
SFA Sanihydro ayrıca Gebze Mimarlar 
Odası’nın talebiyle 27 Ekim 2015 tari-
hinde Gebze Bayramoğlu Resort Hotel’de 
mimarlara yönelik bir seminer düzenledi. 
Yaklaşık 90 mimarın katıldığı seminere 
ilgi oldukça yüksekti. Soru-cevap bölümü-
nün ardından SFA Sanihydro düzenlediği 
akşam yemeğinde ustalar ve mimarlarla 
yakından tanışma fırsatı buldu, müşteri 
memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve 
üst seviyede tutmak için eğitim etkinlikle-
rine önem verildiği ve çalışmaların devam 
edeceği belirtildi.

SFA Sanihydro Sıhhi Tesisat Ustalarına ve Mimarlara Seminer Verdi

E
E

E.C.A., SCOT Teknolojisi ile İlk Yerli Kombiyi Üretti

Emas, SCOT Teknolojisi ile Üretilen Kombi 
ve Yeni Klima Serisini Bayilerine Tanıttı

.C.A., Türkiye’nin ilk yerli Güvenli 
Yanma Teknolojisi (SCOT - Safety 

COmbustion Technology) özelliğine sahip 
tam yoğuşmalı kombi ürün gamını piya-
saya sundu.Emas Makina Sanayi Genel 
Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu konuyla 
ilgili “E.C.A. markamızla 2016’ya güçlü bir 
giriş yapıyoruz. Yeni tam yoğuşmalı pre-
miks kombimiz Güvenli Yanma Teknolojisi 
(SCOT) ile farklı gaz tiplerine ve basınçlarına 
kendiliğinden adapte olma özelliğine sahip. 
Bu teknolojiyi Türkiye’de ilk yerli üretim ola-
rak hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 
Klima pazarı yer almadığımız bir pazardı. 
Duvar, kaset ve VRF olmak üzere bireysel 
ve ticari soğutma çözümleri ile tüketicinin 
beklentilerine birebir karşılık vereceğine 
inandığımız yeni bir ürün gamı hazırladık. 
2016 yeni pazar ve yeni ürünlerimizle mar-
kamızın başarılarını sürdüreceğimize inanı-
yoruz” dedi. E.C.A.’nın yeni tam yoğuşmalı 

premiks kombisi Güvenli Yanma Teknolojisi 
(SCOT) ile farklı gaz tiplerine kendiliğinden 
adapte olma özelliği ile öne çıkıyor. Ürün, 
soft start ile sessiz yanma özelliğine sahip, 
ayrıca Apple ve Android telefonlar ile de 
kumanda edilebiliyor. Emas Makina’nın 

.C.A., iki yılda bir gerçekleştirdiği 
bayi toplantısını, bu yıl 11-13 

Aralık tarihleri arasında yurtiçi ve yurt-
dışından 500 bayinin katılımıyla Antalya 
Kaya Palazzo Golf Resort’da gerçekleş-
tirdi. Toplantıda E.C.A., ürün gamına 
yeni eklediği Güvenli Yanma Teknolojisi 
(SCOT - Safety COmbustion Technology) 
özelliğine sahip tam yoğuşmalı kombi 
ürün gamını ve klima çeşitlerini tanıttı. 
Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Elginkan Topluluğu İcra Meclisi 
Başkanı Gaye Akçen toplantıda yaptığı 
konuşmada “2015 yılı büyümemizi sür-
dürdüğümüz başarılı bir yıl oldu. En yeni 
pazarımız olan Asya Pasifik’te büyümeyi 
hedefliyoruz. Sürdürülebilir büyüme için 
kapasite, fabrika ve ürün çeşitliliğine 
yatırım yapıyoruz” dedi. Emas Makina 

E.C.A. ürün gamına yeni kattığı klimalarda 
ise “duvar tipi split klima”, “kaset tipi split 
klima”, “salon tipi split klima”, “kanallı tip 
klimalar” ve “VRF ve buna ait farklı iç ünite 
çeşitleri” olmak üzere bir ürün gamı bulu-
nuyor.

Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özo-
kumuşoğlu ise “E.C.A.’nın tam yoğuşmalı 
yeni kombisinde 24 kW, 30 kW, 35 kW 
kapasite seçenekleri bulunmasıyla birlikte 
gaz adaptif sistem ile farklı gaz kalitelerine 
kendiliğinden adaptasyon sağlaması, en 
çok dikkat çeken özelliğini oluşturuyor. 
Ürün gamına yeni kattığımız klimalarda 
ise ‘duvar tipi split klima’, ‘kaset tipi split 
klima’ ve ‘VRF’ bulunuyor” dedi. 
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Alarko Carrier Data 
Center Dynamics 
2015 İstanbul 
Konferansı’ndaydı

Alarko Carrier 
Gaziantep’te Bayileri 
ile Buluştu

A

A

Alarko Carrier Eğitim Atağını Avrupa’ya Taşıdı

Alarko Carrier, Çatı Tipi Klima Üretimini Artırdı

larko Carrier, Hırvatistan’ın baş-
keti Zagreb’te, Avrupa Birliği ve 

Türkiye’de yayımlanan EcoDizayn yönet-
meliklerine uygun olarak ürettiği Optima 
sirkülasyon pompalarıyla ilgili eğitim 
verdi. Alarko Carrier Su Basınçlandırma 
Sistemleri Ürün Müdürü Cüneyt Bulca 
tarafından ülke genelinde faaliyet göste-
ren kurum ve temsilcilere verilen eğitimde, 
pompalarla ilgili teknik ve ticari bilgiler 
aktarıldı. Eğitimde; “Avrupa Birliği’nde 
Uygulanan Eco Dizayn Yönetmelikleri ve 
Hırvatistan için Mevcut Durum” ile “Farklı 
Tesisat Uygulamaları için Islak Rotorlu 
Sirkülasyon Pompası Seçim Teknikleri” 
konuları ele alındı. Satış sonrasında olu-
şabilecek problemlerin hızlı ve etkin bir 
şekilde giderilebilmesi amacıyla Optima 

sirkülasyon pompalarıyla ilgili arıza tespit 
ve giderme, pompa demontaj - montaj, 
bilgisayarla pompaya kablolu bağlantı ve 
ayarları konularında pratik servis uygu-
lamaları yapıldı. Alarko Carrier Ar-Ge 
bölümü  tarafından geliştirilen yeni yazı-
lımlar ise katılımcıların bilgisayarlarına 
yüklendi. Eğitim, Zagrep’te Optima pom-
palarını kullanan ısı merkezlerine yapılan 
ziyaret ve yerinde incelemelerle son buldu.

edildi. Daha önce 40-120 kW arasında 7 
farklı kapasitede üretilen çatı tipi klimalar, 
yeni eklenen 4 kapasiteyle, 40-200 kW 
arasında toplam 11 kapasitede, soğutma 
(50UA) ve ısı pompası (50UH) olarak 
satışa sunuluyor. Çatı tipi klimalar; farklı 
kategorilerde belirli dönemlerde uygula-
maya konan Ecodesign kriterlerine uygun 
şekilde tasarlanıp üretiliyor.

A

A

larko Carrier, RC Group işbirliği 
ile 8 Aralık 2015 tarihinde Haliç 

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Data Center Dynamics 2015 İstanbul 
konferansına sponsor oldu. Konferansta 
“Solution Stage” oturumunda Alarko 
Carrier Hassas Kontrollü Klimalar Ürün 
Yöneticisi Merve Nama Ünsaç, sunu-
munda, X-TYPE sisteminin mevcut sis-
temlerle karşılaştırmasını yaparak avan-
tajlarını ve çalışma prensibini anlattı.

larko Carrier, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bayilerine yönelik bir 

toplantı düzenledi. Gaziantep Teymur 
Otel’de gerçekleştirilen ‘Dalgıç Pompa 
Satış Politikası Toplantısı’na, bölgedeki 
11 dalgıç pompa bayisi katıldı. ‘2016 
Yılında Dalgıç Pompa Satış Politikaları’, 
‘Dalgıç Pompalardaki Pazar Gelişmeleri’ 
ve ‘Rakip Ürünlerle Rekabet Koşulları’ 
konularının ele alındığı toplantı, bayile-
rin görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla 
son buldu.

larko Carrier, çatı tipi klima üreti-
mindeki kapasitesini artırıyor. 2015 

yılı itibarıyla ürün gamını 200 kW’a kadar 
genişleten şirket, bu kapsamda tamamen 
Türk mühendisleri tarafından ve son tek-
nolojiyle tasarlanan 120-200 kW arası 
çatı tipi klimaları piyasaya sundu. Gebze 
fabrikasında üretilen Eurovent sertifikalı 
klimalar, şu ana kadar 36 ülkeye ihraç 

34 TERMODİNAMİK • OCAK 2016



Haberler

C
C

Camfil Quad Pulse Package PX Toz Toplama Ünitesi 2015’in 
En Yenilikçi Ürünü Seçildi

Camfil Hi-Flo II, 2016 Tomorrow’s FM 
Ödülleri’nde Adaylığa Layık Görüldüamfil Quad Pulse Package PX 

Toz Toplama Ünitesi, Processing 
dergisi tarafından ‘2015’in En Yenilikçi 
Ürünü’ seçildi. Camfil ekibi konu ile ilgili 
şunları söyledi: “Camfil olarak Quad 
Pulse Package PX kompakt toz toplama 
ünitesi ile kullanıcılara düşük maliyet, yer 
tasarrufu, iyi hava kalitesi ve patlama 
önleyici özellikleri sunuyoruz. Ünite, toz 
toplama ekipmanının olmadığı yerlere 
veya ATEX Standartlarının sağlanamadığı 
yerlere kurulabiliyor. Quad Pulse Package 
PX kompakt toz toplama ünitesinin ilaç 
sektörü için; tablet-basım, karıştırma, 
harmanlama, granülleştirme, kurutma, 
kaplama, doldurma veya paketleme gibi 
alanlarda kullanılması oldukça uygundur. 
İlaç sektörü haricinde, ünitenin patlayıcı 
tozlar için düşük debi gerektiren kimya 
ve kozmetik sektörlerinde de kullanımı 
oldukça kolaydır. Filtre değişim zamanını 
ve kullanıcı maliyetini azaltan bir sisteme 

sahip olan Camfil Quad Pulse Package PX 
toz toplama ünitesi (QPP), birincil olarak 
ilaç ve kimya endüstrisinde kullanılıyor. 
Oldukça düşük ayakizi bulunan QPP; 
üretimdeki yüksek konsantrasyonda 
bulunan patlayıcı tozları temizlemek için 
kullanılıyor. Ünite, tesislerde durmak-
sızın üretime devam ettirecek şekilde 
temizlenebilen filtrelere sahip ve genel 
toz toplama ünitelerinin aksine sık filtre 
değişimini bertaraf ediyor. QPP’in kons-

amfil Hi Flo II, Tomorrow’s FM 
Awards 2016 ödülüne aday gös-

terildi. Tomorrow’s FM 
Awards, geçen 12 aylık 
süreci kapsayıp ‘En İyi 
Ürün İnovasyonu’ kate-
gorisi için veriliyor. 
Tomorrow’s FM 2016 
ödüllerinde adaylığı bulu-
nan ürünlerin kitapçığı 
basılacak ve Ocak ayında 
tüm kazananlara oy veri-
lebilmesi için internet 
üzerinden oylamaya sunulacak. Konu 
ile ilgili Camfil ekibi “Tesis yönetici-
leri, enerji müdürleri ve bina sahipleri, 
Eurovent’in 2015 yılında hava filtreleri 
için düzenlediği enerji verimliliği sınıflan-
dırmasında belirtilen enerji tasarruflarını 
sağlamak için oldukça zorlu gereklilik-

trüksiyonu, NFPA ve ATEX Standartlarına 
göre en yüksek patlama korumasını sağ-
lıyor. İlave olarak patlama önleyici cihaz-
lara ihtiyaç duyulmuyor. QPP, bina içine 
kurulduğu için bina-dışı kurulumlardaki 
fazlaca kanal ve kurulum masraflarını 
düşürüp kurulum zamanını da azaltı-
yor. Ünite aynı zamanda bütün bakım 
işlevlerine kolay ulaşım sağlıyor. Entegre 
edilmiş fan, gerekli emişi sağlar ve sessiz 
çalışma ortamı için yalıtılmıştır.”

leri yerine getirmek durumunda olacak. 
Yeni Hi-Flo II, düşük enerji tüketimine 

sahip Hi-Flo’nun geliştiril-
miş versiyonudur. Optimum 
performans için tasarlanan 
aerodinamik ceplere sahiptir 
ve Eurovent’in yeni sınıflan-
dırmasında A+ enerji etike-
tini almıştır. Kullanılan her 
bir filtre yıllık 40 €’ya kadar 
tasarruf sağlar. Camfil ola-
rak, klima santrallerinizdeki 
filtreleri, A+ enerji verimine 

sahip filtrelerle değiştirdiğinizde elde ede-
bileceğiniz potansiyel enerji tasarrufunu 
ücretsiz olarak analiz edebiliyoruz. 
Daha fazla bilgi almak ve Toplam Yaşam 
Maliyeti Analizimizden ücretsiz olarak 
yararlanmak için www.camfil.com.tr’yi 
ziyaret edebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Instalacje Fuarı Nisan 2016’da Düzenlenecek

P olonya’nın Poznan kentinde her iki 
yılda bir organize edilen Instalacje 

Uluslararası Isıtma, Soğutma, Havalan-
dırma Teknolojileri ve Su ve Kanalizasyon 
Sistemleri Fuarının 10. versiyonu, 25-28 
Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak. 
Ağırlıklı olarak ısıtma, soğutma, hava-
landırma ve su ve kanalizasyon teknolo-

jileri sektör ve alt sektörlerine hitap eden 
fuar sırasında birçok seminer ve yarışma 
düzenlenecek. 
Doğu ve Orta Avrupa’nın konusundaki 
en büyük ve en köklü organizasyonların-
dan biri olan fuara 20’nin üzerinde farklı 
ülkeden 30000 profesyonel ziyaretçinin 
katılımı bekleniyor.
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Emerson’un Yeni “Avrupa Çözüm Merkezi” Açıldı

Bosch Termoteknik, Kombi Üretimini Artırdı

E

B

Emerson’un yaratıcı yenilikçi kompresör ve 
elektronik kontrol teknolojileri; süpermar-
ketler için olduğu kadar konutsal ve ticari 
iklimlendirme sistemleri için de kullanıla-
cak. David N. Farr açılışta; “İklimlendirme 
teknolojileri iş kolumuz için açtığımız yeni 
Aachen Avrupa Çözüm Merkezimiz, Avru-
pa’daki müşterilerimize en iyi hizmeti verme 
yolunda son kilometretaşımız olmuştur. 

merson, 8 Aralık 2015 tarihinde 
8 milyon Euro’luk yeni yatırımı ile 

Avrupa Çözüm Merkezi’ni Almanya’nın 
Aachen kentinde açtı. Merkez, Emerson’un 
Avrupa iklimlendirme pazarında bütünleşik 
çözümler geliştirme stratejisinin bir parçası 
olarak, enerji verimliliğini geliştirmek, sür-
dürülebilirliği ve sistem entegrasyonunu 
desteklemek gibi önemli rekabetçi faktör-
lere odaklı çözümler sunabilmek amacıyla 
kuruldu. Açılış törenine Şirket Müdürü 
David N. Farr, Emerson Klima Teknolojileri 
Avrupa Kuruluşu Başkanı Jean Janssen ve 
Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp 
katıldı. Yeni merkezin yeni özelliklere sahip 
laboratuvarında mühendisler, bütünleşik 
çözümleri doğrudan müşterileri ile bir-
likte, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda 
geliştirecek ve gelişmiş hizmet sunacak. En 
son teknolojilerle donatılan laboratuvarda, 

osch Termoteknik, Manisa’daki fab-
rikasında 5.555.555'inci kombinin 

üretimini gerçekleştirdi. 
Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu 
ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer 
Polat, konuya ilişkin yaptığı değerlendir-
mede, “Bosch Termoteknik dünyasındaki 
en önemli üretim tesislerinden biri olan 
Manisa Fabrikamız bugüne kadar sayı-
sız başarı kazandı. İki kez ‘En İyi Fabrika’ 

Bu, Avrupalı müşterilerimizin gelişmesi ve 
memnuniyetinin artırılması açısından çok 
önemliydi” dedi. Yeni merkez, halihazırda 
Avrupa’da beş üretim tesisi ve dört mühen-
dislik çözüm merkezi ile iklimlendirme 
teknolojileri alanında faaliyet gösteren 
Emerson’un Avrupa pazarında elini güçlen-
direcek. Emerson Klima Teknolojileri Avrupa 
Kuruluşu Başkanı Jean Janssen de açılıştaki 
konuşmasında şunları söyledi: “Hedefimiz 
bir sonraki adımda Avrupa’da teknoloji, 
inovasyon ve müşteri hizmetlerine olan bağ-
lılığımızla, yaratıcılık ve açık fikirliliğin teşvik 
edildiği bir ortam yaratmaktır. Müşterileri-
miz ile işbirliği içinde çözümler tasarlamak 
ve onlara sunmak, HVAC&R endüstrisinin 
bugünkü ve gelecekteki zorluklarının üste-
sinden gelmek istiyoruz.” Açılış töreninin 
ardından misafirlere yeni laboratuvar, yeni 
olanaklar, test birimleri tanıtıldı.

ödülüne değer bulundu. 2013 ve 2014 
yıllarında ‘Satış Büyümesi’ kategorisinde 
ödül kazandı. Üretim adedi konusunda ise 
kendi rekorumuzu daha ileriye taşıyarak 
bugün 5.555.555’inci kombiye ulaştık. 
Bosch Termoteknik Türkiye olarak yetkin 
çalışanlarımız, büyüyen ciromuz ve artan 
üretimimizle Bosch Global dünyasının çok 
önemli bir parçası olmaya devam ediyoruz” 
şeklinde konuştu.

Vaillant, Tüketici Club Üyelerini Ödüllendirdi

V aillant, Adanalı ve Antalyalı Tüke-
tici Club üyeleriyle, Adana ve 

Antalya’da düzenlenen toplantılarda bir 
araya geldi. 
Toplantılar Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erol Kayaoğlu ve Vaillant 
Türkiye Satış Direktörü Vedat Yazar’ın 
katılımıyla gerçekleşti. Toplantılarda 
Vaillant’ın tarihçesi ve dünya genelin-
deki çalışmaları hakkında bilgi veren Tür-
kiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol 

Kayaoğlu, Vaillant’ın Türkiye pazarındaki 
mevcut konumu, Vaillant Türkiye servis 

organizasyonu, sadece Vaillant tüketi-
cilerinin üye olabildiği Vaillant Tüketici 
Club hakkında da güncel bilgileri üyelerle 
paylaştı. Satış Direktörü Vedat Yazar ise 
üyelerin ürünler ve hizmetler hakkındaki 
görüş ve önerilerini dinleyerek yeni hiz-
metler hakkında onları bilgilendirdi. Bilgi-
lendirmelerin ardından toplantıya katılan 
ve tavsiyeleri sonucu ödül almaya hak 
kazanan Tüketici Club üyeleri teşekkür 
plaketiyle ödüllendirildi.
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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.
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Daikin, Japonya Çevre Bakanlığı Tarafından 
Ödüle Layık Görüldü

D

D

D

Daikin Türkiye Akademi Belçika’dan Ödülle 
Döndü

Daikin Türkiye İhracatını 4 Yılda 4 Kat Artırdı

Daikin Teknoloji ve 
İnovasyon Merkez 
Üssünü Settsu’da Açtı

aikin Türkiye, Daikin Europe tara-
fından her yıl düzenlenen ‘Avrupa 

Servis Semineri’nden bu yıl da ödülle 
döndü. Belçika’nın Roeselare kentinde 
22 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen 
Avrupa Servis Semineri’nde, Daikin 
Europe’a bağlı olarak faaliyet gösteren 
19 ülkenin servis yöneticileri bir araya 
geldi. Başarılı ve örnek uygulamaların 
ödüllendirildiği seminerde Daikin Tür-
kiye Akademi, verdiği servis eğitimleriyle 

‘Servis Destek’ kategorisinde ödüle layık 
görüldü. Seminerin ardından düzen-
lenen gala yemeğinde Daikin Global 
Servis Departmanı Yöneticisi Yoshifumi 

aikin, 2011 yılının Temmuz ayında 
yaptığı 15 milyon dolar olan ihra-

catını bu yıl 4 kat artırarak yaklaşık 60 
milyon dolara çıkardı. Daikin Türkiye, 
ihracata odaklanarak Avrupa ülkelerinin 
yanı sıra, CIS ülkelerinden Afrika paza-
rına kadar geniş bir coğrafyada büyüme 
kararı aldı. Konu ile ilgili Daikin Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı Tuna Gülenç, 
şu bilgileri verdi: “Daikin Türkiye olarak, 
şu anda ihracatımızın yüzde 60’ını CIS 

aikin, Japonya’nın Settsu kentinde 
bulunan Yodogawa Tesislerindeki 

Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’ni açtı. 
25 Kasım 2015 tarihinde faaliyete baş-
layan Daikin Industries’in bu yeni tesisi, 
Daikin Grubu’nun teknoloji geliştirme 
faaliyetleri için bir ana üs olarak işlev 
görecek. Enerji tasarrufu sağlayan sis-
temlerin kullanıldığı ve 700 mühendisi ile 
58 bin metrekarelik alanda hizmet vere-
cek olan merkez, ilk olarak yüzde 70 ve 
gelecekte ise yüzde 100 oranında enerji 
tasarrufu yapmayı amaçlıyor. LEED Platin 
sertifikası almayı hedefleyen merkeze 
gelecek ziyaretçiler serbestçe gözlem 
yapabilecek, enerji tasarrufu sağlayan bu 
girişimleri ve enerji azaltımı koşullarını 
kendileri deneyimleyebilecek. Daikin bu 
yeni merkezi ile hem şirket içinde hem 
de şirket dışında ortak çalışmaya dayalı 
yenilikler yaratmayı amaçlıyor.

sağladığımız görülüyor. CIS ülkelerine 
gerçekleştirdiğimiz ihracatı bu yıl yak-
laşık 30 milyon dolara çıkarmayı başar-
dık. Bunun için bu ülkelerde güçlü bir 
yapılanmaya gittik ve bu süre içinde 8 
yeni distribütörü bünyemize kattık. CIS 
ülkelerinde bireysel kullanıcıya yönelik 
olarak da 6 showroom açılışı yaptık. Tüm 
bu çalışmaların karşılığı olarak da ihracat 
rakamlarımız artarken, hedeflerimizi de 
büyüttük.”

D aikin, R32 soğutucu akışkan kul-
lanımına yönelik çalışmaları, bu 

konuda geliştirdiği cihaz ve çözümler 
ile Japonya Çevre Bakanlığı tarafından 
ödüllendirildi. 
Daikin’e bu ödülü getiren R32 gazı, şu 
an split klimalarda kullanılan R410A 
soğutucu akışkanına göre daha fazla 
enerji verimliliği sağlıyor. R32 soğutucu 
akışkan kullanılan klimalar, yüksek enerji 
verimliliği değerleri ile kullanıcılarının 

daha az elektrik faturası ödemesini sağ-
lıyor. Çevre dostu soğutucu akışkan R32, 
Türkiye’de Daikin’in yeni nesil Emura II 
ve Ururu Sarara gibi modellerinde yer 
alıyor.

Akashi tarafından takdim edilen ödülü 
alan Daikin Türkiye Satış Sonrası Hizmet-
ler Departmanı ve Akademi Koordina-
törü Neslihan Yeşilyurt, “Daikin Akademi 
için yaptığımız çalışmaların karşılığını bu 
şekilde almak bizim için onur verici” dedi.

ülkelerine gerçekleştiriyoruz ve geriye 
dönük baktığımızda bu pazarlarda son 
4 yılda yaklaşık yüzde 800’lük bir artış 
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Danfoss Türkiye Ekibi, 
İran’da Bayi ve 
İş Ortakları ile Buluştu

Danfoss, Üniversite 
Öğrencileri ile Buluştu

D

D

D

Danfoss Soğutma Sistemleri, Endüstriyel 
Soğutma Eğitimi Düzenledi

Danfoss Türkiye Soğutma Ekibi, Üç Teknik Gezi 
Düzenledi

Levent Taşkın, Danfoss Ortadoğu, Afrika ve 
Türkiye Bölge Başkanı Oldu

anfoss Türkiye, Aralık ayında 
Endüstriyel Soğutma - Türkiye 

Satış Mühendisi Rüştü Saral’ın öncü-
lüğünde endüstriyel soğutma alanında 
faaliyet gösteren müşterilere yönelik 
eğitimi düzenledi. Dört gün süren 
eğitimde amonyaklı ve karbondioksitli 
soğutma tesislerinde kullanılan Dan-
foss ürünleri hakkında detaylı bilgi 
verildi. Eğitimde ayrıca 2016 yılına 
ilişkin yenilikler de paylaşıldı. Eğitim 
içeriklerinin oluşturulmasında müşte-
rilerden gelen taleplerin belirleyici rol 
oynadığını belirten Rüştü Saral, Dan-
foss Endüstriyel Soğutma ürünlerinin 

anfoss Türkiye, işbirliklerini güç-
lendirmek amacıyla çeşitli şehir ve 

ülkelerde bulunan iş ortaklarına yöne-
lik toplantılar düzenlemeyi sürdürüyor. 
Danfoss Ortadoğu, Afrika ve Türkiye 
(TMA Bölgesi) Başkanı Levent Taşkın 
ve Danfoss Türkiye Satış ve Pazarlama 
müdürlerinin katılımı ile İran’a ziyaret 
düzenlendi. 4 gün boyunca İran’da 
ürün eğitimleri verildi, iş ortakları ile 
birebir görüşmeler yapıldı. Danfoss TMA 
Bölgesi Başkanı Levent Taşkın “İran ziya-
retimiz, İran pazarını yakından tanıma-
mız ve iş ortaklarımız ile pazarın büyü-
yeceği 2016 için stratejilerimizi görüş-
memiz açısından çok faydalı oldu. 2016 
yılında iş ortaklarımız ile büyümeye ve 
başarılı işlere imza atmaya devam ede-
ceğiz” dedi.

anfoss Türkiye Genel Müdürü 
Levent Taşkın, Şehir Üniversitesi 

son sınıf ve yüksek lisans öğrencileri ile 
“Tea&Talk” sohbetinde bir araya geldi, 
bilgi ve tecrübelerini aktardı. Karşılıklı 
soru cevap şeklinde düzenlenen ve bilgi 
paylaşımının en üst seviyede olması 
amaçlanan sohbette, ana tema “Ulus-
lararası Şirketlerde Yöneticilik İçin Neler 
Gereklidir?” olarak belirlendi. Levent 
Taşkın, gençlere yöneticilik yolunda 
tavsiyelerde bulundu.

anfoss Türkiye Soğutma Ekibi, 
1 - 7 Kasım tarihleri arasında Can-

taş Soğutma, Erbay Soğutma, Planer 
Soğutma, Üntes ve Yıldırım Soğutma 
yetkililerinin, 16 - 20 Kasım tarihleri ara-
sında Cantek, Doğu Klima, Frigo Mekanik, 
Frigo Soğutma, İmbat, Messan, Panel Sis-
tem ve Samsun Mutfak yetkililerinin katı-
lımıyla Danimarka ve Fransa’ya; 30 Kasım 

- 2 Aralık tarihlerinde ise Frigoduman 
yetkililerinin katılımıyla Danimarka’ya 
teknik gezi düzenledi. Fransa Kompre-
sör Fabrikasına gerçekleşen gezide F-gaz 
Yönetmeliği’ne ve enerji verimliliğine 

anfoss’un Türkiye Genel Müdür-
lük görevini yürüten Levent Taşkın; 

Ortadoğu, Afrika ve Türkiye (TMA Böl-
gesi) Bölge Başkanlık görevine getirildi. 
Kısa süre önce gösterdiği başarı sonu-
cunda; Azerbaycan, İran, Afganistan ve 
Pakistan pazarlarının yönetimlerini de 
üstlenen Levent Taşkın yeni görevine 1 
Ocak itibarıyla başladı. Levent Taşkın, kısa 
süre önce Danfoss bünyesine katılan Daf 
Enerji’nin de yönetim kurulundaki göre-
vine devam edecek.

kullanımının müşterilerinin işlerini bir-
çok açıdan kolaylaştırdığının altını çizdi. 
Saral “Danfoss, bu uygulamalardaki 
uzmanlığı sayesinde güvenilir ve enerji 
verimliliği yüksek ürünleri, kullanıcıla-
rın yararına olacak şekilde yeniliklerle 
sürekli desteklemektedir” dedi.

D

D

yönelik teknik eğitimler de düzenlendi. 
Danfoss Soğutma Sistemleri Ülke Müdürü 
Toni Timirci, “Müşterilerimiz, uzun yıllar 
birlikte çalışmak istediğimiz iş ortakları-
mız, onlarla birlikte Danfoss dünyasını 
ve gücünü yakından görmek aramızdaki 
bağı güçlendirmemize büyük bir katkı 
sağlıyor” dedi.
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Haberler

ISIDEM Yalıtım 
Fabrikasına 
Öğrencilerden Ziyaret

I
ISIDEM Yalıtım, Coolflex’i Uruguay’a İhraç Etti

SIDEM Yalıtım, ürünlerini farklı 
coğrafyalarda, çok çeşitli müşteri   

beklentileri ve yönetmelikleri karşılayacak 
şekilde ihraç ediyor. Konu ile ilgili ISIDEM 
Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu 

“ISIDEM Yalıtım olarak son yıllarda yap-
tığımız yatırımlarla, uluslararası arenada 
artan marka bilinirliğimiz, ülkemiz ve 
bizler için gurur verici. Brezilya’da Eylül 
ayında gerçekleşen Amerika kıtasının 
en önemli sektörel organizasyonların-
dan biri olan Febrava fuarına katıldık. 
Fuar süresince ürünlerimizi tanıtarak 
birbirinden önemli iş birliklerini hayata 
geçirdik. Şu anda emeklerimizin karşı-
lığını alıyoruz. Halihazırda 40’tan fazla 
ülkeye ihraç ettiğimiz ürünlerimizle artık 
Güney Amerika Uruguay pazarında da 
yer alıyoruz. Önümüzdeki süreçte dağı-

E skişehir Osmangazi Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği bölümü son sınıf 

öğrencileri ve öğretim görevlileri, Endüst-
riyel İşletmeler dersi kapsamında ISIDEM 
Yalıtım fabrikasını ziyaret etti. 
ISIDEM Yalıtım Teknik Direktörü Ayhan Gök-
bağ Üniversite – Sanayi işbirliği ve ISIDEM 
Yalıtım işe alım süreçleri konularında öğren-
cilere ve öğretim görevlilerine bilgi verdi. 
Gökbağ “Sektör tecrübemizle yeni mezun 
arkadaşların dinamizmi ve idealistliğini bir-
leştirmek istiyoruz. ISIDEM ailesi olarak bu 
tarz çalışmalar için elimizden geleni yap-
maya hazırız. Bu doğrultuda genç beyinleri 
destekleyerek daha dinamik ve yenilikçi bir 
firma olacağız” dedi.

tım kanallarımıza yenilerini ekleyip ürün/
hizmet kalitemizi artırarak sürdürülebilir 
bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

TÜBADER’de Yeni Yönetim

eden tüm üyelere teşekkür etti, Yönetim 
Kurulu’nda üç sene daha görev alacağını 
ve bu dönemi en verimli şekilde geçirmek 
üzere tüm yönetim kurulu asil ve yedek 
üyelerinin sorumluluğunu alacaklarını ve 
tüm üyelerden de her türlü desteklerini 
beklediklerini ifade etti.

TÜBADER 3. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri
1. Recep Cingitaş - Yönetim Kurulu Başkanı
2. Z. Arzu Kırdı - Yönetim Kurulu Başkanı 
Yardımcısı
3. İsmail Aygül - Muhasip Üye
4. Ertuğrul İlmaz - Üye
5. Kenan Taştemur - Üye

T ÜBADER (Baca Sistemleri Hava-
landırma ve Mutfak Yağlı Kanal-

ları Temizleyicileri Derneği) Yönetim 
Kurulu’nun 3. Olağan Genel Kurulu, 19 
Aralık 2015 tarihinde dernek merkezinde 
gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığına Ömer Lütfi Yılmaz, 
Kâtip Üyeliğe Muammer Akgün ve Erkan 
Ağgez’in seçildiği Genel Kurul’da Yöne-
tim Kurulu faaliyet raporları ve Denetim 
Kurulu raporlarının okunması ve ibrasının 
ardından diğer maddeler görüşüldü. 3. 
Olağan Genel Kurulu’nun yönetim organ-
larının seçiminde ise TÜBADER Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Recep Cingitaş seçildi. 
Genel Kurul toplantısının ardından Cingitaş 
yaptığı açıklama ile Genel Kurul’a iştirak 

İklimlendirme Kelimesi TDK Türkçe Sözlük’te Yer Alacak
Uygulama Kolu toplantısında değerlen-
dirildi. "İklimlendirme" kelimesinin “Amaç 
doğrultusunda, ortam havasının fiziksel 
özelliklerinin ve kalitesinin sürdürülebilir 
esaslarda kontrol edilmesidir” şeklinde 

tanımlanarak sözlükte yer almasına karar 
verildi. 
Söz konusu kelime Türkçe Sözlük’ün 2016 
yılında yapılacak olan yeni baskısında yer 
alacak.  

I SKAV’ın 2015 yılının Haziran ayında 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu’na yaptığı başvuru sonucunda 
önerdiği ‘iklimlendirme’ kelimesi ve tanımı 
ile ilgili husus, kurumun Sözlük Bilim ve 
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Haberler

Hacettepe Teknokent'ten Dünyanın ilk Akıllı Kampüs Projesi

H acettepe Teknokent, dünyanın 
ilk Akıllı Kampüs projesini hayata 

geçirdi ve kendi enerjisini kendisi üreten 
bir eko sistem oluşturdu. Sistem ile bir-
likte binalar aynı zamanda kendi kendini 
temizliyor. Hatta pis su temiz su olarak 
ayrıştıran bahçe sulama suyu bile temin 
edilebiliyor. Bu önemli proje ilk kez ICSG 
4. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler 
ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda tanıtı-
lacak. 2016 Haziran ayında tamamen 
bitmesi planlanan proje ile bütün park 
alanları enerji depolama haline getiri-
lecek. Burada bütün elektrikli araçları 
ve elektrikli donanımları hızlı şarj etme 
imkânı olacak. Aynı zamanda bunlar 
tek bir merkezden kontrol edilecek. Bu 
enerji ile tüm çevrenin aydınlatılması 
binalarının tüm işlevlerinin yerine geti-
rilmesi sağlanacak. Tüm binalarda hava 
kontrol sistemleri, klima sistemleri ve 
tüm sistemlerin kontrolü tek bir mer-
kezden sağlanarak her yere eşit dağılımı 
yapılacak. Hacettepe Teknokent Genel 

Müdürü Abdurrahman Güngör: “Danış-
man hoca ve öğrencilerimizle birlikte 
100 kişinin üzerinde çalışan mevcut 
bu proje için. Yurt dışında örnekleri de 
var ama güneş enerjisi yerine nükleer 
enerji kullanılıyor. Bu proje ile Bahreyn 
Üniversitesi’ne de danışmanlık yapıyo-
ruz. Güneş enerjisi ile bütün kampüsü 
donatıyoruz. Bu sistemleri pasif bina 
dediğimiz bir binaya bağlıyoruz, bu bina 
da kendi enerjisini kendi oluşturuyor ve 
kendi atığını kendi temizliyor. Duvar 
kalınlıkları yaklaşık 1.20 cm. Katı atık sıvı 
atık ayrı ayrı ayrıştırılıyor. Pis su temiz su 

olarak ayrıştıran bahçe sulama suyunu 
bile temin edebildiğimiz bir sistem. 
Güvenlik açısından giren çıkan araçla-
rın kontrolünde, araç tanıma sistemleri, 
aracı alttan tanıyarak içinde ne var ne 
yok gösteren bir yöntem mevcut ayrıca 
yüz tanıma sistemleri de var. Haliç’te 
gerçekleştirilecek ICSG 4. Uluslararası 
İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler 
Kongre ve Fuarı bizler için çok önemli. 
İlk kez burada tam anlamıyla lansma-
nımızı yapacağız. ICSG’ye 50’den fazla 
ülke katılıyor. Bu sayede tüm dünyaya 
örnek olacağız” açıklamasında bulundu.

Wavin Academy, Türkiye İnovasyon Haftası’nda Örnek Başarı 
Öyküsüyle Yer Aldı

T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından Ekonomi Bakanlığı 

desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
ve Hollanda’nın partner ülke olduğu 
Türkiye İnovasyon Haftası dünyada ve 
Türkiye’de fark yaratan profesyonelleri, 
akademisyenleri ve öğrencileri bir araya 
getirdi. 3-4-5 Aralık 2015 tarihlerinde 
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen etkinlikte kendi alanında uzman 
yerli ve yabancı konuşmacı fark yaratan 
hikâyelerini dinleyicilere aktardılar. Etkin-

likteki en dikkat çeken konuşmalardan 
biri de 3 Aralık günü Business Models 
Inc. Şirketinin CEO’su ve dünyaca ünlü 
strateji uzmanı Patrick van der Pijl tara-
fından yapıldı. Pijl’in “İnovatif İş Model-
leri Tasarımı” konuşmasında Wavin Pilsa 
bünyesinde yer alan Wavin Academy en 
başarılı iş modelleri konusunda örnek 
gösterildi. Wavin Pilsa Genel Müdürü 
Orhun Çapanoğlu konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada şunları söyledi: “Plastik boru 
sektöründe tesisatın uzun yıllar sorunsuz 
olarak çalışması, yapılan montajın kalite-
siyle doğrudan orantılıdır. Hatalı yapılan 
montajlar sektördeki en büyük sorunlar-
dan biri olarak karşımıza çıkar. Sektörde 
var olan bu soruna çözüm olarak Wavin 
Pilsa, uygulamayı yapan ustaları eğitim-
den geçirerek sektörde bir ilki başardı. 
2014 yılında Adana’da kurulan Wavin 
Academy, öncelikle bir sosyal sorumlu-

luk projesidir. Amacı, Wavin Pilsa’nın iş 
ortaklarını sürekli olarak eğitip mekanik 
tesisatın sorunsuz ve doğru yapılmasına 
katkıda bulunmaktır. Açıldığı günden bu 
yana 5.000’in üzerinde misafiri ağırlayan 
Wavin Academy, teknoloji ve yenilikleri 
en hızlı şekilde müşterilerine tanıtmak ve 
plastik boru tesisatlarının doğru şekilde 
uygulanmasını sağlamak için aktivitele-
rine yoğun bir şekilde devam etmektedir. 
Wavin Pilsa olarak yeniliğin hayatın vaz-
geçilmez unsuru olduğunu benimsiyor 
ve müşterilerimizin sorunlarına yönelik 
çözümlerimizin stratejik iş planlarımı-
zın en önemli parçasını oluşturduğuna 
inanıyoruz. Örnek başarı hikâyesiyle bu 
denli büyük bir etkinlikte yer almanın 
haklı gururunu yaşayan firmamız, gele-
ceğe yön verecek yeni projeleri hayata 
geçirmek için de büyük bir azimle çalış-
malarına devam ediyor.”
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Haberler

İÇDAŞ A.Ş.’de 
MaxSafety ve Biglift 
Marka Ürünler TanıtıldıR

Reis Akademi Bilgilendirme Ziyaretleri 
Gerçekleştirdi

eis Akademi Tanıtım Ekibi, son 
kullanıcılara yönelik tanıtım çalış-

malarını sürdürüyor. Ekibin bu seferki 
durakları Düzce, Kocaeli ve İstanbul 
genelindeki farklı sektörlerden çeşitli 
işletmeler oldu. Düzce’de Düzce Cam ve 
Dekoral Alüminyum, Kocaeli’de Gemont, 

R eis Makina, İÇDAŞ A.Ş.’nin Biga 
üretim tesislerini ziyaret etti. Ürün 

yöneticileri tarafından iş güvenlik ürün-
leri, istifleme ve kaldırma ekipmanları 
hakkında bilgiler paylaşılan toplantıda, 
Reis Makina’nın distribütörlüğünü yaptığı 
markalar ve ürün portföyü hakkında da 
bilgi verildi.

Alka Grup ve Honda, İstanbul’da da Altı-
nay Robot Teknolojileri firma ziyareti 
yanı sıra, Koçtaş Yapı Market mobilya 
montaj ekibinin kullandıkları Makita 
ürünleri ile ilgili ihtiyaç duydukları eği-
timler verildi, çeşitli inşaat firmaları, ter-
saneler ve Fenerbahçe Stadyum yöneti-
ciliği ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde Reis 
Makina’nın temsilciliğini yaptığı tüm 
ürün grupları ile ilgili bilgiler verildi ve 
2016 yılı uygulamalı tanıtım ve eğitim 
faaliyetleri için ön görüşmeler yapıldı. 
Reis Akademi Tanıtım Ekibi, gelecek 
aylarda da bu tür fabrika tanıtım ziya-
retlerine devam edeceğini belirtti.

EIF – 8. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Düzenlendi

E IF – 8. Uluslararası Enerji Kong-
resi ve Fuarı, Ankara’da dünyanın 

önde gelen enerji sektörü karar alıcılarını, 
uzmanlarını, özel sektör temsilcilerini bir 
araya getirdi. 
135 yerli ve yabancı firmanın stant açtığı 
EIF 2015’i Türkiye ve yurtdışından 6850 
profesyonel ziyaretçi, CEO, STK temsil-
cileri, kurum ve kuruluş ziyaret etti. EIF 
2015’e 4 ülkeden bakan ve bakan yardım-
cıları iştirak etti ve beraberlerindeki ticari 
heyetler ile B2B görüşmeler düzenlendi. 
10.000 m2 alanda gerçekleşen fuar ve 
kongrede yer alan firmalar 60 milyar dolar 
iş sözleşmesi gerçekleştirerek gelen pro-

fesyoneller arasında yüzde 77’si yeni iş 
bağlantılarına imza attı. EIF 8. Uluslararası 
Enerji Kongresi ve Fuarına Libya, Sudan, 
Somali, Irak, İran, BAE, Yunanistan, 
Fransa, İtalya, ABD, Rusya, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Hindistan, Çin, Almanya ve 

İngiltere, Avusturya, Polonya’dan katı-
lım sağlandı. Domino Fuarcılık tarafın-
dan yapılan anketler sonucu yayımlanan 
rapora göre; gelen profesyoneller ara-
sında % 83’ü kongre ve fuarı sektörün 
en iyisi olarak nitelendirdi, fuar katılım-
cılarından yüzde 91’i ise geçen seneye 
istinaden kongre ve fuar başarısının yüzde 
100 daha nitelikli ve başarılı olduğunu 
belirtti. Fuar katılımcılarının yüzde 74’ü 
fuara gelen ziyaretçiler ve diğer katılımcı-
lar ile önemli iş anlaşmalarına imza attık-
larını belirtti. 37 farklı oturumun gerçek-
leştirildiği kongrede aynı zamanda Enerji 
Hukuku sertifika programı da düzenlendi.

Fujitherma Rooftop Eurovent Sertifikası Aldı

A bkay Grup sertifikalarına bir yenisini 
daha ekledi. Fujitherma markasıyla 

üretilen rooftop cihazları Eurovent ser-
tifikası aldı. Konuya ilişkin Abkay Grup 
yetkilileri “Abkay Grup, rekabetin çok çetin 
geçtiği son dönemde önemli oranda pazar 
payı bulunan paket tip klima sistemlerinde 
sektörün önemli aktörlerinden olmak adına 
Fujitherma rooftop cihazları için belirttiği 
tüm değerleri Eurovent sertifikası alarak 
onaylattı. ‘Bazı markalar asla yanıltmaz’ 
sloganıyla Avrupa ve uluslararası standart-

lara göre performans değerlerini test eden 
Eurovent, iklimlendirme ve soğutma cihaz-
larının kalite ve verimliliği açısından büyük 
önem taşıyor. Özellikle iç hava kalitesinin 
ve enerji verimliliğin vazgeçilmez olduğu 
mahallerde rooftop cihazlarının verdiği 
kapasitenin doğruluğu ve verimliliğinin 
Eurovent tarafından onaylanması güven 
tesis eden çalışmalarda büyük önem arz 
ediyor. Böylelikle Fujıtherma rooftopla-
rın soğutma kapasitesi, ısıtma kapasitesi, 
EER, COP, enerji sınıfı ve ses seviyesinin 

Avrupa ve ulusla-
rarası normlarda 
olduğu bir kez 
daha kanıtlandı. 
Standart cihaz-
ların yanı sıra 
plakalı ısı geri kazanım ve ısı geri kaza-
nımlı tekerlekli rooftop cihazları ile bir-
likte doğalgazlı rooftoplarla beraber ürün 
gamını genişleten Fujitherma verdiği tüm 
değerlerin doğruluğunu Eurovent sertifi-
kasıyla garanti ediyor” açıklamasını yaptı.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ALARKO CARRIER

A

Bozshakol Bakır MadeniPrestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

K aradeniz Holding’in 
geçen yıl Tuzla Sedef 

Tersanesi’nde projesine baş-
ladığı elektrik santral gemisi 
olan KPS-10 Ayşegül Sultan 
Karpowership’in inşası yakın 
zaman önce tamamlandı. 
Gana Cumhuriyeti’ne gide-
cek ve 5 yıl süre ile Gana’nın 
en büyük enerji kaynaklarından olacak olan Ayşegül Sultan 
gemisi, 235 megavatlık bir güce sahip.  Karadeniz Holding 
Türkiye’nin tek enerji gemisi filosuna sahip son projesinde, 
geminin genel kullanım alanlarının yanında santral ve sis-
tem odaları gibi hassas mahallerin soğutma ihtiyacı için en 
doğru çözümü VRF klima sistemlerinde buldu. Sistemin na-
sıl çalışacağını anlatan Teknoklima Kıdemli Satış Mühendisi 
Yasin US “Samsung Dvm E-Solution sayesinde cihazlarımı-
zın çalışacağı iklim koşullarına ve çalışma aralıklarına göre 
simüle ederek istenilen periyotlarda enerji tüketimlerini 
öngörüp, müşterilerimize tüketim verilerini hatasız suna-
biliyoruz. Ayrıca bu projede kullandığımı DMS 2 merkezi 
kontrol ünitemizle Gana’daki sistemimizi internet bağlantısı 
olan her yerden kontrol edebilecek ve saniye saniye izleye-
bileceğiz. Olası sistem arızalarını en kısa zamanda belirleyip 
iletişim ve müdahale süremizi minimuma indirgemiş du-
rumdayız. Samsung’un gelişmiş yazılımlarının haricinde iç 
ve dış ünitelerinin rakiplerine göre daha hafif olması ve dış 
ünitelerin ortalama % 30 daha az yer kaplayıp, korozyona 
karşı çok daha dayanıklı olması, bu projede hem bizleri 
hem de yatırımcısını son derece memnun etmiştir. Ayşegül 
Sultan Karpowership Proje Müdürü Yasin Mercan ve Ka-
radeniz Holding Kontrol ve Raporlama Yönetmeni Burak 
Ünsal başta olmak üzere, proje çizim departmanımız ve 
şantiyede son derece titiz çalışan montaj ekibimiz İstanbul 
Teknik Klima firmasına teşekkür ederim” açıklamasını yaptı. 

TEKNOKLİMA

Ayşegül Sultan Gemisi

larko Carrier, 
dünyanın en 

büyük işlenmemiş 
bakır yataklarından 
Kazakistan’daki Bozs-
hakol Bakır Madeni 
Projesi’nin iklimlen-
dirme otomasyonunu 
gerçekleştirdi. Kalıcı 
tesis ve bakım binala-
rında iklimlendirme otomasyon çözümü olarak Alarko Carrier 
Automated-Logic’in tercih edildiği projede, 6 kV trafo ve sac 
köşk tasarımı da Alarko Ca rrier tarafından gerçekleştirildi. 
Proje kapsamında; 39 adet Carrier 30RWA/30WGA kon-
densersiz soğutma grubu, 39 adet Carrier SO50/SO60/AL91 
konderser, 53 adet Carrier 39HQ klima santrali ve 1.212 
adet Carrier 42N/42GW fancoil ünitesi sağlandı. Ayrıca tesis-
teki Washbay&Vehicle Maintenance, Main Maintenance ve 
Plant Maintenance binalarına, özel bir iklimlendirme sistemi 
uygulandı. Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Bina Yö-
netim Sistemleri Satış Şefi Mesut Karadağ, “Bozshakol bakır 
madeni, hacim ve değer açısından oldukça önemli. Yıllık 25 
milyon ton bakır sülfit işlenmesi planlanan projenin iklim-
lendirme otomasyonunu için, Kazakhmys Bozshakol LLP ile 
işbirliğine gittik. Böylece toplam 1.343 adet ürün sağlayıp 
Automated-Logic yazılımını sunduk. Bölgenin 33 yıllık bir 
maden ömrüne sahip olduğu tahmin ediliyor, dolayısıyla iş-
birliğimizin devam edeceğini umuyorum” dedi.

KONTROL MARKET

O

Hilton Hotel
tomasyon Kontrol Market, bünyesinde bulundurduğu 
20'yi aşkın markasıyla birçok projede yer alıyor ve yeni 

projelerde de bu marka grubu ile hizmet veriyor. Otomasyon 
Kontrol Market, 2010 yılından bu yana distribütörlüğünü 
yürüttüğü Alman MSR markası ile sektörde ihtiyaç duyu-
lan her çeşit gazlar için algılama sensörleri, detektörleri ve 
kontrol sistemlerinin satışını gerçekleştiriyor. Özellikle VRF 
sistemlerinin kulla-
nıldığı Hilton Hotel 
projelerinde kuru-
lumu zorunlu olan 
soğutucu gaz kaça-
ğı algılama sistem-
leri için MSR marka 
Freon gaz sensörleri 
kullanılıyor.
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ETNA

elediye birimleri, meclis salonu, kongre merkezi, 
nikah sarayı ve sosyal tesis, kent müzesi, kapalı 

spor salonu, yüzme havuzları, çok amaçlı toplantı sa-
lonları, kreş ve 1200 araçlık şehir otoparkının yer aldığı 
Üsküdar - Çavuşdere Kongre Merkezi ve Belediye Hizmet 
binası projesinde ETNA ürünleri kullanıldı. 
Projede; 28 adet ecocirc ve EIL serisi yeni nesil frekans 
kontrollü ıslak&kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, 25 
adet ETN-TDP, DC, DTRT serisi atık su drenaj ve parça-
layıcı bıçaklı pompalar, 5 adet 3PFK-KO serisi freakans 
kontrollü hidrofor sistemleri tesis edildi. Projede kulla-
nılan ETNA PFK-KO serisi frekans kontrollü hidrofor sis-
temleri ile; basınçlı su temininde talep edilen miktarda 
suyun istenilen basınçta sağlanması garanti edildi, böy-
lelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuldu. 
Yeni nesil IE2 motorlu frekans kontrollü ETNA PFK-KO 
serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile, klasik hidrofor 
sistemlerine oranla işletim giderleri minimize edildi.

B

Üsküdar - Çavuşdere 
Kongre Merkezi

OKİ iştirakleri Emlak Konut GYO ve Sarp Group tarafın-
dan hayata geçirilen Sarphan Finans Park, Avrupa’nın 

ve dünyanın prestijli gayrimenkul projesi ödüllerine sahip bir 
eser olarak, İstanbul Ataşehir’de yükseliyor. Sarphan Finans 
Park Ofis’in; Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve 
Vakıfbank’ın merkezlerinin yanı sıra Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ataşehir’e 
taşınmasıyla ekonominin kalbi olması hedefleniyor. Proje, top-
lam 6 bloktan oluşurken en yüksek blok kot altı 10 ve kot üstü 
45 olmak üzere toplam 55 kattan oluşuyor. Projede JeoTes™ 
plakalı ısı değiştiriciler kullanıldı. Soğuk kış ve sıcak yaz günle-
rinde konfor sunabilmek amacıyla, merkezi ısıtma ve soğutma 
sistemleri tercih edilen projenin yüksek katlarında, basınç kırı-
cı olarak kullanılan eşanjörler, 1°C’ye varan minimum sıcaklık 
yaklaşımı ve yüksek verim gereksinimi ile zonlama görevini üst-
leniyor. JeoTes™ firması konu ile ilgili, “Yedek parça ve servis 
konularında önem-
li bir boşluğu dol-
durarak rakipsiz, 
konusuna hâkim, 
hızlı, ekonomik ve 
kaliteli servis anla-
yışımız projede ter-
cih edilmemizde, 
önemli nedenler-
den biri olmuştur” 
açıklamasını yaptı.

T

Sarphan Finanspark
JEOTES™

OVENTROP

O

Kasaba Ömerli Evleri
ventrop, İş Altınhas tarafından Ömerli bölgesinde 
hayata geçirilen Kasaba Ömerli Evlerinde yerden 

ısıtma ürünleriyle projeye katkı sağladı. Toplam 5 etaptan 
oluşacak Kasaba’nın 1. Etabı Mart 2003’te, 2. Etabı ise 
Temmuz 2004’te sahiplerine teslim edildi. Kasabanın 3. 
Etabı 160.000 m2 proje alanına sahip. Projede, 1+1’den 
6+1’e kadar seçeneklerin bulunduğu 156 konut İş Altın-
has tarafından hayata geçiriliyor. Projede yerden ısıtma 
sistemleri için Oventrop’un ‘Multidis SF’ serisi paslanmaz 
çelik kollektörleri, ‘Unibox’ yerden ısıtma kontrol sistemle-
ri, ‘Regufloor H’ kontrol istasyonları kullanıldı.

ARMACELL YALITIM

E

Esas 14 Burda AVM
sas Holding bünyesinde faaliyet gösteren Esas 
Gayrimenkul’ün Bolu’daki alışveriş merkezi Esas 14 

Burda AVM’de Armacell Yalıtım A.Ş.’nin Oneflex marka 
yalıtım ürünleri kullanıldı. Oneflex elastomerik kauçuk kö-
pükleri iklimlendirme sistemlerinin yalıtımında kullanılıyor. 
Uygulama kolaylığı ve iş gücünden tasarruf sağlayan Oneflex 
elastomerik kauçuk köpükleri suya ve buhara karşı dirençli 
olmalarının yanı sıra, UV ışınlarına, zorlu hava şartlarına karşı 
da yüksek direnç gösteriyor. Esas 14 Burda AVM, Bolu’nun 
ilk alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. Yapı, 34.396 
metrekarelik alan üzerine 88.790 metrekarelik kapalı alana 
sahip ve 5 katlı. İki katlı otoparka sahip AVM’de dükkânlar, 
yeme-içme alanları, eğlence alanları ve sinema salonları bu-

lunuyor. 2000 kişinin 
çalışma olanağı buldu-
ğu AVM’de alışverişin 
yanı sıra kültür sanat ve 
eğlence aktivitelerinin 
de gerçekleştirilmesi 
planlanıyor.
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Özel Haber

Türkiye İMSAD, yılda dört kez 
düzenlediği Gündem Buluşmaları 
Toplantısının dördüncüsünü Tür-

kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. 
Fethi Hinginar, Türkiye İMSAD Ekonomi 
Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Eko-
nomi ve Strateji Dan. Hiz. Başkanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel ve Halk Yatırım Araştırma 
Direktörü Banu Kıvcı Tokalı’nın katılımıyla 
17 Aralık 2015 tarihinde düzenledi. 
Toplantıda, inşaat ve inşaat malzemesi 
sektörünün 2015 yılını nasıl geçirdiği 
değerlendirilirken; 2016 yılı öngörüleri, 
Rusya ile yaşanan kriz, genel ekonomi ve 
bankacılığa dair beklenti ve gelişmeler 
gibi birçok önemli konu masaya yatırıldı. 

Türkiye İMSAD: 
“2016 kayıp yıl olmayacak”

Hinginar: “2015 yılında frene 
bastık”

Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı F. Fethi Hinginar konuşmasına “7 
Haziran seçimlerinin hemen sonrasında 
gerçekleştirdiğimiz Gündem Buluşmaları 
Toplantımızda 2015’in tamamının ‘kayıp 
yıl’ olma riskini tartışmıştık ve ortaya çıkan 
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Özel Haber

rakamlar 2015 yılında frene bastığımızı 
bize net bir şekilde gösterdi. Rakam-
lara baktığımızda; inşaat malzemeleri 
sanayi üretiminin 2015 yılı ilk çeyreğinde 
yüzde 6,7 küçüldüğünü, ikinci çeyrekte 
yüzde 1,4 büyüdüğü, üçüncü çeyrekte 
ise yüzde 0,3 gerilediği sonucunu görü-
yoruz. Senenin ilk dokuz ayında inşaat 
malzemeleri sanayi üretimi ortalama 
yüzde 1,9 oranında küçülürken, alınan 
yapı ruhsatları yüzde 24,8, alınan konut 
yapı ruhsatları yüzde 25,2, alınan konut 
yapı ruhsatları daire sayısı ise yüzde 23,6 
oranında azaldığı görüldü. Yılın ilk on 
ayında özellikle yabancılara konut satı-
şının etkisiyle konut satışlarında yüzde 
12,3 artış oldu. Yılın ilk on ayında yaban-
cılara konut satışında yüzde 19,5 artış 
yaşandı. Özellikle belirtmekte fayda var 
ki; yılın ilk dokuz ayında yabancıların 
gayrimenkul alımı yüzde 6,6 azalmış. 
Yani yabancı yatırımcının daha çok konut 
projelerine yöneldiği gözlenmiştir. İhra-
cat rakamlarına bakıldığında ise yılın ilk 
dokuz ayında inşaat malzemesi sektörü 
yıllık ihracatının yüzde 14,3 düşerek 18,7 
milyar dolara gerilediği görülüyor. İnşaat 
malzemesi sektörü yılsonu kapanışının 
ise 19 milyar dolar seviyelerinde gerçek-
leşeceği öngörülüyor. Ciddi bir düşüşün 
olduğu inşaat sektörünün, son gelen 
verilere göre, 2015 yılını yüzde 1 büyüme 
ile kapatılacağı tahmin ediliyor” dedi. 

“2016’da çarklar yeniden 
dönecek”

17 Eylül’de düzenledikleri 3. Gündem 
Buluşmaları Toplantısında 2016’nın da 

‘kayıp yıl’ olma riskini tartıştıklarını belir-
ten Hinginar, “Kurulan tek parti hüküme-
tinin ardından 64. hükümet programına 
ilişkin yol haritası açıklandı; 2016’nın ilk 
günleriyle beraber, hükümet progra-
mında belirtilen vaatlerin hızla hayata 
geçmesini umuyor ve sanayide 2015’te 
yavaşlayan çarkların, 2016’da tekrar 
hızlanmasını bekliyoruz “ diye konuştu. 
Hinginar, 2016 yılında Türkiye ekonomi-
sinde yüzde 3,5-4,0 büyüme beklendiğini 
belirtirken inşaat sektöründe ise yüzde 
2,5-3,0 seviyelerinde büyüme öngördük-
lerinin altını çizdi. 

“Rusya krizi çözülmeli”

İnşaat malzemesi sanayicileri olarak, 
yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine 
pozitif katkı sağladıklarını dile getiren 
Hinginar, “Son yıllarda Irak ve Suriye’nin 
ardından Rusya ile yaşanan gerginlikler 
bizleri ciddi olarak etkiliyor ve gelecek için 
endişelendiriyor. 2014 yılı verilerine göre, 
Rusya en çok ihracat yaptığımız 10 ülke 
arasında yer alıyor. Rusya, inşaat sektörü 
için potansiyeli her geçen gün artan ve 
ticari ilişkilerimizin giderek büyüdüğü bir 
ülke konumunda bulunuyor. Üyelerimiz 
arasında Rusya’da projeleri devam eden, 
yeni projeler için önemli adımlar atmış ve 
hatta bu ülkede üretim yapan kurum-
lar yer alıyor. Aynı şekilde, birçok Türk 
müteahhitlik ve müşavirlik firmasının da 
bu ülkede projelerinin devam ettiğini bili-
yoruz. Rusya ile yaşanan gerginliğin kısa 
sürede durularak siyasi, ticari ve beşeri 
ilişkilerimizin normale dönmesini arzu-
luyoruz” dedi.

Tokalı: “2016’da Türkiye 
ekonomisi yüzde 3,2 büyüme 
gösterecek”

2015 yılı Türkiye ekonomisini ve 2016 yılı 
öngörülerini değerlendiren Halk Yatırım 
Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı 
konuşmasında, 2015 yılında küresel 
öngörülerini daha yavaş ancak yüksek 
volatilite büyüyen dünya olarak pay-
laştıklarını, 2016 yılına ait öngörülerini 
oluştururken de küresel olarak ana hat-
larıyla bu yıldan çok farklı olmayacağını 
düşündüklerini söyledi. Tokalı’ya göre; 
küresel ekonomide tekrar faiz artışlarıyla 
normalleşme olacak. Kriz dönemi politi-
kalarını geride bırakmak adına faiz artı-
rımı normalleşme olarak görülüyor. Fed 
açıklamasına göre 2016’da 4 kez faiz 
artırımı olacak ancak piyasanın beklentisi 
yüzde 32 olasılıkla 2016 yılı sonunda 
1 veya 2 kez yüzde 0,75 oranında faiz 
artırımı olacağı yönünde. Beklenti faiz 
artırımından sonra çok fazla dolar artırımı 
olmaması. 2016 yılı beklentileri arasında 
yine düşük emtia dönemi olacak ancak 
beklenti 2015 kadar kötü geçmemesi. 
2016’da daha çok enflasyon dinamiği, 
daha az cari açık konuşulacak. 2016 enf-
lasyon tahmini yüzde 8,5. Ortaya çıkan 
bu küresel görünüm altında iç dengeler 
için de, potansiyelin altında ancak daha 
yavaş büyüyen dünya ekonomisinde 
büyüme cazibesini devam ettiren, enflas-
yonda risklerin daha fazla konuşulacağı 
ve yüksek tek haneli seviyelerde kalına-
cağı; cari açık seviyesinin rahatlatıcı sevi-
yelerde olacağı ancak açık finansmanının 
ülke görünümü açısından yakından takip 
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edileceğini belirten Tokalı, “Dış şoklara 
karşı kırılganlıkların azalmasında oldukça 
kritik rolünün olduğunu düşündüğümüz 
güçlü bütçe dengelerinin korunduğu; 
hem politik belirsizliğin ortadan kalkmış 
olması hem de emtia ithalatçısı olarak, 
küresel normalleşmenin (GOÜ) Geliş-
mekte Olan Ülkeler üzerinde yarattığı 
baskı karşısında daha güçlü durabilen 
bir görünüm belirliyoruz” dedi.

Alkin: “İç talep, büyümeye katkı 
sağlamayı sürdürecek”

“Küresel ekonomi ve bir parçası ola-
rak Türk ekonomisi için kritik önemde 
bir 2016’ya giriyoruz” diyen Türkiye 
İMSAD Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. 
Kerem Alkin, küresel emtia fiyatların-
daki çöküşün ve FED’in faiz adımlarının 
bunda etkisinin olacağını söyledi. Türk 
ekonomisinin 2016 yılında yüzde 4 ile 
5 aralığında büyümesi adına, ihraca-
tın desteklenmesinin ve net ihracatın 
büyümeye katkısının önemli olduğunu 
ifade eden Alkin, şunları söyledi: “2016 
yılında da iç talep büyümeye katkı 
sağlamayı sürdürecek. Türkiye-Rusya 
ilişkilerinin Türk ekonomisi üzerindeki 
etkilerinin iyi yönetilmesi, küresel emtia 
fiyatlarındaki çözülmenin, Türk ekono-
misi açısından katma değer anlamında 
pozitif yönde kullanılması gerekiyor. 
Üretiminin desteklenmesi adına, OVP 
hedeflerinin revizyonunun yanı sıra, ilk 
3 ay, sanayinin desteklenmesine yönelik 
ek tedbirler ve kredi maliyetlerinin düşü-

rülmesi çok önemli olacak. Kur savaşları 
2016 yılında da devam edecek. Dolar 
kuru tahmini ortalama 3,08’leri göre-
cek. Euro’da 1,06 altını görmeme ihti-
malimiz söz konusu. Enflasyon yüzde 
8’in altını görmeyecek, 2016 tahmini 
enflasyon oranı yüzde 8 - 9 aralığında 
olacak. Merkez Bankası faiz artırımında 
geç kaldı.”

Gürlesel: “İnşaat malzemeleri 
sektörü yüzde 1,9 küçüldü”

İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörle-
rine ilişkin güncel verileri paylaşan Tür-
kiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can 
Fuat Gürlesel konuşmasında, 2016 yılında 
Türkiye’nin ihracat pazarlarından gelişmiş 
ülkelerde daha hızlı büyümeler gerçekle-
şeceğini ve gelişen ülkelerde ise zayıf ve 
durağan büyümeler olacağını ifade etti.  
FED’in faiz artışı ile doların güçlenirken, 
petrol ve emtia fiyatlarının düşük kal-
maya devam  edeceğini söyleyen Gürlesel, 
Türkiye’de ise jeopolitik riskler ile Rusya 
ve Irak pazarındaki zorlukların belirleyici 
olacağını belirtti. Gürlesel söylerine şöyle 
devam etti: “Politik gündemde Anayasa 
ile yönetim sisteminde değişikliği içeren  
olası referandumlar beklentileri yeniden 
etkileyecektir. Ekonomide uygulanacak 
para politikası ile  gelirler politikası eko-
nomik büyümeyi destekleyecektir. Buna 
bağlı olarak 2016 yılında daha yüksek 
enflasyon, faiz oranları ve döviz kurları 
olacaktır. 2016 enflasyon oranları yüzde 
9-10 arasında olacağı görülüyor. Yüksek 

enflasyon daha yüksek faizler ve döviz 
kurları getirecek. Dolar ve Euro kurları 
3,15’e yaklaşacak.”  İnşaat ve gayrimen-
kul sektörlerinin 2015 yılının ilk dokuz 
ayında yüzde 3,4 büyüdüğünü belirten 
Gürlesel şu bilgileri aktardı: “İnşaat har-
camalarında ilk dokuz ayda kamunun 
payı yüzde 2,6 azaldı, özel sektörün payı 
ise yüzde 1,2 artış gösterdi. 2015 yılında 
konut satışı ilk on ayda yüzde 12,3 arttı. 
İlk dokuz ayda yabancılara konut satışı 
2.906 milyar dolar seviyelerinde gerçek-
leşti. Türk müteahhitler yılın ilk dokuz 
ayında 15.28 milyar dolar tutarında 92 
projede üstlendi. İnşaat malzemeleri 
sektörü yılın ilk dokuz ayında yüzde 1,9 
küçüldü.”
              
SBE ilk kez Türkiye’de 

Gündem Buluşmaları Toplantısında 
Türkiye’de ilk kez düzenlenecek önemli 
bir etkinliğin de bilgisi verildi. 2000 
yılından bu yana dünyanın 50’den fazla 
ülkesinde yapılan The Sustainable Built 
Environment Conference Series çerçeve-
sinde, SBE16 ISTANBUL Konferansı Tür-
kiye İMSAD’ın ev sahipliğinde Türkiye’de 
ilk kez 2016’nın Ekim ayı içinde ger-
çekleştirilecek. Türkiye’nin önde gelen 
üniversiteleri ve sivil toplum örgütleri 
tarafından desteklenen ve ana teması 
“Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve 
Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre 
Çözümler” olarak belirlenen konferans, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbir-
liğinde gerçekleştirilecek.
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21. BM İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı - COP21, 30 Kasım-
11 Aralık 2015 tarihleri arasında 

Paris’te gerçekleştirildi. Konferansın 
sonunda, konferans başkanlığını yürüten 
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, 
düzenlenen oylamanın ardından Paris 
Anlaşması'nın 195 ülkenin delegesinin 
desteği ile oy birliği ile kabul edildiğini 
açıkladı. Anlaşma, Kyoto Protokolü’nün 
sona ereceği 2020’de yürürlüğe gire-
cek. Anlaşma, bu yüzyılın sonu itiba-
rıyla küresel sıcaklık ortalamasındaki 
artışın 1.5 °C, olmazsa en çok 2 °C’yi 
geçmemesini amaçlar doğrultuda bir 
dizi önlem içeriyor. BM ve konferansa 
ev sahipliği yapan Fransa, Paris'te bir 
anlaşmaya varılmasını "tarihi adım" 
olarak görürken çevre örgütleri başta 
olmak üzere bazı çevreler “dağın fare 
doğurduğu” düşüncesinde ve anlaşmayı 
küresel ısınmayı durdurabilecek bir ens-
trüman olarak görmüyor. Yenilenebilir 

enerjilerle ilgili çevreler umutlu, fosil 
yakıta dayalı enerji çevreleri ise tepkili. 
Avrupa Kömür ve Linyit Birliği (Euro-
coal) Genel Sekreteri Brian Ricketts: 
“İklim bandosu artan taraftarlar ile hızla 
büyüyor. Fosil yakıt sektörü önümüz-
deki yıllar boyunca haksız sebeplerle 
yargılanacak… Kömür sektörüne tıpkı 
bir zamanların köle tüccarları gibi nef-

retle bakılacak. Birleşmiş Milletler fosil 
yakıtları bir numaralı düşman olarak 
gösteriyor. COP21 sayesinde insanla-
rın egolarını okşandı ve pek çok kişi 
tarihi bir olayda yer aldığını düşünüyor. 
Dünyamıza duygusal enerji ile güç vere-
biliyor olsaydık, COP21 sayesinde önü-
müzdeki yüz yıl için kesintisiz gücümüz 
olurdu” sözleriyle tepkisini gösterirken, 

Paris İklim Zirvesi'nde 
İmzalar Atıldı…
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yenilenebilir enerjilerle ilgili sektörel 
dernekler, COP21’in en büyük mesa-
jının; “Geleceğin normali; % 100 yeni-
lenebilir enerjilerin olacak” öngörüsü 
olduğu kanaatinde…

Uluslararası sektörel 
dernekler ne diyor?

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
(ISES) Başkanı Dave Renne, güneş 
enerjisinin dünya genelinde çok büyük 
potansiyele sahip olduğunu ve diğer 
yenilenebilir kaynaklarla birlikte gele-
cekte % 100 yenilenebilir enerjilerle 
güç üretiminin mümkün olabileceğine, 
bunun için sadece hükümetlerin gerekli 
yasal düzenlemelerle desteğine ihtiyaç 
olduğuna dikkat çekiyor.
Dünya Rüzgar Enerjisi Derneği Genel 
Sekreteri Stefan Gsänger, COP21’de ilk 
kez gerçek anlamda yenilenebilir enerji-
lere odaklanıldığını ve bu yönüyle büyük 
bir başarı kaydedildiğini vurguluyor ve 
“tabii ki bundan sonar atılacak adımlar 
büyük önem taşıyor” diyerek temkini 
elden bırakmıyor, rüzgar enerjisinin 

önemine dikkat çekerek devam ediyor: 
“WWEA küresel rüzgar enerjisi potan-
siyelinin 100 TW’ın üzerinde olduğunu 
saptadı. 2050 yılı için öngörülerimiz, 
rüzgarın küresel enerji talebinin yaklaşık 
% 40’ını karşılayabilir olduğu yönünde”.  
Uluslararası Jeotermal Derneği Yöne-
ticisi Marietta Sander, COP21 Enerji 
Günü’nün dünyanın dört bir yanından 
yenilikçi, uygulamaya dönük vaka çalış-
maları ve stratejik ortaklıklar ile bilgi 
eksikliklerinin üstesinden gelmek için 
yardımcı olabilir örnekler gösterdiğini, 
jeotermal enerjinin diğer yenilenebilir 
enerjilerle uyumlu biçimde enerji yok-
sunu toplumlar için çözüm üretmeye 
çalıştığını ifade etti.
Dünya Biyoenerji Derneği Başkanı 
Heinz Kopetz de: “Yenilenebilir ener-

jilerin kendi içindeki işbirliği oldukça 
başarılı. 2 °C hedefi için 2035’te gereken 
enerjinin % 50’sinin yenilenebilir kay-
naklardan sağlanması mümkün. Tabii 
ki hükümetler fosil yakıtların azaltımı 
konusunda ve karbon piyasalarına giriş 
konusunda yenilenebilir enerjiler konu-
suna destek verme doğrultusunda poli-
tikalar geliştirebilirse” diyor.
Uluslararası Hidrolik Güç Derneği 
Başkanı Richard Taylor da: “Bugün, 1 
milyar kişinin ihtiyacı olan enerji, temiz 
enerji, hidrolik güç ile karşılanıyor. Bu 
kapasite 2050’de iki katına çıkacak” 
diyor.
Greenpeace de, COP21'de mutabakat 
sağlanan sera gaz emisyonunun düşü-
rülmesiyle ilgili hedeflerin yeterli olma-
dığını savunuyor.   Greenpeace Ulus-
lararası İcra Direktörü Kumi Naidoo, 
yaptığı yazılı açıklamada, konferansta 
üzerinde anlaşma sağlanan metnin, fazla 
olumlu bir gelişmeye neden olmayaca-
ğını iddia ediyor.
Avrupa soğutma, iklimlendirme ve 
ısı pompası endüstrisini temsil eden 
EPEE, Paris Anlaşmasının önemli bir 
adım olduğuna, temsil ettiği endüstrinin 
de çözümün önemli bir parçası olduğuna 
dikkat çekti. EPEE Genel Müdürü 
Andrea Voigt: “Enerji verimliliğini 
geliştirerek, soğuk zinciri güçlendirerek, 
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COP21’de basına verdiği demeçte; 
“Paris Anlaşması, özellikle soğutma 
sektörünü çok yakından ilgilendiriyor. 
Enerji sektöründe geniş çaplı önlem-
lerin (enerji verimliliği; yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı gibi) tüm 
ülkelerde başlatılması gerekir. Soğutma, 
klima sistemleri de dahil olmak üzere 
bu sektör, genel elektrik tüketiminin 
% 17'sini temsil ediyor. IIR, bu süreçte 
gerçekleştirilecek eylemlerin kalbinde 
yer alacak” dedi.

İngiltere mahreçli Global Data’nın 

ilgili hedeflere ulaşmak için yapılması 
gerekenleri, potansiyel hataları ve tüm 
Avrupa çerçevesindeki fırsatları göste-
ren bir enstrüman geliştirdik. EPEE, 
Paris Anlaşması’nın koyduğu hedefler 
doğrultusunda, diğer çözüm ortakları 
ve kanaat önderleri ile birlikte çalışmak 
için sabırsızlanıyor” dedi.

IIR de (International Institute of 
Refrigeration) Paris Anlaşması’nın 
son derece önemli olduğu görüşünde. 
IIR Genel Müdürü Didier Coulomb 

ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kul-
lanan sistemlerin payını artırarak, küresel 
ısınma potansiyeli yüksek HFC soğu-
tucu akışkanlarını azaltarak sera gazları 
salımlarının azaltılması hedefine yardımcı 
olabiliriz. EPEE hali hazırda AB’nin 
yeni F-Gaz Yönetmeliğinin iyileştiril-
mesi ve sera gazı salımlarının azaltı-
mında Avrupa’yı lider konuma getirilmesi 
yolunda yoğun çalışmalar içindedir. Bu 
doğrultuda geliştirilen, adına ‘Gapometre’ 
dediğimiz azaltılarak kullanımdan kalk-
ması gereken soğutucu akışkan gazlarla 
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feransı sonucunu değerlendirerek, Paris 
Anlaşması’nın fosil yakıt dönemini sona 
erdirerek temiz enerji teknolojilerine 
geçişi işaret ettiğini söyledi. İklim deği-
şikliğiyle mücadelede bir görüşe göre 
milat olarak kabul edilen anlaşmanın 21. 
yüzyılın ikinci yarısında net salımların 
sıfırlanması anlamına geldiğini belir-
ten Bayraktar,  “Bu duruma göre, fosil 
yakıtlarda başta kömür olmak üzere ‘son’ 
başladı ve enerji yatırımlarında kazana-
nın yenilenebilir enerji kaynakları oldu. 
Uluslararası süreci takiben Türkiye, 
güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını 
hızla artırarak “güneşe dönüş” seferber-
liği ilan etmelidir” dedi.
“Türkiye Güneşe Dönüş Seferberliği 
İlan Etmelidir”
Enerji altyapısındaki köklü dönüşüme 
Paris’de ipuçları verilmeye başlandı-
ğını ifade eden Bayraktar, Hindistan'ın 
ön ayak olduğu “Uluslararası Güneş 
Enerjisi İttifakı” ile 120 ülkenin, güneş 
enerjisi teknoloji ve finansman maliyet-
lerinin düşürülmesi ile 2030 yılına kadar 
güneş enerjisinin geniş ölçekli kullanımı 
için gereken 1 trilyon ABD Doları tuta-
rındaki yatırım için uygun mekanizma 
ve mali araçların oluşturulmasını hedef-
leyen bir girişim başlattığını hatırlattı. 
Bayraktar, “Bunu, Afrika kıtasında 2030 

Enerji Bölüm Şefi Ankit Mathur, 
COP21’nin başarısının, katılımcı ülke-
lerin Kesin Katkılar için Ulusal Niyet 
Beyanları (INDC-Intended Nationally 
Determined Contribution) ölçümlerin 
ve iyileştirmelerin özellikle enerji ve 
ulaştırma gibi büyük alanlarda nasıl 
yapılacağına bağlı olduğunu söylüyor. 
Mathur: “Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Programı’nın ana-
lizine göre Kesin Katkılar için Ulusal 
Niyet Beyanları (INDCs) bire bir sadık 
kalınması halinde, gelecek 15 yıl içinde 
iklim değişikliğine yol açacak salımların 
% 9 oranında azalacağı, bu haliyle ise 
sıcaklık artışının 2.7°C’ye çıkması söz 
konusu. Tabii bu Kesin Katkılar için 
Ulusal Niyet Beyanları olmasa sıcaklık 
artışının 5 °C olması gerçeği karşısında 
kısmi bir başarının varlığından söz edi-
lebilir” diyor.

İki haftalık zirveyi bizzat takip eden 
Açık Radyo’dan çevre aktivisti Ömer 
Madra da: “Anlaşma dünyayı kurtar-
maya yetmeyecek” diyenlerden…

Türkiye ne diyor?

GÜNDER Başkanı Dr. Kemal Gani 
Bayraktar, Paris’te gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Kon-

yılında 300 GW yenilenebilir enerjiye 
dayalı elektrik kurulu gücü tesis edil-
mesini hedefleyen “Afrika Yenilene-
bilir Enerji Girişimi” izledi. Zirvenin 
ikinci haftasında, 2020 yılında güneş 
enerjisine ilişkin uluslararası ticaretteki 
tüm ticari engellerin kaldırılmasını 
hedefleyen Küresel Güneş Konseyi'nin 
(Global Solar Council) kurulduğuna 
dair açıklama yapıldı. Güneş enerjisi 
maliyetlerinin 2009'dan bu yana % 80 
oranında azaldığına dikkat çeken kon-
seyin kurucuları arasında Türkiye’den 
de GÜNDER yer alıyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin enerji geleceği 
güneştedir”

Türkiye’nin enerji geleceğinin güneşte 
olduğunu vurgulayan Bayraktar sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki güneş 
enerjisi sektörü, üzerine düşen görevin 
bilincindedir. Türkiye karbon salımlarını 
azaltmak ve düşük karbonlu ekonomiye 
geçmek için yeterli kaynağa sahiptir. 
Gerek uluslararası konjüktür, gerekse 
ülkemizdeki sanayici bu zorunlu dönü-
şümü gerçekleştirme sorumluluğunu 
yerine getirmeye hazır. Karar vericileri-
mizin de bu sorumluluk ve fırsata uygun 
olarak daha iddialı hedefler belirlemesi, 
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kaynaktan karşılamaları 
sağlanmalıdır.

•	 Binaların ve şehirlerin tasarımında 
güneşten yararlanma öncelikli 
olmalı, binaların güneşle enerji 
verimli renovasyonu ve bütünleşik 
güneş enerjisi sistemleri kullanımı 
ilgili mevzuatlar çerçevesinde 
güvence altına alınmalıdır.  

•	 Ulusal enerji tüketiminin en az üçte 
birini oluşturan ısıtma ve soğutma 
ihtiyaçlarının giderilmesinde 
öncelikli olarak güneş ısıl 
teknolojilerinden yararlanılmasına 
ve bu sayede kademeli olarak doğal 
gaz tüketiminin azaltılmasına 
yönelik bir eylem planı 
oluşturulmalıdır.     

•	 Güneşle ısıtma ve soğutma, 
bölgesel ısıtma ve soğutma, güneşle 
proses ısısı üretimi ve ısı depolama 
alanlarında da örnek uygulamalarla 
ugulamalar yaygınlaştırılmalıdır. 
Isıtma, soğutma ve proses ısısı 
üretiminde güneşten yararlanma 
karbon salımını azaltmada ve enerji 
bağımsızlığımızı sağlamada önemli 
bir kaldıraçtır. Isıl güçte de, 2023 
yılına kadar 20.000 MW ısıl güce 
ulaşılması hedefler arasında yer 
almalıdır.      

•	 Mevcut çatılar güneşten hem 
elektrik hem de ısı üretimi 
açısından azami fayda sağlayacak 
şekilde ülkemiz düşük karbon 

sektörün gelişimini hızlandırıcı tedbir-
ler alması gerekiyor. Ülkemizin geleceği 
güneştedir.”

Güneşin önünü açmak için 
GÜNDER’in önerileri

Paris Anlaşması’nın, iklim değişikliği-
nin yıkıcı etkilerine maruz kalmamak 
için sanayi devrimi öncesine göre sıcak-
lık artışının 1,5°C'de sınırlandırılması 
gerektiğini ortaya koyduğuna dikkat 
çeken Bayraktar, GÜNDER Yönetim 
Kurulu’nun güneşin önünün açılması 
için karar vericilere önerilerini şöyle 
sıraladı: 
•	 2023 yılına kadar en az 20,000 

MW yeni lisans kapasitesi ihdas 
edilmeli, bununla ilgili başvuru 
bölgeleri ve şartları acilen 
açıklanmalıdır.

•	 Karapınar, Karaman, Niğde ve 
Van gibi güneş enerjisi yatırım 
alanları ile ilgili mevzuat bir 
an önce tamamlanmalı, bu 
bölgelerle ilgili altyapı eksiklikleri 
tamamlanmalıdır. 

•	 Özellikle ihtisas bölgeleri ile 
ilgili lisans başvuru şartları şeffaf 
ve adil olmalı, önlisans başvuru 
yönetmeliği ölçüm şartı gibi 
gereksiz bürokrasiden arındırılarak 
yeniden oluşturulmalıdır.

•	 Lisanssız kapasitelerin yatırıma en 
kısa sürede dönüşmesi için gerekli 
tedbirler alınmalı, kısa sürede 
yatırıma dönüşme ihtimali olmayan 
kapasiteler düşürülerek gerçek 
yatırımcıya tahsis edilmelidir.

•	 Lisanssız üretimle ilgili imar ve 
enerji nakil hattı gibi problemli 
konuların haline yönelik iyileştirme 
tedbirleri alınmalıdır.

•	 Yerli ürün kullanımına yönelik 
teşvikler gözden geçirilmeli ve 
bu katkıların alınma süreçleri 
basitleştirilmelidir.

•	 “Güneş kentleri” konseptiyle, 
belediyelere hibe destekleri 
verilerek, tüketimlerini bu 

hızlı büyüme sürecine ivedi dahil 
edilmelidir.

•	 AVM, otel, sanayi kuruluşu, 
tarımsal işletme, vb. yaygın etkisi 
olacak sektörel hibe programları 
başlatılarak, 3 yıl içinde her bir 
segmentteki örnek uygulama sayısı 
en az 1000’e çıkartılmalıdır.

•	 TÜBİTAK bünyesinde yeni 
bir çağrı oluşturularak, güneş 
teknolojilerinin geliştirilmesine 
yönelik 5 yıllık bir program 
başlatılmalı, bu alandaki yerli 
üreticilerin bu programda yer 
alması sağlanmalıdır.

•	 Yeterince tecrübe kazanılarak 
risklerin tanımlandığı güneş 
sektöründeki finans koşulları 
iyileştirmeli, bankalar özellikle 
teminat koşullarını, sigortalar 
poliçe koşullarını gözden geçirmeli 
ve iyileştirmelidir.

•	 Ulaşım ve taşımacılıkta da güneş 
enerjisiyle bütünleşik çözümlerin 
geliştirilmesi, ülkemiz karbon 
salımlarını azaltmada etkin rol 
oynayacaktır.  

    
Bartu Soral “poz’dan öteye 
gitmez” diyor…

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma 
Programı Eski Türkiye Müdürü ve 
kalkınma ekonomisti ve yazar Bartu 
Soral ise, Paris’te düzenlenen iklim 
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konferansından kapsamlı bir anlaşma 
çıktığının ilan edilmesini ve tarafların, 
sıcaklık artışının 2 santigrat dereceyle 
sınırlandırılması konusundaki ortak 
kararını; “poz”dan öteye gitmez” sözleri 
ile değerlendirdi. Bartu Soral: "Görüş-
melere başkanlık eden Fransa Dışişleri 
Bakanı Laurent Fabius, son taslağın 
yasal bağlayıcılığı olacağını açıklamış. 
Hatırlanacaktır, benzer şekilde umut 
dolu açıklamalar 1997 Kyoto proto-
kolü için de yapılmıştı. Ancak maalesef 
sonuç fiyasko oldu. Önce ilan edilen 
ve en önemli konu yasal bağlayıcılık. 
Yani yıllardır eksik olan şey. Ancak bu 
nasıl olacak, belli değil? Metinde yasal 
bağlayıcılık somut değil. Ülkeler kendi 
ceza kanunlarına “karbon salınımını söz 
verdiğimiz oranda indirmezsek, Çevre 
Bakanı ve Başbakan 9 aydan 2 yıla 
kadar hapis cezası ile yargılanır” gibi 
bir madde mi ekleyecek? Çevre Bakanı 
“ biz kanunu hazırladık, Cumhurbaş-
kanı veto etti” deyip suçu Cumhurbaş-
kanına atarsa ne olacak? Uluslararası 
çevre mahkemeleri kurulacak ve suçlular 
cezalandırılacak mı? Bir kere en önemli 
madde diye sunulan maddenin içi boş” 
dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma 
Programı Eski Türkiye Müdürü ve kal-
kınma ekonomisti Bartu Soral, “Yaşadı-
ğımız küresel süreçte ekonomiler, ülke-
ler birbirlerine bağımlı hale geldi. Biri-
sinin yaptığından diğeri de etkileniyor. 
İklim değişikliği de böyle bir konu. Yani 
ABD ve Çin’in beş sorumlusu olduğu 
aşırı karbon salınımının iklim üstün-
deki olumsuz etkilerini sorumluluğu 
hemen hiç olmayan Gabon halkı da eşit 

derecede yaşıyor. Buna karşılık küresel 
dünyayı regüle edebilecek, düzenleye-
bilecek ve yaptırım gücüne sahip bir 
mekanizma yok. Birleşmiş Milletler bu 
konuda yetersiz kalıyor. Zaten bütçesini 
de her ülkenin milli geliri oranında yap-
tığı yardımdan alıyor. En büyük finan-
sör ABD. Parayı verenin istemediği bir 
anlaşma çıkmıyor” diye konuştu.

Karbon salınımını azaltacak protokol-
leri ABD’nin yıllarca, “adet yerini bul-
sun” diye bile imzalamadığına dikkat 
çeken Soral değerlendirmelerini şöyle 
sürdürdü:
“Kaldı ki imzalasa bile şartlara uymadı-
ğınız durumda bir yaptırım yok. Yasal 
yaptırım yok ama doğal yaptırım var; 
o da küresel iklim felaketleri. Şimdilik 
herkes bu felaketleri tolere edilebilir 
buluyor. Paris’teki en önemli tartışma-
lardan birisi de sorumluluk paylaşımıydı. 
Malum, karbon salınımındaki aşırılık 
1800’lerin sonlarında başladı. Buharın 
keşfi ve sanayi devrimi ile fosil yakıt yani 
petrol çağı başladı. Sanayileşen ülkeler 
İngiltere, ABD, Almanya, Japonya vs. 
bir yandan zenginleşirken, bir yandan 
bugün yaşadığımız iklim değişikliğine 
sebep oldular. 1980’den sonra ise Çin 
ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülke-
ler işin içine girdi. Bugün aşırı karbon 
salınımında Çin başta, onu ABD takip 
ediyor. Şimdi Çin önderliğindeki geliş-
mekte olan ülkeler, zenginlere “siz 250 
yıldır sanayileştiniz, zenginleştiniz, dün-
yayı kirlettiniz. Şimdi sıra bizde, biz de 
sanayileşeceğiz, zenginleşeceğiz” diyor. 
İşte zurnanın zart dediği yer burası. 
Karbon gazı salınımını düşürecek yeni 
üretim teknolojileri ve uygulamalardan, 
çeşitli kotalara kadar pek çok tedbir tar-
tışılıyor. Ancak bunun maliyetini kim 
üstlenecek belli değil. Fosil yakıtlardan 
yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş 
için “konsensüs” oluşmuş durumda. 
Güzel. Ama kaynak bulmakta zorlanan 
veya mevcut kaynağı verimliği maksi-
mize etmek için harcama eğilimindeki 
ülkelere kim ek kaynak aktaracak belli 

değil. 1992 Rio Zirvesi’nde gelişmiş 
ülkeler geri kalmışlara çıkan yeni fatu-
raya destek sözü verdi. Her yıl milli 
gelirlerinin binde 7’si oranında bir yar-
dımı gelişmekte olan ülkelere aktarma 
kararı alınmıştı. Kararın üstünden yıllar 
geçti ama söz verilen yardımlar gerçek-
leşmedi. 1992’de toplam 69 milyar dolar 
olan yardımlar, 2000’de, artacağı yerde,  
53 milyar dolara geriledi. Yardım orta-
laması yüzde binde 2.2 oldu. Örneğin 
A.B.D. 2000 yılı itibariyle milli gelirinin 
sadece binde 1’ini ayırdı. Bütün gelişmiş 
ülkeler içinde sonuncu sırada.
Yani görüldüğü üzere, Paris’te yapılan 
açıklamaların benzerlerini biz daha önce 
görmüştük. Göreceksiniz 10 yıl sonra 
üretim ve tüketim de pek bir değişiklik 
yokken, doğa bize kestiği faturayı büyüt-
müş olacak" diye konuştu.
Soral, "Bize gelince ülke olarak son 15 
yıldır enerji üretmek için artırdığımız 
doğalgaz ve petrol bağımlılığını, derhal 
ve hiç zaman kaybetmeden düşürmek, 
yerine yenilenebilir enerji kaynakla-
rını devreye almak zorundayız. Olayı 
sadece iklim açısından görmeyin. Gerek 
dış ticaret açığımızı düşürmek, gerek 
enerji maliyetlerimizi indirmek gerekse 
dış politikada daha bağımsız davrana-
bilmek için bunu yapmak zorundayız. 
Başta ABD üretimlerini düşürmedikçe, 
karbon salınımlarını azaltmadıkça ve 
200 yıldır yarattıkları tahribatı onarmak 
için ortaya ciddi bir finansman koy-
madıkça yapılan konferanslar fotoğraf 
çektirmekten öteye gitmez” dedi.
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4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 
daire başkanlığı düzeyinde faaliyet 
gösteren iklim değişikliği birimi 
orta vadede “Genel Müdürlük” 
seviyesinde yapılandırılmalıdır.

5. Diğer ilgili bakanlıklarda iklim 
değişikliği birimi daire başkanlığı 
seviyesinde yapılandırılmalıdır.

6. Ulusal ölçekte iklim değişikliği 
ile mücadeleyi esas alacak bir 
finans mekanizması oluşturulması 
gerekiyor. Düşük karbonlu 
ekonomiye geçiş için gerekli olan 
finansmanın ne tür kaynaklardan 
sağlanacağı ve hangi alanlarda 
kullanılacağı belirlenmelidir.

7. Temiz ekonomiye geçiş yolunda 
yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği konularında teşvikler 
verilmelidir.

8. Karbon-yoğun faaliyet gösteren 
işletmeler için “karbonu 
fiyatlayarak” önleyici enstrümanlar 
geliştirilmelidir.

9. Sürdürülebilirlik moda bir kavram 
olmaktan ziyade, kurumlar 
tarafından içselleştirilmelidir. Aksi 
takdirde, ilgili işletmeler çağın 
gerisinde kalabilir, uluslararası 
ticarette ciddi engellemelerle 
karşılaşabilirler. Kömüre dayalı 
yeni yatırımlar konusu, kamu 
ve özel sektör için artık ciddi 
‘yatırım riski’ kapsamındadır.  Orta 
vadede finansman bulma ve ilgili 
ürünleri pazarlama konusunda 
ciddi sorunlar yaşanabileceği 
bilinmelidir.

10. Halkı bilinçlendirecek çalışmalar 
yapılmalı ve karbon emisyonlarının 
azaltılmasının Türkiye’nin ve 
dünyanın geleceği açısından 
önemine dikkat çekilmeli.

Prof. Dr. Etem Karakaya, Paris 
Anlaşması’nın Nisan 2016’da onaya 
sunulacağını ve yürürlüğe girmesi için 
toplam seragazı emisyonlarının yüzde 
55’ini oluşturan ve en az 55 ülkenin 
onaylaması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Etem Karakaya: 
“Dünya böyle giderse çok 
ısınacak”

Paris İklim Zirvesi’ni yakından izleyen 
ve bu alanda 15 yıldır çalışmalar yürüten 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Etem Karakaya, 
Paris Anlaşması’nın Türkiye’de uygu-
lanması için neler yapılması gerektiğine 
dair önerilerde bulundu

İklim değişikliği ile mücadelede gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya bırak-
mak için önemli kararların alındığı Paris 
İklim Zirvesi’ni değerlendiren Sürdü-
rülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
(SÜT-D) Başkanı ve Adnan Mende-
res Üniversitesi, Nazilli İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Etem Karakaya, dünya ülke-
lerinin mevcut ekonomik yapısı, üretim 
ve tüketim süreçlerinin şimdiye kadar 
kabul edilen kalıplarla devam edeme-
yeceğini açıkladı.  Prof. Dr. Etem Kara-
kaya, varılan Paris Anlaşması sonrasında 
dünya ekonomisinde, siyasette, ulusla-
rarası ilişkilerde, işletmelerin ve yatı-
rımcıların gelecek planlarında radikal 
dönüşümler yaşanacağına dikkat çekti.

Yerkürenin giderek ısındığını ve mev-
cut politikalarla ilerlenmesi halinde bu 
ısının mevcut önlemlerle bile 2,7 dere-
ceyi aşacağını söyleyen Prof. Dr. Etem 
Karakaya, bunun iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerinden dolayı yok olma 
tehlikesi yaşayan küçük ada ülkeleri 

ve sürdürülebilir gelecek için de kritik 
önem taşıdığını aktardı.

Paris İklim Anlaşması 
Türkiye’yi Nasıl 
Etkileyecek?

Türkiye’nin kararlılıkla alması 
gereken 10 tedbir

Paris Anlaşması sonrası Türkiye’de 
başta ilgili bakanlıklar olmak üzere 
kamu kuruluşları, iş dünyası, akademi 
ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına büyük 
sorumluluklar düştüğünü açıklayan Prof. 
Dr. Karakaya sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye Paris İklim Zirvesi öncesi 
iklim değişikliği ile mücadele bağla-
mında gönüllü olarak, 2030 yılına kadar 
seragazı emisyonlarını yüzde 21 daha 
az artırmayı hedeflediğini belirtmişti. 
Uluslararası finansman desteği sağla-
nırsa Türkiye’nin daha fazla emisyon 
azaltımı sağlayabilir.”

Prof. Dr. Karakaya Türkiye’nin sera gazı 
emisyonunu azaltması ve iklime uyum 
için alması gereken tedbirlere ilişkin şu 
tavsiyelerde bulundu;
1. Düşük karbonlu ve iklime 

dirençli bir kalkınma modeli 
geliştirilmelidir. İklim değişikliği 
artık kalkınma planlarında merkezi 
bir rol almalıdır.

2. Paris Anlaşması, 2018 yılında tüm 
tarafların 2050 ve sonrasına yönelik 
uzun dönemli düşük karbonlu 
ekonomiye geçiş planlarını 
gösterecek ulusal katkı beyanlarını 
hazırlamalarını istiyor, Türkiye’nin 
gerçekçi planlar hazırlaması 
gerekiyor.

3. Türkiye iklim değişikliği olgusunu 
geleceğe yönelik kalkınma 
programlarının içinde ana unsur 
olarak görmelidir. Bu planları 
hazırlarken, düşük karbonlu 
ekonomiye geçiş için kendi çabaları 
ve uluslararası destekle ne kadar 
emisyon azaltabileceğini detaylı bir 
şekilde çalışmalıdır.
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İstanbul Politikalar 
Merkezi (İPM), COP21 
değerlendiriyor…

195 devletin en üst düzeyde temsil edil-
diği, 10 bini aşkın sivil toplum önderi-
nin katıldığı, önemli hedef ve eşiklerin 
belirlendiği COP21’in bu yıl Kasım 
ayında Fas’ın Marakeş kentinde yapı-
lacak COP22 Taraflar Konferansları için 
çıtayı yükseltmiş görünüyor.

İPM İklim Çalışmaları Koordinatörü 
Ümit Şahin: “Paris Konferansı önceki 
iklim zirveleri ile karşılaştırıldığında en 
canlı iklim konferanslarından biriydi 
ama beklediğimizden daha sönüktü. 
Bunun nedenleri arasında 13 Kasım’daki 
saldırılardan sonra Fransız hükümetinin 
olağanüstü hal ilan etmesinin ve sivil 
eylemlere yönelik yasakların etkisinden 
söz edilebilir. Ancak zirveye katılım 
çok yüksekti ve 10 bini sivil toplumdan 
olmak üzere 30 bin kişinin konferansın 
resmi bölümüne kayıtlı olduğu açık-
landı.
COP 21’den çıkan Paris Anlaşması 
basına büyük bir başarı olarak yansıdı. 
Sonucun böyle sunulmasının iki nedeni 
olabilir: Paris’ten bir anlaşma çıkmasını 
beklemeyenlerin çok sayıda, yani zirve-
nin sonucuna ilişkin karamsarlık dozu-
nun yüksek olması, ya da medyanın bu 
konuları çok fazla takip etmemesi. Paris 
Anlaşması’nın kabul edilmiş olması 

önemlidir, ama ortada kurgulanmış bir 
başarı hikayesi olduğunu da söylemek 
gerekir. Hatta Birleşmiş Milletler’in ve 
ev sahibi Fransa’nın bu anlaşmadan bu 
kadar büyük bir başarı öyküsü çıkarma-
sını anlaşma içeriğindeki yetersizlikle-
rin üzerini örtmeye çalışan bir politik 
manevra olarak yorumlamak da müm-
kün. Ancak yine de 2009’da Kopenhag 
zirvesinin çökmesinin yarattığı şokun 
aşılması ve Kyoto Protokolü’nün yerini 
alacak yeni bir anlaşmanın kabul edilmiş 
olması açısından Paris Konferansı yine 
de çok önemli bir dönüm noktası olarak 
nitelendirilebilir. Ayrıca bu anlaşmayla 
iklim değişikliğinin ne kadar büyük bir 
tehdit olduğu en güçlü biçimde ilan 
edilmiş oldu ve iklim değişikliği inkar-
cılığı dalgası, yani özellikle ABD’de de 
aşırı sağın yürüttüğü iklim değişikliğinin 
varolmadığı ya da insan kaynaklı olma-
dığı tezi çöktü.

Paris Anlaşması’nın 
Kyoto Protokolü’nden 
Farkı

Paris İklim Anlaşması’nda Kyoto 
Protokolü’nden farklı olarak izin veri-
lebilecek maksimum sıcaklık artışı 
hedefi konuldu. Küresel ısınmanın 2 
santigrat derecede ve mümkünse 1,5 

santigrat derecede sınırlandırılması 
gerektiğinde uzlaşıldı, ki ısınma bugün 
1 dereceye ulaşmış durumda. Kyoto’dan 
farklı olarak azaltım hedeflerinin kar-
bon bütçesi anlayışıyla değerlendiril-
mesi de anlaşmada yer aldı.  Kyoto’da 
sera gazı salımlarını ortalama yüzde 
5 azaltım hedefi vardı ancak bu hedef 
karbon bütçesi hesabına dayanmıyordu. 
Karbon bütçesi hesabına göre küresel 
ısınmayı 2 santigrat derecede sınırlan-
dırmak için 2100’e kadar küresel olarak 
en fazla 1000 gigaton karbondioksit 
daha atmosfere salınabilir. Böyle bir 
rehberin olması azaltım hedeflerinin 
işe yarar olup olmadığının ölçülmesi 
açısından önemli bir gelişme. Ayrıca 
Paris Anlaşması bu kez sadece geliş-
miş ülkelerin değil, 195 ülkenin de yer 
aldığı evrensel bir iklim rejimi yaratıyor. 
Yukarıdan dayatılmış bir azaltım hede-
finin değil, ülkelerin kendi belirledikleri 
ulusal katkı beyanlarıyla (INDC) iklim 
değişikliğiyle mücadeleye katıldıkları 
bir anlaşma olması da önemli. Bunun 
dışında, ilk kez iklim adaleti, toprak ana 
gibi kavramlar anlaşma metnine girdi.

Anlaşmadaki Sorunlar

Paris İklim Anlaşması’nın en önemli 
eksiği iklim değişikliğini durdurama-
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yacak olması. Anlaşmada 2, hatta 1,5 
derecede sınırlandırmadan bahsedilse 
bile, ulusal emisyon azaltım hedeflerinin 
yer aldığı INDC’ler küresel ısınmayı 
3 dereceye çıkartacak kadar yetersiz. 
Üstelik anlaşma bağlayıcı olsa bile eki 
sayılabilecek ve anlaşmanın en önemli 
kısmını oluşturan ulusal katkı beyanla-
rındaki emisyon azaltım hedefleri için 
bağlayıcılık söz konusu değil. Zaten 
Kyoto Protokolü de bağlayıcı bir iklim 
anlaşması olmasına rağmen, Kanada 
anlaşmadan çekilmiş ve hiçbir yaptırıma 
uğramamıştı. Net bir yaptırım öngörül-
medikçe, örneğin bir iklim mahkemesi 
kurulmadıkça bu durum değişmeye-
cektir. Ancak bu anlaşmada emisyon 
azaltım hedeflerinin bağlayıcılığı daha 
da zayıf.
Paris anlaşmasındaki bir diğer sorun ise 
2050’ye kadar ekonomiyi karbonsuzlaş-
tırma hedefinin yer almaması. Anlaş-
mayla bu yüzyılın ikinci yarısında (ki 
bu aralık 2051-2100 arası gibi geniş 
bir dönemi ifade ediyor) karbon nöt-
ralizasyonuna ulaşma hedefi konuldu, 
ancak, kullanılabilir bir negatif emisyon 
teknolojisi ortada yokken nötralizasyon 
nasıl olacak, bu hedefe ne zaman nasıl 
ulaşılacak belli değil.

Yapılması Gerekenler

Bu anlaşmada asıl yapılması gereken 
2020’ye kadar ulusal emisyon azal-
tım hedeflerini belirleyen mevcut 
INDC’lerin revize edilmesini mecbur 
kılmaktı. Ancak şu anda 2025’e kadar 
ülkeler mevcut hedeflerle devam etme 
hakkına sahip görünüyorlar. Bu da 
dünyaya bir 10 yıl daha kaybettirebilir. 

Türkiye açısından ise bundan sonraki 
ev ödevi 2018’e kadar ciddi bilimsel 
çalışmalarla INDC’sini revize etmesi 
ve fosil yakıt kullanımının artışına dayalı 
büyümenin sonlandırılması olmalıdır. 
Yeni INDC yapılana ve 2020’de Paris 
Anlaşması yürürlüğe girene kadar bütün 
yeni kömürlü termik santral lisansla-
rının iptal edilmesi veya askıya alın-
ması da karbon altyapısına kilitlenmeyi 
engellemek için bir önlem olarak düşü-
nülmelidir.

2014/15 Mercator-İPM Araştırma-
cısı Ethemcan Turhan: “2009 yılında 
Kopenhag’da önerilen 2020 sonrası yılda 
100 milyar dolarlık bir iklim finansmanı 
havuzu oluşturulması kararı Paris’te res-
men alındı. Yeşil İklim Fonu (GCF), 
Uyum Fonu (AF), En Az Gelişmiş 
Ülkeler Fonu (LDCF) gibi mekaniz-
malar ile bu fonların gelişmekte ya da en 
az gelişmiş ülkelere aktarılması karar-
laştırıldı. Ancak Türkiye -en azından 
anlaşmanın bu haliyle- gelişmiş ülke 
statüsünden ötürü Küresel Çevre Fonu 
(GEF) hariç diğer fonlardan faydala-
namayacak. Bu hususta COP21 dönem 
başkanı ve Fransa dışişleri bakanı Lau-
rent Fabius, Türkiye’nin talebi üzerine 
2016’da Fas’ta düzenlenecek COP22’ye 
kadar Türkiye’nin özel koşulları üzerine 
istişareler yapacağını belirtti.
Şunu vurgulamak gerekir ki iklim 
finansmanı sadaka veya yardım değil 
haktır. Bu yüzden de bu finansmanı hem 
azaltım ve uyum için destek hem de hali-
hazırda verilen zararın tazminatı olarak 
ele almak gerekir. Özellikle ABD’nin 
baskılarıyla Paris Anlaşması’nın kayıp-
zarar mekanizmalarıyla ilgili bölümüne 
bu mekanizmanın herhangi bir sorum-
luluk/tazminat doğurmayacağı madde-
sinin eklenmesi bu açıdan çarpıcı. ABD 
açısından anlaşmanın cumhuriyetçilerin 
çoğunlukta olduğu kongreden geçmeye-
ceği öngörüldüğünden böyle bir madde-
nin eklenmesi gerekiyordu. Öte yandan 
özellikle Paris’te üzerinde uzlaşılan iklim 
finansmanının ülkelere verilen mevcut 

resmi kalkınma yardımına (ODA) ek 
olarak verilmesi gerekir. Halihazırda çift 
taraflı ve çok taraflı mekanizmalar ara-
cılığıyla iletilen kalkınma yardımlarının 
(ki OECD ülkelerinin GSYİH’lerinin 
%0.7’sine denk gelmesi gerekir) yeşile 
boyanarak sunulması riski de bulun-
duğu ve böylelikle iki kere sayılması söz 
konusu olduğu için özellikle dikkatli 
olunması gerekiyor.
Her ne kadar Paris Anlaşması yüzyılın 
ikinci yarısında (2050-2099) karbon 
nötrlüğü hedeflese de bu bir bilimsel 
bir nitelik taşımıyor zira hem de karbon 
tutma saklama gibi negatif salımlar ola-
cağını iddia eden yanlış çözümlere hem 
de uluslararası olarak transfer edilen 
azaltım çıktıları adıyla anlaşmaya işle-
nen karbon offsetlerine/piyasalarına bel 
bağlıyor. Bu da mevcut iktisadi-politik 
sistemin sadece teknolojik gelişmelerle 
aynen devam edebileceği gibi bir illüz-
yon yaratıyor. Öte yandan dünyanın en 
önde gelen bilim insanlarının söylediği 
gibi eğer 2020-2030 arasında küresel 
seragazı salımlarında zirve yapıp, 2050 
itibariyle küresel ekonomiyi tamamıyla 
karbonsuzlaştırmazsak 1,5 santigrat 
derece gibi 2 santigrat derece limiti de 
ancak hayal olarak kalabilir.
Bir başka çarpıcı sonuç olarak Paris 
Anlaşması metninde kömüre, fosile 
ve yenilenebilir enerjiye atıf yapılmı-
yor. Dahası uluslararası taşımacılıktan 
(gemi ve havayolu) doğan salımlar da 
anlaşmaya dahil edilmediğinden önemli 
bir eksiklik mevcut. Uluslararası taşı-
macılık sektörü neredeyse Almanya’nın 
salımlarına denk düşecek miktarda 
toplam seragazı salımlarının % 2’sine 
sebep oluyor. Öte yandan anlaşmanın 
giriş bölümünde cinsiyet eşitliği, göç-
men hakları, insan hakları ve Doğa Ana 
ile ilgili referansların varlığı önemli bir 
kazanım olarak değerlendirilebilir.
Türkiye iklim değişikliği konusunda 
eğer bir 20 yıl daha kaybetmek istemi-
yor ve öncü olmak istiyorsa, araştırma-
geliştirme ve özellikle iklim değişikliği 
konusunda akademik çalışmalara ve 
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kurumlara yatırım yapmalı. Ben şahsen 
Paris’i büyük bir zaferden ziyade önemli 
bir politik sıçrama tahtası olarak görü-
yorum. Dünya Paris sonrası mutlaka bir 
dönüşüm yaşayacak fakat mühim olan 
bu dönüşümün adil, eşitlikçi, katılımcı 
ve şeffaf olması. Fosil yakıt sektöründe 
çalışanlar için de bu dönüşümün adil 
olması önemli. Bu sektörlerden çıka-
cak milyonlarca kişi için yeni beceriler 
kazandırma ve yeni sektörlere yönlen-
dirme konusunda kaynak ayırılmalı. 
Türkiye değişen bir dünyadan ayrı kala-
mayacaktır bu nedenle de ne kadar erken 
ve öncü davranırsa oyun kurucu olmaya 
o kadar yaklaşabilir.

2015/16 Mercator-İPM Araştır-
macısı Hande Paker: “İklim adaleti 
kavramı uzun zamandır sivil toplumun 
gündeminde ancak iklim değişikliği-
nin teknik değil siyasi bir mesele oldu-
ğunu hatırlatması açısından ses bulması 
önemliydi. “Karbonsuzlaşma” anlaşma 
metnine giremedi ancak sivil toplum 
hareketinin en önemli talepleri arasın-
daydı. Fosil yakıt endüstrilerinin bitiril-
mesi çerçevesinde önemli bir kampanya 
şirketlerin fosil yakıt yatırımlarından 
vazgeçmesini talep eden (Divestment) 
kampanyasıydı. Anlaşma çerçevesine 
giren bazı çözümlerin yanlış çözüm-
ler olduğu vurgulandı. Nükleer enerji, 
hidroelektrik enerji elde etmek için 
yapılan ancak büyük ekolojik ve sosyal 
tahribata yol açan barajlar ve karbon 

2030'a kadar daha hızlı bir sera gazı 
salımı öngörüsünün yer aldığının altını 
çizdi. 
Türkiye taahhüt belgesini inceleyen 
Enerji Danışmanı Önder Algedik, yap-
tığı açıklamada, Türkiye'nin daha önceki 
ulusal projelerinde 2023 yılına kadar 20 
bin MW (kurulu güç) rüzgar enerjisi 
hedefi koymuşken, mevcut planda bunu 
16 bin MW'a düşürmesi ve ayrıca 2023 
yılını 2030'a uzatmasına dikkat çekti. 
Türkiye'nin yine 2030 için10 bin MW 
güneş enerjisi hedefi koyduğunu hatırla-
tan Algedik, "Ancak şu anda bile güneş 
enerjisi için başvuruların toplamı 15 bin 
MW'ı buluyor. Bu projeler kabul edilse 
ve en kötü olasılıklar değerlendirilse 
bile 5 yıl içinde yatırımları tamamlamak 
mümkün. Elde bu şekilde bir başvuru 
ve proje portföyü varken, neden 10 bin 
MW ve neden 2030 hedefi konulmuş 
anlamak mümkün değil" dedi. 
Türkiye, yeni planda, mevcut eğilimler 
doğrultusunda 2030'da 1 milyar 175 
milyon ton sera gazı salımı yapılacağını 
tahmin ettiğini ve alacağı önlemlerle 
bunu yüzde 21 oranında azaltarak 929 
milyon tona çekeceğini taahhüt etti. 
ABD, Avrupa Birliği, Çin gibi en fazla 
karbon salımı gerçekleştiren ülkelerin 
tamamı da karbon salımını azaltmayı 
taahhüt etti. Çin, miktar vermeyerek, 
"düşürme" sözü verdi. AB, yüzde 40, 
ABD yüzde 26, Rusya 1990'a göre 
yüzde 75 düşürme sözü verdi.

piyasalarının yanlış çözümler olduğunun 
altı çizildi. Yenilenebilir enerji, enerji 
üretimini daha küçük ölçekte düşün-
mek ve atıklardan enerji üretmek gibi 
yaratıcı çözümler ise gerçek alternatifler 
arasında sayıldı. Ayrıca işçi haklarını 
gözeten şekilde enerji üreten ve her-
kes tarafından erişilebilir temiz enerji 
üretimini hedefleyen enerji adaleti/
demokrasisi kavramı ses buldu. Bun-
lara ek olarak, gıda güvenliği yerine gıda 
egemenliğinden bahsedilmesi gerektiği 
konuşuldu. Sorunun sadece masada gıda 
olması değil, gıdanın kimler tarafından 
nasıl üretildiğinin de tartışılması gerek-
tiği belirtildi. 

Türkiye, BM'ye verdiği 
belgelerle rüzgâr ve güneş 
enerjisi taahhüdünü düşürdü

Birleşmiş Milletler'in, iklim değişik-
liğini 2 derecenin altında tutmak için 
ülkelerin yapacağı katkılara ilişkin 
Türkiye'nin sunduğu planlarda, daha 
önceki ulusal ve uluslararası belgelere 
kıyasla, rüzgar ve güneş enerjisini daha 
az kullanacağına dair rakamlar dikkat 
çekti. 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Sekreteryası'na sunulan Türkiye rapo-
runda, ulusal katkı olarak sera gazları 
salımına ilişkin taahhütlerini belirledi. 
Enerji Uzmanı Önder Algedik, Tür-
kiye belgesinde geçmiş belgelere kıyasla 
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Eurovent Market Intelligence (EMI) 
Avrupa HVAC&R pazarı istatistik-
leri 4 Ocak 2016 tarihinde açık-

landı. Amaç; Avrupa, Ortadoğu ve Afri-
ka’daki (EMEA bölgesi) HVAC&R sektörü 
için güvenilir ve hassas bir piyasa göster-
gesi sağlamak. 
Geçen yıl, 289 üretici Eurovent’in pazar 
araştırması programına katıldı ve böyle-
likle bir önceki yıla oranla katılımda % 48 
artış kaydedildi. Bu yıl, beklenen katılımcı 

sayısı ise 350. Bu katılım hacmi HVAC&R 
pazarı için en geniş ölçekli verinin top-
landığını gösteriyor.
Geçen yıla oranla en önemli fark, yakla-
şık 20 sayfalık kalite, teknik ve makro-
ekonomi konularında verilerin eklenmiş 
olmasıdır. 
EMI da bu yıl da, Mart/Nisan gibi özel-
leştirilmiş raporlar sunmayı hedefliyor. 
Bu ayrıştırılmış pazar raporları, 100 ila 
200 sayfa hacminde, EMEA bölgesinde 

Eurovent Market 
Intelligence (EMI) 
Avrupa HVAC&R Pazarı 
İstatistikleri

her ülke için ayrı ayrı pazar özelliklerini 
(boyut, bölümlendirme, ana oyuncular, 
büyüme vb.) karşılaştıran ve pazarda üre-
ticinin pozisyonu (pazar payı, konum, 
ilerleme vb.) hakkında bilgi aktaran kay-
naklardır.
Bu bilgiler ışığında her bir üretici de güçlü 
olduğu noktaları ve geliştirmeye ihtiyaç 
duyduğu alanları görebilmektedir.
Tüm bilgilere Eurovent Market Intelli-
gence web sitesi üzerinden kişisel giriş 

Ocak-Mart 2016, Eurovent 
Market Intelligence 
13. Yıllık Veri Raporu

• Paket sıvı soğutucular
• Fan coil üniteleri
• Klima santralleri
• Rooftop üniteleri
• Soğutma kuleleri
• Hava filtreleri
• Data merkezi soğutma (özellikle 

hassas klimalar)
• Isı değiştirgeçleri
• Adyabatik soğutucular
• Isı geri kazanım sistemleri 
• Havuz nem alıcılar 
• Soğuk tavanlar
• Konutsal klima santralleri
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çift dilli, İngilizce/Arapça pazar rapor-
larını da bu yıl,  Ortadoğu bölgesi için 
sunuyor. Bu açılım inşaat sektörünün 
çok dinamik olduğu bu bölge için klima 
konusunda talebin çok yüksek olduğu 
sonucundan yola çıkarak hazırlanmıştır.  
Neticede bu amaçla, EMI, yerel üretici-
lerin özellikle yüksek katılım gösterdiği 
Dubai BİG5 Fuarına (Kasım 2015) katıldı. 
Her zamanki gibi EMI, Milano’da 15-18 
Mart 2016 tarihleri arasında düzenlene-
cek MCE Mostra Convegno Expocomfort 
Fuarında Salon 22 P no’lu ve F55 no’lu 
stantlarında yer alacak.

kodu ile ulaşılabilmektedir. Bu yeni 
pazarlama enstrümanı Nisan 2016’ya 
kadar geliştirilerek kullanıma sunulacak. 
Tek “tıklama” ile ulaşılacak bu pazar 
analizleri Excell dosyasına aktarılabilecek.
Yeni 2016 programında önceki versiyon-
dan değişik olarak konutsal kullanımlı 

klima santrali ve soğuk tavanlar eklenmiş 
olacak. 
Hassas klimalar için tüm çözümleri (veri 
merkezleri, Telekom vb.) içerir şekilde 
genişletilmiş, böylelikle sektörde daha az 
enerji-yoğun bir alternatif geliştirmiştir.
En son yenilik -ama son kez değil- EMI 

www.termodinamik.info

Eurovent Pazar Araştırması: 12 yıllık döneme bakış
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Soğuk tavanlar
Isı geri kazanım sistemleri
Havuz nem alıcılar
Adyabatik soğutucular
Hassas klima
Isı değiştiriciler
Hava filtreleri
Klima santralleri
Soğutma kuleleri
Rooftop
Fan coiller
Chiller’ler
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Build Upon; Avrupa Birliği 
Horizon 2020 Programı kapsa-
mında 13 ülkenin (İspanya, Çek 

Cumhuriyeti, İtalya, İrlanda, Slovakya, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, 
Letonya, İsveç, Romanya, Slovenya, 
Türkiye) yeşil bina konseylerinin ortak 
çalışmasıyla yürütülen bir projedir. Pro-
jenin koordinatörlüğünü Dünya Yeşil 
Bina Konseyi (WGBC) Avrupa Böl-
gesel Ağı üstlenmiştir.

‘Herkes İçin Kaliteli Yaşama Olanak 
Tanıyan Bir Yapılı Çevre Hayal Edin’ 
sloganıyla yola çıkan proje, AB Enerji 
Verimliliği Direktifi 4. Makalesini esas 

Build Upon Projesi
Mart 2017'de ilk aşaması 

sona erecek Build Upon 

projesi kapsamında, mevcut 

binaların AB Horizon 2020 

hedefleri doğrultusunda 

enerji verimli hale getirilmesi 

amacıyla değerlendirilmesi ve 

iyileştirilmesi amaçlanıyor.
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alıyor. Bu makalede özetle; üye ülkele-
rin mevcut kamusal ve özel binaların 
iyileştirilmesi amacıyla uzun vadeli 
finansal kaynak bulma stratejilerini 
yaratmaları ve bu doğrultuda gerekli 
adımları atmaları önemle vurgulanıyor.
Projenin amacı; AB Enerji Verimli-
liği Direktifi 4. Makalesi uyarınca, adı 
geçen ülkelerdeki mevcut binaların 
enerji verimliliği açısından ‘kapsamlı 
iyileştirilme’sine yönelik kamuoyu 
oluşmasını sağlamak, binaların iyileş-
tirilmesinin önündeki yasal/finansal/
teknik/algısal engelleri ortaya koyarak 
çözüm yolları araştırmak, kamu ve özel 
sektördeki çeşitli aktörleri bir araya 
getirerek bir işbirliği ağı yaratılmasını 
sağlamak ve ülkelerin / uzmanların 
deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak 
sürdürülebilir finansal kaynaklar yar-
dımıyla binaların iyileştirilmesi için 
gereken adımları atmalarını sağlayacak 
bilgi birikimi yaratmaktır. 
Proje kapsamında ÇEDBİK öncülü-
ğünde Türkiye çapında yürütülecek 
olan çalışmalarla, kamu kurum ve 

Build Upon Süreci
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Ondrej Sramek,  
Çek Cumhuriyeti Yeşil  
Binalar Konseyi Yönetim 
Kurulu Üyesi

“Bu projenin temel zorluklarından 
biri, çok az bilgi olması değil çok 
fazla bilgi olmasıdır ve biz bunun 
farkındayız. Bu, samanlıkta iğne 
aramak -iyi girişimleri, bunların iyi 
olma gerekçesini, başarı etmenlerini 
ve bir başka ülkede aynısının yapılıp 
yapılamayacağını belirlemek- için 
izlediğiniz yol ile ilgili bir meseledir”

Sebastiano Cristoforetti, 
İtalya Yeşil Binalar Konseyi

“Diğer piyasalarda ve diğer 
sektörlerde geliştirilmiş olan farklı 
çok paydaşlı süreçler, metodolojiler 
ve tekniklerden bilgi transfer etmeye 
çalışıyoruz”

Pat Barry, İrlanda Yeşil  
Binalar Konseyi Genel 
Müdürü

“Bu, yaptığımız işte kademeli bir 
iyileşme ile alakalı değildir; kaliteli 
bir yapılı çevre vizyonundan güncel 
eğilim analizlerini kullanarak geriye 
dönük çıkarımlarda bulunmak 
ile alakalıdır. Bu projeden sonra 
da birlikte çalışmayı sürdürecek 
olan işbirliğine dayalı bir topluluk 
yaratıyoruz”

Bengt Wånggren, İsveç Yeşil 
Binalar Konseyi CEO’su

“Tüm Avrupa çapında, sizler ve 
diğerleri arasında, yenilikçi fikirleri 
arayacağız. Bu fikirlerden bazıları 
halihazırda bizim bildiğimiz, bazıları 
henüz keşfetmediğimiz, bazıları ise 
bizzat bizim yaratacağımız fikirlerdir. 
Bu tamamen hayal gücümüzü bir 
şekilde özgür kılmamızla ilgilidir”

Paydaşların Strateji Oluşturma Sürecine Katılımı

kuruluşları başta olmak üzere, finans 
ve iş dünyası, üniversiteler, medya ve 
STK’larla ortak etkinlikler düzenlene-
rek paydaş haritaları yaratılacak, engel-
leri aşmaya yönelik girişimler ortaya 
çıkarılarak Renowiki adlı bir yazılımla 
bilgi ve iletişim ağı kurularak, ulusal 
ve bölgesel düzeyde tüm uzmanla-
rın, finans kuruluşlarının, iş dünyası-
nın, kamu kuruluşlarının, medyanın, 
akademinin ve STK’ların birbirine 
kolay erişeceği ve bilgi paylaşacağı bir 
online platform yaratılacak. Böylece 

proje sonunda, ulusal çapta stratejilerin 
tartışılmış olduğu bir ortamda, içinde 
finansal kaynakların da bulunduğu bir 
işbirliği ağı ve bölgesel ölçekte binala-
rın iyileştirilmesi için elini taşın altına 
koymaya hazır bir paydaş topluluğu 
yaratılması hedefleniyor. Projenin 
sonraki aşamalarında ise bu bilgi biri-
kiminden ve ağlardan yararlanılarak 
binaların iyileştirilmesi için adımların 
atılmaya başlanması planlanıyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.cedbik.org/
                           http://buildupon.eu/
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HVACR sistemleri son zaman-
larda büyük ölçüde değişti. 
Fakat gelecek yıllarda, bu tek-

noloji çok daha büyük, devrim niteli-
ğinde değişimlere uğrayacaktır.  Enerji 
verimini artırmanın ve sera gazı emisyo-
nunu azaltmanın esas ve ortak hedefleri 
HVACR sistemlerinde kullanılan soğu-

tucu akışkan üreticilerinin yeni seçenek-
ler geliştirmesini gerektirmektedir. Bu da, 
HVACR ekipman ve parça üreticilerinin 
portföylerini sürekli yeniden tasarlamala-
rını ve yönetmelik çevrelerinin şu an için 
fazla aşina olmadığı soğutucu gazların 
kullanımını gerektirir. Ekipman üreti-
cileri geleceği en iyi şekilde planlamaya 

çalışmaktadırlar ve bunu yaparken de, 
uluslararası toplumun bugün yaygın olan 
soğutucu akışkanların kullanımını nasıl 
azaltacağına henüz karar vermediğinin ve 
ABD Çevre Koruma Örgütü’nün (EPA) 
Amerika’da soğutucu akışkanların gelece-
ğini şekillendirecek düzenleyici eylemler 
alma aşamasında olduğunun bilincinde-

Yazan: Mark Menzer ve Rusty Tharp,  Contracting Business
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Yönetmelikler: Soğutucu Akışkan 
Değişiklikleri için Teknolojiler 
Hazırlamak
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• Soğutma Yönetmelik ve Standartları Çalışma Kolu, ekipman üreticilerinin, soğutucu akışkan üreticilerinin, 

perakendecilerin, standart geliştiricilerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin bir ortaklığıdır. 

• Amaçları, itfaiye şeflerini ve bina yönetmelik yetkililerini yeni soğutma ihtiyaçları ve yürütülen yanıcılık araştırması 

hakkında eğitmek ve dikkatlerini sahadaki milyonlarca ekipmanın güvenliğine çekmektir.
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Örgütü (EPA), Obama yönetiminin 
iklim eylem planı dâhilinde, günümüz-
deki yüksek küresel ısınma potansiyeli 
olan soğutucu akışkanların kullanımını 
azaltmak için bir dizi yönetmelik çıkar-
maktadır. Önemli Yeni Alternatifler 
Programı (SNAP) bazı yüksek küresel 
ısınma potansiyeli olan soğutucu akış-
kanların kullanımını yasaklamaya ve 
düşük potansiyelli alternatiflerin kul-
lanımını teşvik etmeye başlamıştır. Bu 
propan ve etan gibi bilindik kimyasalları 
ve özellikle soğutma ve havalandırma 
için geliştirilmiş sentetik kimyasalları 
kapsamaktadır. 
Birleşik Devletler yüksek küresel ısınma 
potansiyeli olan gazlar üzerine küresel 
eylem için ısrarcı olmakta, buna karşın 
hala Avrupa’nın gerisinden gelmektedir. 
Avrupa’da 2015’in başında yürürlüğe 
konan Florlu Gaz Kuralı (F-Gas Rule) 
şimdiden bazı yüksek küresel ısınma 
potansiyeli olan soğutucu akışkanların 
kullanımını yasaklamış ve şu an soğutma 
ve ısıtma ekipmanı olarak kullanılan bazı 
soğutucu akışkanlar dâhil diğerlerinin 
kullanımı da önümüzdeki yıllarda azalta-
cak veya kullanımdan kaldıracaktır. 

Aslında, günümüzdeki soğutmanın 

tüm pratik yolları belli bir seviyede 

yanıcılığı olan ve/veya yüksek 

basınçlarda çalışan soğutucu 

akışkanlardan geçecektir. 

Aynı zamanda, uluslararası temsilciler 
yüksek küresel ısınma potansiyeli olan 
soğutucu akışkanların kullanımının azal-
tılması konusunda evrensel bir anlaşma 
yoluna gitmektedirler. Bu anlaşma, yürür-
lüğe konduğu zaman, evrensel HVACR 
ekipman üreticilerine çoğu yanıcı özellik-
lere sahip olan yeni soğutucu akışkanları 
kullanmaları konusunda daha da baskı 
yapacaktır. 

Yangın ve Güvenlik 
Yönetmeliklerindeki Zorluk ve 
Etkiler

HVACR mühendisleri geleneksel soğu-
tucu akışkanlara getirilen kısıtlamalar 
arttıkça, ekipmanlarını çok daha yük-
sek basınçlı veya daha yanıcı soğutucu 
akışkanları çalıştırabilmek için tekrar 
tasarlamaları gerektiğinin farkındadır-
lar.   Bugünün soğutucu akışkanlarını 
kararlı ve yanmaz kılan atomsal bağlar, 
aynı şekilde atmosferde uzun ömürlü 
olmalarını sağlıyor, senelerce atmosferde 
kalmalarına neden olup iklim değişik-
liği dinamiklerine katkıda bulunmalarına 
sebebiyet veriyorlar. 
Aslında, günümüzdeki soğutmanın tüm 
pratik yolları belli seviyede yanıcı ve/
veya yüksek basınçlarda çalışan soğu-
tucu akışkanlardan geçecektir. Bu, büyük 
çillerlerde, çatı sistemlerinde (roof-top 
sistemler), ev tipi klima sistemlerinde ve 
ısıtma pompalarında ve aynı zamanda 
da süpermarketlerdekiler de dâhil ticari 

dirler. Tehlikeler çok açık: 2014 gelmiş 
geçmiş en sıcak yıldı, geçtiğimiz 10 yıl 
kaydedilen en sıcak zaman dilimiydi, ve 
bu 10 en sıcak senenin hepsi 1998'den 
bu yana meydana geldi. Yakın zaman-
daki kasırgalarla birlikte – hem hortum 
hem de kar fırtınaları -  sıcaklıktaki bu 
belirgin değişim ve Batı Amerika’daki 
rekor kuraklık, dünya çapında politikayı 
belirleyenleri küresel ısınma gazlarının 
emisyonlarının azaltılması yönünde baskı 
altına almıştır.

HVACR mühendisleri, geleneksel 

soğutucu akışkanlara getirilen 

kısıtlamalar arttıkça, kendi 

ekipmanlarını çok daha yüksek 

basınçlı ve daha çabuk yanan 

soğutucu akışkanlarla çalışacak 

şekilde tasarlamaları gerekeceğinin 

uzun zamandır farkındalar. 

Havalandırma ve soğutma için kullanı-
lan soğutucu akışkanlar küresel ısınma 
potansiyeli bakımından en güçlü gazlar 
arasında yer almaktadır. Ozon tüketici 
özelliğinden dolayı Kloro-Floro-Karbon 
(CFC) gazları yasaklandığında, dünya 
aynı zamanda karbondioksitten 10,000 
kat daha fazla güçlü olan sera gazların-
dan bazılarını elemiş oldu. Bugün kulla-
nılan başlıca soğutucu akışkanlar, CFC 
gazlarından daha çevre dostu olmasına 
rağmen, karbondioksite nazaran birkaç 
bin kat daha fazla küresel ısınma potan-
siyeline sahiptirler. ABD Çevre Koruma 
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akışkanın bir sistemde nasıl kullanılaca-
ğını gösterir. ICC yönetmelikleri ASH-
RAE standartlarına atıfta bulunur. 

ASHRAE 34 soğutucu gazları 
genellikle 3 yanabilirlik 
kategorisinden biri içerisinde 
değerlendirir:

1. Yanıcı olmayan
2. Yanıcı
3. Yüksek Yanıcılık

Sonrasında, ASHRAE 34 yanıcı soğu-
tucu akışkanları, “Yanıcı” ve 2L olarak 
bilinen “Hafif Yanıcı” olarak alt sınıflara 
ayırmaktadır. (Soğutucu akışkanlar yük-
sek zehirlilik (B) ve düşük zehirlilik (A) 
olarak bir daha kategorize ediliyor, fakat 
bu makalede bu konu ele alınmayacaktır). 
Bir soğutucu akışkanın “Yüksek Yanıcı” 
sınıfına dahil edilebilmesi için, 19.000 J/
kg’dan daha büyük yanma ısısına sahip 
olması ve Alt Tutuşma Sınırının hacimsel 
olarak % 3,’in altında olması gereklidir. 
“Yanıcı” soğutucu akışkanların yanma 
ısısı 19.000 J/kg’dan az olup Alt Tutuşma 
Sınırları hacimsel olarak % 3,5’ten faz-
ladır. 
Soğutucu akışkanların bir sonraki kırı-
lımı yanma hızlarına bağlıdır. Bir 2L 
soğutucu akışkanın alev yayma hızı 10 
cm/sn den daha azdır. Pratikte, bir 2L 
soğutucu akışkan yüksek Alt Tutuşma 
Sınırına sahiptir. Ateş alması güçtür ve 
aldığında, alevi korumakta zorlanır. Fakat 
yine de hala yanıcıdır.
Şu an piyasaya girmekte olan veya gele-
cekte kullanılması göz önünde bulun-
durulan yeni soğutucu akışkanların çoğu 
A2L veya A3 sınıfındadırlar.
ASHRAE 15 şu sıralar 2L soğutucu 
akışkanları dâhil etmek üzerine güncelle-
niyor. Aynı zamanda Standart 15.1, ticari 
uygulamalar standardı ve 15.2 konut 
uygulamaları standardı olarak yeniden 
düzenleniyor. Bunların ICC Yönetmeli-
ğinin 2021 yayını için değerlendirmeye 
sunulması bekleniyor. Bunun gerçekleş-
mesi için, ASHRAE’nin standart tasarı-
larını tamamlaması, halk yorumlarını alıp 

ona göre harekete geçmesi ve son tarihi 
2018 Ocak olan yönetmelik teslimine 
hazır olmak için 2017’nin sonundan önce 
onay sürecini tamamlaması gerekmek-
tedir. 

Mevcut Ürün ve Çözümlerin 
Başarısı 

Çoğunlukla Kuzey Amerika’nın dışında 
olmak üzere yanıcı soğutucu akışkanlar 
için belli güvenlik kayıtları mevcuttur. 
İlginçtir ki Amerika’da eskiden kulla-
nılan soğutucu ekipmanların kullandığı 
soğutucu akışkanları hem zehirli hem 
de yanıcı idi. 
F-gazı yönetmeliği kapsamında, Avrupa 
Birliği küresel ısınma potansiyeli (GWP) 
150’den fazla olan soğutucu akışkanla-
rın kullanımını yasaklayarak hidrokar-
bon soğutucu akışkanların kullanımını 
zorunlu kılmaktadır.  Dünya çapında 
1 milyardan fazla hidrokarbon bazlı 
soğutucu akışkan kullanan buzdolabı 
bulunduğu tahmin edilmekte ve bu 
buzdolaplarından yılda 100 milyon adet 
üretilmektedir. 
Nispeten daha geniş soğutma ünitele-
rinde bile, hidrokarbon soğutucu akış-
kanların harika bir performans geçmişi 
vardır. Bu dünya çapında kullanılan 20 
milyonun üzerinde otomatik satış maki-
nelerini ve şişe soğutucularını kapsamak-
tadır. Bu zamana kadar bu makinelerin 
sebep olduğu hiçbir yangın veya yara-
lanma olayı bildirilmemiştir. 
Daha büyük soğutma yüklerinin ihti-
yaç duyulabileceği havalandırma için 
bile yeni soğutucu akışkanlar güvenli bir 
şekilde çalışmaktadır. 2L-Hafif yanıcı-
lık sınıfındaki bir soğutucu akışkan olan 
R-32 Japon üreticiler tarafından mini 
split klimalarda ve ısı pompalarında 
kullanılmaktadır ve bu, dünyanın kalan 
kısmında Kuzey Amerika’da olduğundan 
daha yaygındır. Aslında, dünya çapında 
R-32 kullanan 8 milyonun üzerinde 
klima ünitesinin kurulduğu tahmin edil-
mektedir. 
Avrupa’da kullanılan güvenlik standart-
ları yanıcı soğutucu akışkanlara hali 

soğutma ekipmanlarında kullanılan 
soğutucu akışkanları da kapsamaktadır. 
Yarının bina ve yangın yönetmelikleri-
nin bu teknolojik evrime hitap etmesi 
gerekmektedir.  

Hafif yanıcılık sınıfında (2L) bir 

soğutucu akışkan olan R-32 Japon 

üreticiler tarafından küçük split 

klimalarda ve ısı pompalarında 

kullanılmaktadır ve bu soğutucu 

akışkanın kullanımı dünyanın 

geri kalanında Kuzey Amerika'da 

olduğundan daha yaygındır.

ASHRAE ve ICC ile Yola Devam

Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima 
Mühendisleri Birliği (ASHRAE) soğu-
tucu akışkan güvenliğinde uzman olarak 
tanınmaktadır. ASHRAE Standart 34, 
Designation and Safety Classification of 
Refrigerants (*), her bir soğutucu akış-
kanı bir güvenlik kategorisine sokar ve 
ASHRAE Standart 15, Safety Code for 
Mechanical Refrigeration, o soğutucu 
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hazırda atıfta bulunmaktadır ve aşağı-
daki kapsar;
•	 ISO 5149:2014. Soğutma ve Isıtma 

için kullanılan mekanik soğutma 
sistemleri: Güvenlik koşulları – bu 
değişiklik hafif yanıcılık sınıfında 
olan (2L) soğutucu akışkanların 
yeni sınıflandırması için gereken 
koşulları kapsar. Soğutucu akışkan 
sızıntılarını minimize etme ve 
kaçakların takip edilmesi üzerinde 
durur. 

•	 IEC 60335-2-40, 5.baskı.  Ev 
aletleri ve benzer elektrikli aletleri – 
Güvenlik: Elektrikli ısı pompaları, 
klima ve nemlendiriciler için belli 
koşullar.  

Endüstri Katılımı / İşbirliği 
İhtiyacı

Endüstri yanıcı soğutucu akışkanla-

rın standart olduğu bir dünya için hali 
hazırda planlar yapmaya başlamıştır. The 
Refrigerant Codes and Standards Task 
Force (Soğutma Yönetmelik ve Stan-
dartları Çalışma Kolu) ekipman üretici-
lerinin, soğutucu akışkan üreticilerinin, 
perakendecilerin, standart geliştiricileri-
nin, devlet kurumlarının ve sivil toplum 
örgütlerinin bir ortaklığıdır. Amaçları, 
itfaiye şeflerini ve bina yönetmelik yet-
kililerini yeni soğutma ihtiyaçları ve 
yürütülen yanıcılık araştırması hakkında 
eğitmek ve dikkatlerini sahadaki milyon-
larca ekipmanın güvenliğine çekmektir. 

Yarının etkili ve çevre dostu sistemleri-
nin dünya genelinde olduğu gibi Kuzey 
Amerika’da da güvenle kurulabilmesi 
için, hep birlikte bu organizasyonlar 
yangın ve bina yönetmeliği çevreleriyle 
birlikte hareket etmeyi dört gözle bek-
lemektedir. 

(*) Standart 34- Soğutucu Akışkanların Seçilmesi ve 
Güvenlik Sınıflandırması 
(*) Standart 15 – Mekanik Soğutma için Güvenlik 
Yönetmeliği
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Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN
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Tesisat Akademisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yücel Yorulmaz:

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

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL
KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

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

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

www.wilo.com.tr
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“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

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

RÖPORTAJ

CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

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

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek
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Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal 
Boru Hareketinin 
Telafi Edilmesi ve 
Hesaplanması

Fan Verimlilik
Metrikleri

TCG Bayraktar
Suya İndi

Türkiye veTürkiye ve
İklim Politikası

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İstanbul’da nereye dönsek, karşımıza kent-
sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 
parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi lanca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 
Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 
neredeyse Türkiye’nin her ilinin en ciddi sorun-
larından biri. Düzeltilmesi için atılan adımlar 
da oldukça faydalı çalışmalar ve desteklenmeli. 
Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 
yapılmış projelere kimin itirazı olabilir ki? İçinde 
yaşayanlar için de kuşbakışı fotoğrafını çekenler 
için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-
niyet verici ise bir proje; sonuna kadar destek-
lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 
Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirme, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 
binasal dönüşüm olduğunu belirten Erkurtoğlu, “Afet 
Yasası sayesinde binalar sağlamlaştırılıyor, depreme 
dayanıklı hale getiriliyor. Ama İstanbul’a ve özellikle 
de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 
baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitirdiğini 
görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 
başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı binayı yıkıp 
yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
değildir” diyor. Erkutoğlu; “İnsan ve trafi k yoğunluğu 
hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-
luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 
alanları yaratılmıyor. Dolayısıyla İstanbul’un her tarafı 
maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 
açtığımızda bile bir rüzgâr esintisi hissedemeyeceğiz. 
Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılmamış olacak. 
Umarım mevcut alanları koruyabiliriz. İmar Yasası’nın 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyor ve yanlış 
kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 
İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 
haline geleceğini sözlerine ekliyor.
Bu kapsamda altını çizmek istediğimiz bir önemli 
husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 
geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile bir 
değerler bütünü haline gelir. Yapılan çalışmaların da o 
değerlere saygılı olması; projelerin, kentin dokusuyla 
uyumlu yapılması gerekiyor. 
Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 
Sultanahmet Camisi’nin muhteşem minarelerinin 
arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık var 
demektir!  TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

 Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
 Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
 Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
 IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 120 TL
Dijital Dergi / 60 TL
Basılı + Dijital Dergi / 150 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 110 TL
Dijital Dergi / 55 TL
Basılı + Dijital Dergi / 135 TL

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

Basılı Dergi / 50 TL
Dijital Dergi / 25 TL
Basılı + Dijital Dergi / 60 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

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

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen okurların 4077 
sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan koşullar doğrultusunda cayma 
hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir



ISK-SODEX ISTANBUL 2016
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, 
Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, 
Su Arıtma ve  Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

sodex.com.tr

4-7 Mayıs 2016
İstanbul Fuar Merkezi
İstanbul • Türkiye

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Hannover-Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Tel. +90 212 334 69 00
Faks +90 212 347 10 96
info@hmsf.com

Eş OrganizatörlerDestekleyenler Destekleyen Dernekler Resmi Seyahat 
Acentası





M
AN

YE
Tİ

K 
YA

TA
KL

I S
OĞ

UT
M

A 
GR

UP
LA

RI
PE

RF
OR

M
AN

CE
 CH

IL
LE

RS

w
w

w
.k

lim
at

ek
ni

k.
co

m

İM
K

B
 İ
S

T
İN

Y
E
 D

A
TA

 C
E
N

T
E
R

, 
4

X
F
C

 H
A
V
A

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

D
E
V
A

 İ
L
A

Ç
 K

A
R

T
E
P

E
 T

E
S
. 

2
X

S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

R
IN

G
S
 İ
S

TA
N

B
U

L
 A

V
M

, 
3

X
S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I

T
E
R

M
O

T
E
K

N
İK

 Ç
O

R
L
U

 F
A

B
. 

1
X

F
C

 H
A
V
A

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

P
E
R

F
E
T
T
I 
V
A

N
 M

E
L
L
E
 F

A
B

. 
2

X
S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

K
A

R
TA

L
 H

İZ
M

E
T
 B

İN
A

S
I 
1
X

S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali - Ataşehir / İstanbul  Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

tünel
metro fanları
ve

Ø 315 - 1800 mm
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AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 281 - IC



Dünya lideri firmaların, uluslararası sertifikalı
Sismik Koruma ve Titreşim Yalıtımı ürünlerini
bilgisayarınızdan, tabletinizden ve cep telefonunuzdan
çok özel fiyatlar ve avantajlı ödeme* seçenekleriyle satın alabilirsiniz.

Online Satış Sitesine Hoşgeldiniz
www . SismikMarket . com

UYGUN 
FİYAT

AVANTAJLI
ÖDEME

HIZLI
TESLİMAT

* Anlaşmalı banka kartlarına 9 aya kadar taksit.
Bonus: Garanti Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Burgan Bank, ABank, Tekstilbank, Fibabanka   Maximum: İş Bankası, Ziraat Bankası

egzoz
duman tahliye basınçlandırma

fanları

ve

Aksiyal Fanlar’da
300 °C/2h

Jetfanlarda
400 °C/2h
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ParisParis
İklim Zirvesi

DERGİLERİMİZE ULAŞIN
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Yönetmelikler:
Soğutucu Akışkan 
Değişiklikleri 
için Teknolojiler 
Hazırlamak

EMI Avrupa 
HVAC&R Pazarı 
İstatistikleri

Build Upon 
Projesi




