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www.cc.danfoss.com
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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

  

Güneydoğu’da, sınıra 50 metre uzakta 
bir okulda görev yapan Aynur Şahin bir 
gün öğrencilerinden hayal kurmalarını 
istemiş. Çocuklar “hayal ne öğretmenim?” 
deyince Şahin, ilk önce hayal kurmanın 
ne olduğunu, insanı nasıl özgürleştirdiğini 
öğretmek ve daha sonra onların hayalle-
rini gerçekleştirebilmek için “Hayal Kurma 
Kampanyası” projesini -geçen yıl- hayata 
geçirmiş.

“HayalEt harekete geç, HayalEt değer 
yarat” sloganıyla 2011 yılında İstanbul 
Kalkınma Ajansı’ndan (İSTKA) aldığı mali 
destekle kurulan ve 2013 yılı itibarıyla Bo-

ğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde fa-
aliyetlerini sürdüren HayalEt Kuluçka Merkezi, kurulduğu 
günden itibaren 725 başvuru almış, 150 girişimciye 132 
saatlik girişimcilik ve iş geliştirme eğitimleri ve 14 seminer 
vermiş, 30 girişimciye strateji, inovasyon vb. konularda 
mentorluk hizmeti sağlamış, 4 girişimciye kuluçka hiz-
meti vererek mezun etmiş ve 3 projenin yatırım almasını 
sağlamış.

Her şeyin bir hayal ile başlayabileceğine dair, insan beyni 
ile ilgili yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken ve 
Vehbi Koç Ödülü’nü alan Türk bilim adamı Prof. Dr. Kamil 
Uğurbil verdiği bir röportajda  “Araştırmacı olmak için dü-
şünmek mi daha önemli, hayal kurmak mı?” sorusuna şu 
yanıtı veriyor:  “İkisi de çok önemli. Çok ileri adımlar atmak 
için hayal kurmak lazım. Ondan sonra o hayali yakalamak 
için de çok düşünmek lazım. İlimde başarı kazanmak çok 
zordur, çok hayal kurarız, bunların yüzde 99'u gerçekleş-
mez. Ama hayal kurmazsak hiçbir şey gerçekleşmez!”

Dahi bilim adamı Einstein da hayal gücünün önemine 
dikkat çeker:  “Hayal gücü, bilgiden daha önemlidir. Man-
tık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü 
ise her yere…”

Bilimin önemine dikkat çektiği hayal etme konusunu, 
edebiyat ile noktalayalım ve Yahya Kemal’in Deniz Tür-
küsü şiirinin son iki dizesini hatırlayalım: “Yürü! Hür mavi-
liğin bittiği son hadde kadar!.. İnsan, âlemde hayâl ettiği 
müddetçe yaşar.”

 

ilişim devi Intel, Türkiye’de ino-
vasyon ve girişimcilik kültürünü 
geliştirmek, hayaller ile girişimci-

lik arasındaki bağlantıyı ortaya koymak 
amacıyla ülke çapında kapsamlı bir Hayal 
Haritası ve Girişimcilik DNA’sı araştırması 
gerçekleştirdi. Araştırmanın sonucuna 
göre “hayal kurmayı bilmiyoruz, hayal 
etmiyoruz, sadece umut ediyoruz” (Gerçi 
Türkiye’nin Umut Haritası araştırması da 
yapsalar, acaba bu tespitin “sadece umut 
ediyoruz” kısmını destekler sonuçlar çıkar 
mı, emin değilim). Araştırma sunumun-
da, hayal DNA’sının ‘kendine özgülük’ten 
beslendiği söyleniyor. Eskiden ‘şahsına 
münhasır’lık bir hastalık gibi algılanmıyordu. Şimdilerde 
ise -ilköğretim çağında çocuğu olanlar bilir- bir “normal 
çocuk” anlayışı var ki, bu “tek tip” çocuk profiline uyma-
yanları doğru pedagoga gönderiyorlar. Bu standardizas-
yon çalışmaları ile bireyler ya sistemin biçimlendirdiği 
“normal”lere dönüşecek ya da dışlanan “anormal”lere 
katılacaklar. “Özgün olmak”, teknolojide veya tasarımda 
olumlanırken, konu birey olunca “bi tuhaf” karşılanıyor. 
Ama bu torna tezgahından çıkmışçasına bir örnek top-
lumdan yaratıcı yenilik içeren ürün ve teknolojiler geliş-
tirmesini bekliyoruz. İnovasyona gelene kadar bakın işte; 
hayal etmeyi bile beceremiyormuşuz. Intel’in araştırma-
sına katılan her iki kişiden biri, hayal kurmak için kişinin 
“geçim derdinin olmaması” gerektiğini düşünüyor. Yani 
hayal etmek “tuzu kuru”ların işi imiş.

Araştırmanın dikkat çekici bir sonucu da toplum geneli 
ile üniversite öğrencilerinin çok farklı bakış açılarına sahip 
olması. Toplum genelinde girişimcilik fikirlerine dönüşe-
bilecek “üretken” hayal kurabilenlerimizin oranı yalnız 
yüzde 15. Araştırmaya katılanların yüzde 78’i girişimciliği 
aklından bile geçirmemiş. Üniversite öğrencileri özelin-
de gerçekleştirilen “girişimcilik” kapsamındaki araştırma 
sonuçları ise umut vaat ediyor. Girişmek istemeyen top-
lum genelinin aksine, üniversite öğrencilerinin yüzde 78’i 
girişimci olma fikrine sıcak bakıyor ve en çok teknoloji 
destekli sektörlerde girişimci olmak istiyor. ‘Türkiye’den 
milyar dolarlık şirket çıkar mı?’ sorusuna toplum geneli  
% 66 oranında “hadi oradan, güldürme” derken, üniver-
site öğrencilerinin % 60’ı “neden olmasın, pek tabii olur” 
diyor. Desenize üniversiteli gençlik gelecek vaat ediyor. 
Ama üniversite öğrencilerinin yüzde 75’i Türkiye’deki iş 
ortamının girişimcilerin önünü açmadığına, aksine zor-
laştırdığına inanıyor. Bu yüzden on öğrenciden altısı giri-
şimlerini yurtdışında yapmayı planlıyor. 

B

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

“Nüfusumuz genç, hayallerimiz yaşlı…”



İçindekiler /

Haberler6

52

AYLIK BİLİMSEL 
TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ

www.termodinamik.info
www.dsygkitabevi.com

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

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

Teknik Danışman
Mak. Müh. Coşkun Mançuhan

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Koordinatörü
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com 

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Yayımlayan

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

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

ISSN: 1302-8065
2016 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
Bedeli: 10 TL. 
Yıllık Abone Bedeli: 120 TL. 

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi / Bağcılar
Tel: (0212) 629 03 74

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

58

60

64

Özel Haber

Özel Haber

İzlenimler

Mayıs 2016

Xylem’in İtalya’da 
Düzenlediği  
Basın Toplantısında 
Enerji Cimrisi 
Lowara Pompa 
Sistemleri Tanıtıldı

9. EKODesign 
Konferansı, “Yeni 
Nesil Yeşil” 
Temasıyla 
Düzenlendi

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü

ISK-SODEX 2016 
Başarıyla 
Gerçekleştirildi



  

82

96

72

78

106

Teknik

Makale

Özel Haber

Güncel

Ürün Tanıtımları

• Qundis ile İnovatif Veri Yönetimi
• Testo’dan Elektriksel Ölçüm Cihazları

          REKLAM DİZİNİ 
 AK AIRONN
 23 AIRPLUS
 111 AKUT
 25 ALARKO - CARRIER  
 17 ALDAĞ
 37 ARÇELİK
 16 ARMACELL 
 99 ATC
 105 AYVAZ
 67 BAHÇIVAN
 55 BAYMAK
 7 BRC
 9  CFM
 87 CLR KLİMA
 89 DAF ENERJİ
 112 DAIKIN
 ÖKİ DANFOSS
 77 DKM
 1 EBITT
 95 EMAS
 75 ENEKO
 63 EUROVENT
 81 FORM VRF SİSTEMLERİ
 19  GEDİK DÖKÜM 
 85 IMI
 103 ISIDEM
 27 İKLİMSA
 22 İKLİMSOFT
 57 İLPA
 69  İMBAT
 30 KARL DUNGS
 AKİ KLİMATEKNİK
 39 KOÇTAŞ
 15 MAS DAF
 107 MERİDYEN
 51 RBM
 43 REFKAR
 93 SARBUZ
 101 SENTEZ KLİMA
 91 SERKON
 29 SFA
 11 STANDART
 41 TERMOKAR
 71 TESTO
 33 TÜRK DEMİRDÖKÜM
 13 ÜNTES
 31 VAILLANT
 21 VESTEL
 2 VIESSMANN

Sirkülasyon Pompalarında 
Enerji Verimliliğinin 
İncelenmesi 

Polipropilen (Ppr), Polietilen (Hdpe), 
PVC Boru Çap Seçimi

İSİB 2016 Sektör 
Buluşma 
Toplantısı Düzenlendi

Karşınızda Güneş 
Enerjili Uçak: 
Solar Impulse

4524 40



6 TERMODİNAMİK • MAYIS 2016

Haberler

İklimlendirme Sektörü, 500’e Yakın Genç Mühendis Adayıyla Buluştu

İ SKİD’in (İklimlendirme Soğutma 
Klima İmalatçıları Derneği) Basın 

Yayın Komisyonu ve Üniversite Sanayi 
İşbirliği Komisyonu tarafından organize 
edilen “İklimlendirme Sektörü Tanıtım 
Günü” etkinliği 20 Nisan Çarşamba 
günü gerçekleştirildi. Ankara Milli Eğitim 
Bakanlığı Şura Salonu’nda gerçekleşen 
etkinliğin moderatörlüğünü ise radyo/TV 
programcısı ve sunucusu Yavuz Seçkin 
üstlendi. Toplantı, İSKİD’in, Türkiye iklim-
lendirme endüstrisinin geleceğine yön 
verecek nitelikli iş gücünü ve bu gücün 
sürdürülebilirliğini sağlamak, geleceğin 
makine mühendislerine iklimlendirme 
sektörünü “parlak bir kariyer fırsatı” 
olarak tanıtmak amacıyla düzenleye-
ceği bir dizi etkinliğin ilk durağı oldu. 
Etkinliğe Abant İzzet Baysal Üniversi-
tesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bülent 
Ecevit Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, 
Karabük Üniversitesi, Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi’nden 500’e yakın genç 
mühendis adayı katıldı.
Toplantıda konuşan İSKİD Basın Yayın 
Komisyonu Başkanı Ezgi Temoçin, katı-
lım gösteren üniversitelere, sunumları 
ile sektörü tanıtan, vizyon turunu ger-
çekleştiren konuşmacılara ve etkinliğin 
gerçekleştirilmesinde katkı sunan Altın 
Sponsorlara; (ALDAĞ, FORM, ISK SODEX, 
Systemair HSK, TROX, DemirDöküm), 
Destek Sponsorlarına (Bahçıvan Havalan-
dırma, Frigo Block, Friterm, Karyer, MGT 
Filtre, NİBA, VATBUZ) ve etkinliğin hayata 
geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür 

ederek etkinliğin amacını anlattı.
Türkiye iklimlendirme sektörünü tanıt-
mak için ilk sunum; İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cem Savcı tarafından yapıldı. 
Savcı sunumunda; iklimlendirme sektö-
rünün hangi alanları ve ürün gruplarını 
kapsadığını, Türkiye’deki gelişim süre-
cini, hâlihazırda güncel pazar hacmini 
anlattı. Savcı konuşmasında sektörün 
gelişime açık olması nedeniyle pek çok 
yabancı yatırımcı tarafından ilgi gördü-
ğünü belirtti ve 350.000 kalifiye ve genç 
istihdama sahip olmasının ve Türkiye’nin 
coğrafi konumunun avantajlarını vurgu-
ladı. Cem Savcı, sektörün geleceğine iliş-
kin görüşlerini ise şöyle özetledi: “Enerji 
verimliliği ve konfor bilincinin artması 
ile sektöre talepler de artarak devam 
edecek. 'Yeşil Bina' konsepti yaygınlaşa-
cak. Çevre ve temiz hava, iç hava kali-
tesi bilinci artacak. Tüm bu gelişmeler 
sonucunda iklimlendirme sektörü hızla 
gelişerek geleceğin en önemli sektörü 
olacak. "Savcı, genç mühendis adayla-
rına iklimlendirme sektöründeki istihdam 
pozisyonları hakkında da bilgi verdi.
ISKAV Başkanı Vural Eroğlu ise sunumuna 
makine ve mühendisliğin tanımı ile baş-
ladı ve iklimlendirme-havalandırma sis-
temlerinin insan sağlığı ile ilişkisinin öne-
mini anlattı. İklimlendirme endüstrisinin 
tarihsel gelişim sürecinin temel kilometre 
taşlarını vurgulayan Eroğlu, sanayinin 
4.0 evresinden, birbiriyle haberleşen ve 
otomasyon entegrasyonlu sistemlerden 
ve son olarak da ISKAV’ın sektöre sağ-
ladığı katma değerden bahsetti. Sektö-
rün duayenlerinden Ersin Gökbudak ise 
“Mekanik Tesisat Uygulamaları” başlıklı 
sunumunda, genç mühendislerin kari-
yer planları için göz önüne almaları ve 
odaklanmaları gerekenler konusunda 
tavsiyelerini dile getirdi.
Mekanik proje tasarımı konusunda konu-
şan Evren Demirci ise; iklimlendirme sek-
töründe genç ve başarılı bir tasarımcı 
olarak başarının sırlarını samimi bir dille 
paylaştı ve dünyanın tasarımda ortak dili 

olarak kabul gören BIM (Building Infor-
mation Modeling – Yapı Bilgi Model-
lemesi) konusunda ilgi uyandıran bir 
sunum gerçekleştirdi.

“İklimlendirme sektöründe 
kariyer fırsatı görmeyen katılımcı 
mühendis adayı yüzdesi: % 0”
İlk duyurumundan itibaren #iskidanka-
rada Twitter etiketi ile katılıma açılan 
etkinlikte, mühendis adaylarına “İklim-
lendirme Sektöründe Kariyer Planlarınız 
Olabilir mi?” sorusu yöneltilip, Twitter 
üzerinden ankete katılması istenmişti. 
Gelen sonuçlar; % 94 oranında “Evet”,  
% 6 oranında ise “belki” idi. “Hayır” 
diyen oranı ise % 0 oranında oldu. 

Etkinliğin ikinci bölümü 
inovasyonla başladı
Öğrencilerin sponsor firma stantlarında 
staj ve kariyer olanakları konusunda bilgi 
alışverişleri ile geçen aradan sonra ikinci 
bölüm oturumu, Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğretim üyelerinden, aynı zamanda İSKİD 
Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu’nu 
üyesi Doç. Dr. Özden Ağra’nın “Mühen-
dislikte Girişim ve İnovasyon” başlıklı 
sunumu ile başladı. Ağra, “yeni fikirle-
rin global ürünlere dönüşmesi, bağımsız 
düşünceye yapılan vurgu, sürekli yeni 
beyin göçü ve risk alma kültürü” konu-
sunda örnekler vererek inovasyonun fark 
yaratıcı üstünlüğüne vurgu yaptı. Ağra 
ayrıca iklimlendirme alanındaki gelişim 
sürecini özetleyerek sektörün geleceğine 
yönelik ilgi çekici uygulamalara değindi.

#iskidankarada twitter etiketi 
üzerinden soru-cevap bölümü 
ilgiyi doruğa taşıdı
Katılımcı genç mühendis adaylarından 
Twittwall üzerinden gelen sorular ve 
konuşmacıların yanıtları ile geçen bölüm, 
dinamik bir finalle son buldu.  Soruları ile 
etkinliğe katkı koyan ilk on öğrenci katı-
lımcıya, moderatör Yavuz Seçkin, imzalı 
kitaplarını hediye etti.
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EPEE, AB’nin F-GAZ Yönetmeliğinin Başarısını Sağlayacak 
“Gapometre”yi Basına Tanıttı

A
vrupa iklimlendirme soğutma ve 
ısı pompaları endüstrisinin sesi; 

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE), 
Avrupa’nın 10 basın organı temsilcisi ile 
Avrupa Komisyonu temsilcilerini bir araya 
getiren bir basın toplantısı düzenledi. 
28 Nisan 2016 tarihinde Brüksel’de ger-
çekleşen toplantının konusu; Avrupa’nın 
bütünüyle yeni AB F-Gazlar yönetmeli-
ğine ne kadar uyduğunu ölçümlemek 
için EEPE tarafından önerilen kritik araç 
“Gapometre”nin tanıtımı idi.
Gapometre’nin amacını EPEE Genel 
Yönetmeni Andrea Voigt şöyle özet-
ledi: “Gapometre, AB ülkelerinde 
endüstri ve kanaat önderlerinin, F-Gaz 
Yönetmeliği’nin gereklerinin yerine geti-
rilmesinde potansiyel engeller konusunda 
farkındalık yaratmak ve F-Gaz kullanımı-
nın 'aşamalı olarak kullanımını azaltma' 
sürecinde başarı elde etmenin yollarını 
gösteriyor. Eninde sonunda, Gapo-
metre yönetmeliğin Avrupa'da başarılı 
bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 

gerekli tüm tedbirleri tespit etmemize ve 
daha sonra tüm Avrupa’da uygulamaya 
alınmasına yardımcı olacaktır.
EPEE bugün bir tanıtım belgesi yayım-
ladı: “Bugün ve Yarının Isıtma Soğutma 
Öncelikleri Vizyonu”. Belge, kısa vadede, 
mevcut yasal düzenlemenin güçlendi-
rilmesi, yasal düzenlemeler konusunda 
AB ülkeleri arasında daha iyi bir siner-
jinin sağlanmasını kapsıyor. Daha uzun 
vadede ise mevcut çalışma çerçevesinin 
ötesinde daha bütünsel, vizyoner adımlar 
atılması için, binaların enerji sisteminin 
ayrılmaz bir parçası olarak dikkate alın-
ması gerekiyor. Düzenlediğimiz basın 
toplantısında Belçika, Fransa, Almanya, 
Hollanda, İspanya ve Türkiye’den gelen 
basın mensuplarımızı ağırlamaktan mut-
luyuz. Katma değer kazandıran soru-

ları ile etkinliğin başarısını artırıyorlar. 
Onlarla ülkelerine döndükten sonra da 
Gapometre konusundaki mesajlarımızla 
endüstrimizin çehresini değiştirmek için 
temaslarımızın kesintisiz sürmesini bek-
liyoruz."
Gapometre'de, Avrupa’da HFC gazların 
azaltılması hedeflerini başarmak için üç 
ana yöntemin önemine dikkat çekiliyor: 
Düşük GWP oranına sahip alternatif 
akışkan kullanan ve daha az soğutucu 
akışkan dolaşımı olan yeni ekipmanların 
tercih edilmesi; mevcut ekipmanların 
daha düşük GWP oranına sahip akış-
kanlarla tadil edilerek kaçak sızdırmaz-
lığının güvence altına alınması; ömürle-
rini tamamlayan cihazlardan soğutucu 
akışkanın güvenle geri kazanımı ve yeni 
soğutucu akışkanla tadil edilecek cihaz-
larda soğutucu akışkanın güvenle kaza-
nımı…
Toplantı sonunda alanında tek olduğu 
belirtilen konferans çağrısı yapıldı: EPEE 
ve EVIA (Avrupa Havalandırma Endüstrisi 
Derneği) ile birlikte yeni bir konferans 
düzenliyor: EUREKA 2016: Isıtma, Serin-
letme, Havalandırma: Daha iyi bir yaşam 
için sürdürülebilir teknolojiler. Konferans, 
Lahey’de 13 Aralık 2016 tarihinde yapı-
lacak.
Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için:  
http://www.eureka-hvacr.eu/.
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İklimlendirme Sektörü 2015 Yılı Ödül Töreni Gerçekleştirildi

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), kuruluşundan itiba-

ren her yıl üye firmalarını ihracat başa-
rılarına göre ödüllendiriyor. 
Ödül töreni, bu yıl 12 Nisan 2016 tari-
hinde, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 
önemli kurum ve kuruluşların üst düzey 

yetkilileri ve sektör temsilcilerinin katılı-
mıyla Ankara İSİB Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Törende İSİB üyesi firmalara 
17 kategoride toplam 46 ödül verildi. 

Ödül kazanan İSİB Üye Firmaları Listesi 
aşağıda verilmektedir.

Ödül Kazanan Firmalar

EN ÇOK İHRACAT YAPAN FİRMA
BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.

TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
COŞKUNÖZ RADYATÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.

EN ÇOK ÜLKEYE İHRACAT YAPAN FİRMA
KARYER ISI TRANSFER SAN.VE TİC.A.Ş.

ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AFS FLEXIBLE KANAL TİCARETİ LTD.ŞTİ.

EN ÇOK KAZAN İHRACATI YAPAN FİRMA
RİMA ISI SİSTEMLERİ SAN. A.Ş.

ARIKAZAN MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş.
AKKAYA ISI MAKİNALARI VE DOĞAL GAZ SAN. VE TİC. A.Ş.

EN ÇOK RADYATÖR İHRACATI YAPAN FİRMA
COŞKUNÖZ RADYATÖR VE ISI SANAYİ TİCARET A.Ş.

ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
ÇELİKPAN DIŞ TİC. A. Ş.

EN ÇOK KOMBİ-SU ISITICISI İHRACATI YAPAN 
FİRMA

BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN.VE TİC.A .Ş.
TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

VİESSMANN MANİSA SATIŞ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.

EN ÇOK SOĞUTMALI KABİN-BUZDOLABI İHRACATI 
YAPAN FİRMA

KAP-SO DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA TURİZM LTD.ŞTİ.
KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

AHMET YAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
TEKSO TEKNİK SOĞUTMA DIŞ TİCARET A.Ş.

EN ÇOK SOĞUTMA KULESİ İHRACATI YAPAN FİRMA
CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş.
EN ÇOK EŞANJÖR-BATARYA İHRACATI YAPAN FİRMA

KARYER ISI TRANSFER SAN.VE TİC.A.Ş.
FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

TERMOKAR ISITMA SOĞUTMA KLİMA CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş.

EN ÇOK SPLİT KLİMA İHRACATI YAPAN FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

EN ÇOK PLASTİK BORU İHRACATI YAPAN FİRMA
EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SAN.A.Ş.

ERYAP GRUP YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A. Ş.
SANICA DIŞ TİCARET A. Ş.

EN ÇOK VANA İHRACATI YAPAN FİRMA
ELMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

DEV TİCARET A.Ş.
FAF VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EN ÇOK FAN İHRACATI YAPAN FİRMA
BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

PİTSAN MAKİNA SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ.
ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOMİSİ   SİSTEM TEK. MAKİNA 

SAN.VE TİC.A.Ş.

EN ÇOK HAVA TEMİZLEYİCİ-FİLTRE İHRACATI 
YAPAN FİRMA

MİKROPOR MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
MGT FİLTRE SAN. VE TİC. A. Ş.
ULPATEK FİLTRE TİC. SAN. A.Ş.

EN ÇOK KLİMA SANTRALİ İHRACATI YAPAN FİRMA
ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

EN ÇOK HAVA KANAL İHRACATI YAPAN FİRMA
AFS FLEXIBLE KANAL TİCARETİ LTD.ŞTİ.

EN ÇOK İZOLASYON MALZEMESİ İHRACATI YAPAN 
FİRMA

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
ODE YALITIM SAN. VE TİC. A. Ş.

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

EN ÇOK SOĞUTMA GRUBU İHRACATI YAPAN FİRMA
JOHNSON CONTROLS KLİMA VE SOĞUTMA SERVİS SAN.VE 

TİC.A.Ş.
IBS DIŞ TİCARET A.Ş

ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN.VE TİC.A.Ş.
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3. Karbon Zirvesi Düzenlendi

3. Karbon Zirvesi, Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafın-

dan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev 
sahipliğinde, Uluslararası Emisyon Tica-
reti Derneği (IETA), İTÜ Arı Teknokent ve 
İTÜNOVA TTO desteğiyle 14 Nisan 
2016’da düzenlendi. Zirvede Türkiye’nin 
bugünü ve geleceği için öneriler sıralandı.

“İklim mültecisi olmamalıyız”
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca açılış 
konuşmasında, “İklim değişikliği denilince 
akla ilk kuraklık, sel, çölleşme geliyor oysa 
ki günümüzde küresel ısınmanın etkileri 
çok daha ciddi bir konuma geldi” dedi. 
Karaca, geleceği iklim araştırmaları ve yeşil 
iş alanlarının şekillendireceğini belirterek 
geçmişte toplumların iklim nedeniyle göç 
ettiğini ancak günümüzde iklim mültecisi 
olmamak için doğaya adapte olmamız 
gerektiğini ifade etti.

“Sürdürülebilir yaşam kültürünü 
geliştirmeliyiz”
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
Başkan Yardımcısı ve İTÜ Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, “İklim deği-

şikliğiyle mücadele için kişi ve kurumlar 
sürdürülebilir yaşam kültürüyle ilerleyebi-
lir” dedi. Prof. Dr. Karaosmanoğlu, herke-
sin dünyanın ısınmaması ve iklim anormal-
liklerinin yaşanmaması için üzerine düşeni 
yapması gerektiğini vurguladı.

“Finans temiz enerjiye 
aktarılmalı”
3.  İstanbul  Karbon Zirvesi Başkanı Sidd-
harth Yadav, Paris’te düzenlenen 21. İklim 
Değişikliği Taraflar Konferansı’nda alınan 
kararların ardından ülkelerin taahhütlerini 
yerine getirebilmesi için hükümetlerin ve 
tüm finans kuruluşlarının işbirliği içinde 
olması gerektiğini açıkladı. Yadav, finan-
sın artık temiz kaynaklı enerji üretimine 
aktarılmasının iklim değişikliği ile mücade-
lede büyük önem taşıdığını ve bu süreçte 
iş dünyasına büyük görevler düştüğünü 
ifade etti.

“Metrobüs sayesinde 623 ton 
sera gazını azalttık”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sek-
reter Yardımcısı Nihat Macit ise konuşma-
sında çevresel sorunların dünyayı tehdit 

edecek boyutlara ulaştığını ifade ederek 
Türkiye’nin de bu konuda adım atmak 
üzere Paris İklim Zirvesi’nde yüzde 21 sera 
gazı emisyonunu azaltmayı taahhüt etti-
ğine dikkat çekti. Macit, İstanbul’u her 
yıl toplu taşımayla daha çevreci bir şehre 
dönüştürdüklerini belirterek metrobüs 
sayesinde günde 623 ton emisyon salı-
mını azalttıklarını açıkladı. Macit, bu yıl 
İstanbul’da kuracakları tesis sayesinde 1 
milyon ton atıktan enerji üretebileceklerini 
de sözlerine ekledi.

“Karbon vergisi ve karbon ticareti 
yolda”
Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği’nden 
Sarah Deblock ise konuşmasında şirketle-
rin emisyon azaltımının son derece önemli 
olduğuna vurgu yaptı. 
Deblock, sera gazı azaltımı için şirketle-
rin iki ana konuya odaklandığını belir-
terek bunlardan birinin karbon tica-
reti olduğunu ve bu konuda Amerika, 
Çin ve Avrupa’da çalışmalar yapıldığını 
söyledi. Deblock, karbon vergisi uygula-
masının da Afrika’da hayata geçirildiğini 
açıkladı.

T ürk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin İzmir’de satın alınan 

yeni ofisi,  30 Nisan 2016 Cumartesi günü 
yapılan törenle açıldı. TTMD Yönetim 
Kurulu Üyeleri, geçmiş dönem başkan-
ları, sektör temsilcileri ve TTMD Üyelerinin 
katıldığı açılışta konuşan TTMD Başkanı 
Sarven Çilingiroğlu, Ankara ve İstanbul’un 

ardından derneğe yeni bir mülk kazandır-
mış olmanın verdiği sevinci paylaştıkla-
rını belirterek emeği geçenlere teşekkür 
etti. Çilingiroğlu ayrıca, rahmetli Tufan 
Tunç’un isminin İzmir ofiste yer alan 
Toplantı Salonu’na verildiğini duyurdu. 
Açılış töreni, verilen kokteylin ardından 
son buldu.

TTMD İzmir Ofisi Açıldı
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Atlantik Grup’tan Üç Yeni Distribütörlük: Century, Mita, RC Group

A tlantik Grup, 2016 yılı içerisinde 
imzalanan distribütörlük anlaş-

masıyla, Güney Koreli Century firması-
nın Türkiye’deki tek yetkili distribütörü 
oldu. İki şirket arasında gerçekleşen 
işbirliği neticesinde Atlantik Grup, bun-
dan sonra Century tarafından Seul’deki 
üretim tesislerinde imal edilen, tek etkili 
ARD-L2, ARD-L3 serisi, çift etkili G2 serisi 
absorbsiyonlu grup, TR serisi santrifüj 
kompresörlü chiller cihazlarının Türkiye 
ve bölge ülkelerde satış-pazarlama ve 
satış sonrası faaliyetlerini yürütecek. 
Atlantik Grup ayrıca, Mart ayında 
Milano’da düzenlenen Mostra Con-
vegno Expocomfort fuarında gerçekleşen 
görüşmeler sonucunda İtalya’nın önde 
gelen soğutma kulesi üreticilerinden 
Mita ile de distribütörlük anlaşması imza-
ladı. Mita ürün gamında; HBR hibrit kule, 
MCC kapalı tip ve PME açık tip kuleler ile 
PAD  serisi adyabatik kuleler  bulunuyor. 
Nisan ayı içinde ise Atlantik Grup, RC 
Group ile soğutma gruplarına yönelik 

distribütörlük anlaşmasını yeniledi. RC 
Group’un ürün portföyünde Multiplo 
Screw, Multiplo PF, Trilogy, Tripack Serisi 
Çok Fonksiyonlu Chiller, Maximo, Gli-
der Free, Unico, Turbo, Eagle Free Serisi 
Free Cooling Chiller, Frigo Turbo FLG, FL, 
Unico Turbo FL Serisi Turbocor Kompre-
sörlü Chiller gibi enerji verimliliği yüksek, 
yeşil bina projelerine hitap eden ürünler 
bulunuyor. Isıtma soğutma iklimlendirme 
sektöründe özellikle merkezi sistemler, 
konusunda faaliyet  gösteren Atlantik 
Grup böylece  kendi alanlarında dün-
yanın önde gelen firmaları olan AAON 
(rooftop-havuz nem alma santrali), Air-
well (su kaynaklı ısı pompası, rooftop, 

soğutma grubu, fancoil) distribütörlük-
lerine yeni markalar ekleyerek ürün port-
föyünü daha da güçlendirdi.

Atlantik Grup’a Systemair – 
Airwell’den “Unique Product 
Sales” Ödülü
 
Mart ayında Milano’da gerçekleşen 
Mostra Convegno Expocomfort fuarında 
Atlantik Grup’a, Avrupa ve Ortadoğu 
bölgesindeki bayilerin buluştuğu dist-
ribütörler toplantısında, Systemair-Air-
well tarafından ısı pompası cihazlarının 
satışındaki başarısından dolayı “Unique 
Product Sales” ödülü verildi.

Oventrop, İklimlendirme Sektörü Duayenlerini Ağırladı

O
ventrop Türkiye tarafından Rixos 
Pera Park Şamdan’da organize 

edilen yemekte iklimlendirme sektör 
duayenleri ve basın mensupları bir araya 
geldi. Oventrop Armatür Sistemleri Genel 
Müdürü Osman Doğru ev sahipliğinde 
düzenlenen yemekte, Oventrop’un sektör 
deneyimleri ve pazar partnerlerine uzun 
vadede sunduğu yüksek fayda anlatıldı. 

Tüm konstrüksiyonları kendi iç bünyesinde 
üreten Oventrop armatürlerinin, tasarım 
ve yenilikte sadece Türkiye’de değil, ulus-
lararası arenada da uzun yıllardır lider 
pozisyonunu koruduğu belirtilen yemekte, 
Oventrop’un geleneksel çizgilerin dışına 
taşıdığı ve profesyonel tasarımcılar işbirliği 
ile dizaynını gerçekleştirdiği özel ürünler 
de anlatıldı.
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Gree ve TLC Klima İşbirliği 
Yaptı

T LC Klima, Gree Klima Sistemleri ile yaptığı iş 
birliğini duyurmak üzere 6 Mayıs 2016 tarihinde 

Hyatt Regency Ataköy’de lansman toplantısı ve gala 
yemeği gerçekleştirdi. Toplantıya pek çok sektör tem-
silcisi ve TLC Klima iş ortakları ilgi gösterdi. Sunumunu 
Ceyhun Yılmaz’ın gerçekleştirdiği toplantı TLC Klima 
Yönetim Kurulu Başkanı Akın Telci’nin açılış konuşması 
ile başladı. TLC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sema Tunar TLC Klima’nın iş anlayışı ve oluşum süre-
cinden bahsetti. Gree Klima Sistemleri Genel Müdür 
Yardımcısı Sam Chen, Gree’nin global iş anlayışını 
aktardı. Çeşitli gösterilerle renklendirilen toplantıda 
Gree Klima Sistemleri Bölgesel Genel Müdür Yardımcısı 
Eastone Gree Klima Sistemlerini tanıtırken, TLC Klima 
Satış Direktörü Hüseyin İpekoğlu, satış ve satış sonrası 
işleyişler ve ürün gamı hakkında bilgi verdi. TLC Klima 
Pazarlama Müdürü Filiz Doğan’ın pazarlama aktivite-
lerini tanıtmasından sonra, misafirler arasında yapılan 
çekiliş ile toplantı sona erdi. Çekiliş sonunda şanslı 25 
misafir Gree marka cep telefonu kazandı. Toplantı 
sonrası kokteyl ve gala yemeği ile devam eden gecede, 
Hıdırellez'e denk gelmesi sebebiyle dilek ağacına dilek 
dileme ve roman dans gösterisi gibi renkli aktiviteler 
de gerçekleşti.

Stoktan hızlı teslim
“Zaman, en önemli maliyettir”

Stoktan teslim ürünlerimiz;
• AHRV Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları • AFC Yüksek basınçlı fancoiller  
• AE Düşük basınçlı fancoiller • MECO Dört yöne üflemeli fancoiller • ALDA 
Radyal / ALTA Aksiyal sıcak hava apareyleri • ECOVANT Hücreli aspiratörler 
• AKA Kanal tipi fanlar • ART Rooftop çatı tipi paket klima üniteleri

www.aldag.com.tr

İklimlendirme cihazları ihtiyaçlarınızda cazip avantajınız:

Diğer avantajlarınız;
- Depolama ihtiyacını,
- Cihazın şantiyede hasar görme riskini,
- Erken ödeme gereğini

ORTADAN KALDIRIR
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Bakan Işık, DemirDöküm Fabrikasını Ziyaret Etti

B
ilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Bozüyük’te kurulu kombi, 

şofben, termosifon, panel radyatör ve 
solar kolektör üreten Avrupa'nın tek çatı 
altındaki en büyük tesisi olan DemirDö-
küm tesislerinde incelemelerde bulundu. 
Bilecik’teki temasları kapsamında tesisleri 
ziyaret eden Bakan Işık, DemirDöküm’ün 
Ar-Ge Merkezi hakkında da yöneticilerin-
den bilgi aldı. Bakan Işık’a fabrikadaki ziya-
reti sırasında DemirDöküm Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Satış Pazarlama Direktörü Erdem 
Ertuna, DemirDöküm Üretim Direktörü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban 

ve DemirDöküm Ar-Ge Merkezi Direktörü 
Ahmet Şen eşlik etti.
Türkiye’nin iklimlendirme konusunda yük-
sek pazar potansiyeline sahip olduğunu 
belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdem Ertuna, “DemirDöküm olarak 
hem ihracat alanında ortaya koyduğumuz 
başarılar, hem de cari açığın azaltılma-
sına etkimiz ile, sektörümüzün ve ülkemi-
zin büyümesine yüksek katkı sağlamaya 
devam edeceğiz” dedi.
Ziyaret sırasında tesislerle ilgili bilgileri 
aktaran Fabrika Direktörü Gürhan Çoban 
ise DemirDöküm Bozüyük tesislerinin 
kombi, şofben, termosifon, panel radya-
tör ve solar kolektör üreten Avrupa'nın tek 
çatı altındaki en büyük tesisi olduğunu 
hatırlattı. Çoban, “270 bin metrekare açık, 
64 bin metrekare kapalı alana yayılan tesi-
simizde, yıldan yıla kapasite artışı gerçek-
leştiriyoruz. Özel üretim teknolojilerimiz 
ve çevre dostu anlayışımızla geliştirdiğimiz 
ürün çeşitliliğiyle, hedef büyütmeye devam 
ediyoruz. Ayrıca üniversite ve sanayi işbir-
liği çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz. 

Sektörü geliştirecek bu gibi çalışmalara 
odaklanmayı sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı.
DemirDöküm Ar-Ge Merkezi’ni de ziya-
ret eden Bakan Işık, DemirDöküm Ar-Ge 
Merkezi Direktörü Ahmet Şen’den bilgiler 
aldı. Ahmet Şen, yenilikçi ürünlere yönelik 
gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekerek, 
şunları söyledi: 
“DemirDöküm olarak, çevre, ürünler, 
süreçler ve çalışanlar başlıkları altında, 4 
ana kategoride değerlendirdiğimiz sürdü-
rülebilir ar-ge stratejimizle çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Patent çalışmalarımızda 
yenilikçi ve verimli çözümlere odaklanıyo-
ruz. Son 3 yılda pazara sunduğumuz ürün-
lerle dünyanın en prestijli tasarım ödülü 
Good Design ve Green Good Design dahil 
olmak üzere önemli ödülleri fabrikamıza 
getirdik. Bundan sonra da yüksek enerji 
verimliliğine sahip ürünlerin etkin kullanı-
mına yönelik proje ve ürünler geliştirmeye 
devam edeceğiz.” 
Ziyaret, gerçekleştirilen plaket töreni ve 
hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bitzer Ürün Eğitimi ve Fabrika Gezisi Düzenlendi

B
itzer Türkiye mümessili Totem A.Ş. 
tarafından 21-23 Mart tarihleri 

arasında Sindelfingen / Almanya’da Bit-
zer ürün eğitimi ve fabrika gezisi düzen-
lendi. Bitzer müşterisi olan market, soğuk 
hava deposu, klima/chiller sektöründe 
faaliyet gösteren imalatçı ve servis fir-
malarının katıldığı eğitimde katılımcılar, 
Bitzer ürün gamındaki pistonlu, scroll ve 
vidalı kompresörler, uygulamalar, tamir 
ve bakım konularında bilgilendirildi. CRII 
% 10-100 kademesiz kapasite kontrol 
sistemi, B//SMART serisi yeni kontrol ve 
koruma ünitelerinin ve VARIPACK frekans 
invertörlerinin ön plana çıktığı eğitimde 
Bitzer markasının sektöre öncülük ettiği 
belirtildi ve enerji tasarrufuna yönelik 
yaptığı çalışmalar vurgulandı. Eğitim 

sonrası sertifikaların dağıtılmasını taki-
ben, Rottenburg’daki üretim tesisi gezi-
sinde katılımcılar üretim, kalite kontrol ve 

lojistik faaliyetlerini yakından inceleyerek 
uzmanlara merak ettikleri konularda soru 
sorma şansı buldu.
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ODE, Ürünlerine Tip III EPD Çevre Etiketini Aldı
Yalıtım Sektörünün İlk 
KSS Raporu ODE’den

DE, Çorlu tesislerinde ürettiği 
ısı ve su yalıtımı ürünlerine tüm 

pazarlarda geçerli uluslararası onaylı 
ve Avrupa standartları uyumlu 4 adet 
Çevresel Ürün Beyanı – Environmen-
tal Product Declaration (EPD) belgesini 
aldı. Sektöründe ürettiği tüm ürünle-
rine EPD belgesi alan ODE, bu sayede 
Avrupa’da da sayılı üreticiler arasına 
girmeyi başardı. ODE Yalıtım Genel 
Müdürü Ali Türker, EPD belgelerinin 
önemini ve ODE’nin sürdürülebilir çevre 
politikalarını şöyle özetledi: "Ürettiğimiz 
ürünler ile sağladığımız enerji verim-
liliğinin yanında sürdürülebilir üretim 
yaklaşımı ile gelecek nesillere yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. 

DE, yalıtım sektöründe kurumsal 
sosyal sorumluluk (KSS) raporunu 

yayımlayan ilk firma olduğunu açıkladı. 
ODE’nin KSS raporu; 30 yılda kurumsal-
laşma adına yaptığı çalışmaları, gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırak-
mak adına gerçekleştirdiği özellikle çevreyi 
koruma yönündeki uygulamalarını, başta 
kendi çalışanları ve iş ortağı bayileri olmak 
üzere tüm sosyal paydaşlarına yönelik 
sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalarını 
kapsıyor. ODE Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan, “İlk KSS raporumuzun 
sektörümüze bir örnek teşkil etmesini ve 
yalıtım sektöründeki sosyal sorumluluk 
bilincinin daha da yükselmesini temenni 
ediyorum” dedi.

Dünyanın büyüyen markası olarak bu 
sorumluluğumuzu Avrupa normlarına 
uyumlu EPD belgeleri alarak yerine geti-
rirken, aynı zamanda ürünlerimizin yeşil 
bina sertifika sistemlerine getirdiği artı 
puanlarla sürdürülebilir yapıların gelişi-
mine de katkı sağlıyoruz.” EPD Türkiye 
Yöneticisi Dr. Mimar İlker Kahraman da 
ODE’nin bu alanda gösterdiği başarıya 
dikkat çekerek, “Dünyanın büyüyen mar-
kası olan ODE’nin EPD belgeleriyle ürün 
sürdürülebilirliği konusunda göstermiş 
olduğu duyarlılık ve bunu yaparken yapı 
sektörü paydaşlarına sağladığı ürünler, 
sadece kendi sektöründe değil yapı sek-
törü genelinde de çok güzel bir örnek 
olmuştur” dedi.

U lus Yapı, akustik ürünlerinin temsil-
ciliğini gerçekleştirdiği İtalyan firma 

Isolmant ile 7 Nisan 2016 tarihinde Kuru-
çeşme La Mancha Restoran’da ortak bir 
lansman düzenledi. Ulus Yapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Eren Kalafat’ın açılış konuş-
masının ardından Ulus Yapı’nın tanıtım 
filmi gösterildi. Film gösteriminin ardın-
dan Isolmant CEO’su Eugenio Ferrari ve 
Satış Müdürü Simone Mannocci firmanın 
tanıtımını yaptığı sunumlarında şu açıkla-
malarda bulundu: “Ürün gamına ilk önce 
ses yalıtım malzemelerini sonra ısı yalı-
tım malzemelerini katan Isolmant, 1976 
yılından beri inşaat sektörünün başarılı bir 
oyuncusudur. İnşaat sektöründe yaygın 

bir biçimde kabul gören ve benimsenen 
kavramların tanınmasında ve oluşturul-
masında önemli katkı sağlayan Isolmant, 
pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak yenilik-
leri hızla piyasaya sürerken uzmanlığını ve 
ürün kalitesini ar-ge çalışmaları ile güvence 
altına alır. Isolmant’ın ürün gamı, inşaat 
sektöründeki tüm yeni ses yalıtım tekno-
lojilerini kapsar. Şap altı şilte üretiminde 
lider olan Isolmant, zaman içinde yeni 

Ulus Yapı ve Isolmant’tan Akustik Lansman

binalarda ve yenileme projelerinde duvar 
yalıtımı ürünlerini de kapsayacak biçimde 
ürün gamını genişletmiştir. Isolmant pro-
fesyonel bir yalıtımın mümkün olması 
için birçok aksesuar sunar. Susturucular 
ve ses yutucu malzemeler ürün gamını 
tamamlar. Isolmant ürünleri ayrıca sıkı 
kalite kontrollerinden, laboratuvar ve saha 
testlerinden geçtikten sonra piyasaya sürü-
lür.” Lansman, akşam yemeği ile sona erdi.
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ÇOK YAKINDA

A bkay Grup Klima Teknolojileri Genel 
Müdürlük görevine 1 Mayıs’tan iti-

baren geçerli olmak üzere Ogün Olfaz’ın 
atandığı bildirildi. Abkay Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Boz konu ile ilgili 
“Büyümemizin bir parçası olarak Ogün 
Olfaz ile birlikte çalışmaya başlamıştık, 
şimdi kendisini Genel Müdür olarak görev-
lendirdik. Yönetim Kurulu adına kendi-
sine yeni görevinde başarılar, firmamıza 
ve sektörümüze hayırlı olmasını dileriz” 
dedi. Ogün Olfaz, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği mezunu olup, Main 
(USA) ve Marmara Üniversitesi MBA prog-

ramının ardından Yeditepe Üniversitesi 
Satış ve Pazarlama ana kolu üzerine eği-
timini tamamlamış, uzun yıllar Schneider 
Elektrik ve ABB firmasının satış kademele-
rinde görev yapmıştır.

Abkay Grup’ta Üst Düzey Atama

RIS ve AAF’tan İşbirliği

T ürkiye’de 2015 yılının Nisan ayında 
kurulan RIS Endüstriyel, AAF ürünle-

rini Türkiye pazarına sunacağını duyurdu. 
RIS Endüstriyel Satış Pazarlama Uzmanı  
Nilüfer Göçmen Termodinamik dergisine 
yaptığı açıklamada, “Bilindiği gibi AAF, 
1989'dan itibaren Türkiye’de varlığını sürdü-
rüyor. AAF’ın Türkiye’deki merkez ofisinde 
1992-2013 yılları arasında tecrübe kazanma 
fırsatı yakaladım. Globalde Daikin’in AAF’ı 
satın almasıyla AAF’ın Türkiye ofisi Daikin 
bünyesine taşındı. 2006 yılında Almanya’da 
kurulan RIS, üretim alanlarındaki APC ve 
HVAC havalandırma sistemlerinin, kanal 
ve menfezlerinin hijyenik bakımı ile hava-
landırma ünitelerinin hijyenik bakımına 
ilişkin çalışmalar yapıyor, ayrıca yeni sistem 
kurulumu ve mevcut sistemlerin revizyonu 
işlemlerini de gerçekleştiriyor. Bunların yanı 
sıra tesis yönetimi hizmetlerini de veren 
RIS, Türkiye’deki şubesiyle faaliyetlerine 
‘RIS Endüstriyel Ürünleri Servis ve Bakım 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti’ adı altında 
2015 yılının Nisan ayında başladı. Tesis 
bakım ve onarımı konusunda Almanya’da 
başarılı projelere imza atan RIS, AAF’ın dik-
katini üzerine çekti ve Almanya'daki RIS 
grubunun Genel Müdürü Mehmet Tiftikçi 
ile  AAF 12 Nisan 2016 tarihinde işbirliği 
yaptığını duyurdu. Biz de RIS Endüstriyel 
olarak AAF’ın Türkiye’deki yetkili satıcısı 
olduk. AAF, ürün geliştirme grubundaki 
merkez ofisinin dışında, satış pazarlamada 
RIS ile bir ortaklığa adım attı ve yeni bir 

satış pazarlama organizasyonu Ümraniye 
ofisinde kuruldu. Şu anda Türkiye’de imalatı 
bulunmayan AAF filtrelerinin yetkili satı-
cısı olarak Türkiye pazarındayız. Türkiye’de  
Daikin bünyesindeki AAF ofisi ve RIS Endüs- 
triyel haricinde bir firmanın AAF ürün-
lerini satma yetkisi bulunmamaktadır” 
dedi. AAF’ın Türkiye’de üretim yapacağı-
nın sinyallerini de veren Göçmen, “AAF, 
Türkiye’de son birkaç yıldır pazar araştırması 
yapıyordu. Araştırma sonucunda Türkiye’de 
fabrika yatırımı kararı aldı. AAF, RIS gru-
buyla güçlerini birleştirerek Türkiye’de ima-
lata girecek; kendi markası, deneyimi ve 
teknik bilgisiyle üretim kadrosunu 2016 
yılının sonunda İstanbul’da kuracak ve tüm 
ürün gamını üretecek. Biz de bu yatırımı RIS 
Endüstriyel olarak heyecanla bekliyoruz. 
Müşterilerimize AAF’ın kaliteli ürünleri ile 
RIS’in servis, bakım, montaj, toz toplama, 
filtrasyon hizmetlerini bir arada sunup 
güçlü bir organizasyon olma yolunda hızlı 
adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.



AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi 93.Sokak No:1
Çekmeköy 34794 İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-posta: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr

• Klima Santralleri, DX Bataryalı Klima Santralleri
• Paket Tipi Klima Santralleri (Rooftop)
• Paket Tipi Hijyenik Klima Santralleri
• Havuz Nem Alma Santralleri
• Davlumbaz Santralleri (Elektrostatik Filtreli)

• Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• DX Bataryalı Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
• Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
• Sıcak Hava Apareyleri (Aksiyal/Radyal Fanlı)

• Yer Konvektörleri
• Sığınak Fanları
• Kanal Tipi Isıtıcılar (Elektrikli/Sulu Tip)
• Kanal Tipi Aspiratörler
• HEPA Filtre Kutuları

memnuniyet üretir...



24 TERMODİNAMİK • MAYIS 2016

Haberler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Carrier_30_rbp_19,5x27.pdf   1   8.04.2016   11:40

TGÜB Yönetim Kurulu Yeni Başkanı Levent Akgerman Oldu

Borusan Mannesmann’dan ABD’de Hukuk Zaferi

T

A

ürkiye Gazbeton Üreticileri Birliği 
(TGÜB) 25. kuruluş yılı etkinlikleri 

kapsamında İstanbul’dan sonra Ankara’da 
da bir gece düzenledi. Türkiye gazbeton 
sektörünün bir araya geldiği gecede Kamu 
Kurum ve Kuruluşları, üniversiteler, sanayi 
dünyası, inşaat sektörü, mimarlar ve STK 
temsilcilerinden oluşan seçkin davetliler yer 
aldı. Aynı gün gerçekleşen olağan TGÜB 
Genel Kurulu ile TGÜB Yönetim Kurulu 
Başkanlığını Levent Akgerman devraldı. 
Ankara Palas’ta gerçekleşen gecede, gaz-
betonun Türkiye’de üretiminde ve gaz-
beton sektörünün gelişiminde öncü rol 
oynayan sektörün duayenlerinden Türk 
Ytong kurucusu Bülent Demiren ve AKG 
Gazbeton kurucusu Öner Akgerman’a 
TGÜB tarafından “Fark Yaratan Liderler”  
Ödülleri verildi.
Gecenin açılış konuşmasını yapan TGÜB 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman; 
“25 yıl önce iki öncü sanayicinin liderliğiyle 
kurulan TGÜB bugün bizi Avrupa liderli-
ğine taşıyor. İstanbul’da gerçekleştirdiği-
miz 25. kuruluş yılı etkinliklerinde 2014 

BD petrol kuyu boruları pazarında 
yıllar içinde edindiği prestijli konu-

munu, 2014’te Houston’da hizmete 
soktuğu fabrikasıyla pekiştiren Borusan 
Mannesmann, yerel çelik boru üreticile-
rinin yoğun lobi faaliyetleri sonucunda 
ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kendi-
sine uygulanan haksız vergi oranına karşı 
önemli bir hukuk zaferi kazandı.
ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye tarafından 
sübvansiyonlarla desteklendiği iddiasıyla 
Borusan Mannesmann ürünlerine karşı 
uygulama kararı aldığı telâfi edici vergi 
oranını % 15,89’dan % 2,39’a indirmek 
zorunda kaldı. Borusan Mannesmann’ın 
haksız karara karşı yürüttüğü hukuk müca-
delesinin bir parçası olarak başvurduğu 
Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nin yorum 
ve yönlendirmeleri ABD Ticaret Bakanlığı’nı 
vergi oranını çok büyük ölçüde düşürmeye 

verileri kapsamında Türkiye’nin yaklaşık 4.8 
milyon metreküp üretim hacmiyle Avrupa 
gazbeton lideri olduğunu duyurmuştuk. 
Avrupa Gazbeton Birliği (EAACA) tarafın-
dan güncellenen 2015 rakamlarında ise 
Türkiye % 10 büyüyerek üretim kapasite-
sini 5.2 milyon metreküpe çıkardı. Böylece 

zorladı. Borusan Mannesmann İcra Kurulu 
Başkanı Semih Özmen son gelişmeleri şöyle 
değerlendirdi: “ABD’de rakibimiz olan yerel 
şirketlerin Ticaret Bakanlığı’na baskıları 
sonucunda, bakanlık yanlış ve haksız bir 

Avrupa liderliğimizi geliştirerek koruduk. 
Gerek üretim kapasiteleri gerekse Ar-Ge 
konusunda Avrupa’da örnek gösteriliyo-
ruz. Türkiye’de bu denli başarı gösteren 
bir başka sektör bulmak zor. Bu başarılar 
birliğin seçkin üyeleri ve üyelerin etik ve 
uyumlu çalışması ile gerçekleşiyor” dedi.  

karar almıştı. Hukuka olan inancımız saye-
sinde ortaklarımızın ve ülkemizin çıkarla-
rını korumak için mücadeleye devam ettik. 
Epeyce zaman ve para harcadık ama haklı 
mücadelemizin sonucunu aldık.”
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SFA Sanihydro Alanya, Mersin, Denizli ve Ankara’da Tesisat Ustalarıyla 
Bir Araya Geldi

S
FA Sanihydro’nun, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde organize ettiği 

eğitim seminerleri hız kesmeden sürüyor. 
SFA Sanihydro 24 Şubat 2016 tarihinde 
Alanya Tosmur Kanyon Restaurant’da, 9 
Mart 2016’da Mersin Othello Hotel’de, 
24 Mart 2016 tarihinde Denizli Şiir 
Hotel’de ve 6 Nisan 2016’da Ankara 
Angora Hotel’de tesisat ustalarıyla bir 
araya geldi. 100 kişilik katılımla ger-
çekleşen seminerlerde, SFA Sanihydro 
Satış Sonrası Hizmet Sorumlusu Erman 
Tümçelik öncelikle SFA Sanihydro’nun 
55 yıllık tecrübesini ve WC öğütücü 
pompaların sağladığı çözümleri anlattı. 
Toplantıda WC öğütücü ve pompaların 
doğal akışlı tahliyenin imkânsız olduğu 
durumlarda, evlerde ve iş yerlerinde her-
hangi bir yere, ekstra tuvalet veya yeni bir 
banyoyu kolayca monte etmeyi sağladığı 

anlatıldı. WC öğütücü ve pompaların 
çatı, bodrum katından ya da kanalizas-
yon borusundan uzak veya kot farkı olan 
yerlerde dikey olarak 11 metreye, yatay 
olarak 110 metreye kadar 32 mm’lik bir 
boru çapı ile atıkları pompalayabildiği, 
müşterilere hijyenik, ekonomik, pratik ve 
estetik bir çözüm sağladığı vurgulandı. 
Ürünleri iyi anlamanın doğru pompa 
seçiminde büyük önem taşıdığı vurgu-

lanarak, WC öğütücüleri ve pompaları 
hakkında çalışma prensibinden monta-
jına kadar detaylı teknik bilgi aktarıldı. 
Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla yakından tanışma fırsatı buldu, 
müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağ-
lamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışma-
ların devam edeceği belirtildi.

3. GE ve Genç Başarı İnovasyon Kampı Gerçekleşti

G
eneral Electric (GE) Türkiye ve 
Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirli-

ğinde Türkiye’de lise düzeyinde gençlere 
yönelik düzenlenen “GE – Genç Başarı 
İnovasyon Kampı”nın üçüncüsü bu 
yıl 16 Nisan’da, GE Türkiye İnovasyon 
Merkezi’nde düzenlendi. 
Öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılık 
özelliklerini ortaya çıkarmaları amacıyla 

üç yıldır düzenlenen kamp, 7 farklı okul-
dan katılan 70 lise öğrencisinin geliştir-
diği yenilikçi fikirlere ev sahipliği yaptı. 
Farklı liselerden gelen öğrencilerin karma 
gruplar halinde takımlar oluşturduğu 
General Electric – Genç Başarı İnovas-
yon Kampı’nda yarışan okullar arasında 
Mimar Sinan Eğitim Kurumları, Bahçe-
lievler Gökkuşağı Koleji, Darüşşafaka 
Lisesi, Eyüboğlu Koleji, Küçükyalı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni 
Sözen Anadolu Lisesi ve Mustafa Saffet 
Anadolu Lisesi yer aldı.
Kampta, öğrencilerin GE tarafından 
kendilerine verilen konularından birine 
yönelik çözüm üretmeleri ve ürettikleri 
çözümleri mentorlarının da destekleriyle 
bir iş planına dönüştürerek jüri önünde 
sunum yapmaları istendi. Bu kapsamda; 
enerji, sağlık ve endüstriyel internet (nes-
nelerin interneti) alanlarında karşılaşı-
lan endüstriyel bir problemi, bir iş fikri 

formunda çözmeleri, bu çözümü hayali 
şirketlerinin bir iş fikri olarak kurgulama-
ları ve tasarlamaları beklendi. Konular 
üzerine fikir üreten öğrenciler, kamp 
sonunda hazırladıkları projeleri jüriye 
sundular. Kamp sonunda gerçekleşen jüri 
değerlendirmesi ile Quick Health–Care 
Ekibi, “Mini Check-Up” fikri ile birinci 
seçildi. Kazanan takım GE tarafından 
organize edilen özel bir deneyim progra-
mına katılım hakkını ve GE yöneticileri ile 
birlikte GE’nin yapısını, çalışma ve gelişim 
alanlarını tanıma fırsatını yakaladı. 
İnovasyonun ekonomik büyümenin 
temel unsuru olduğunun altını çizen 
GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Canan M. Özsoy, ülke-
lerin ve firmaların rekabet gücünü artır-
mak için yenilik üretmelerinin ve hızlı 
hareket etmelerinin bu dijital çağda her 
zamankinden daha önemli hale geldiğini 
belirtti. 
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BVN, 25. Yılını Boğaz’da Kutladı

B VN, 25. yılını Boğaz’da düzenle-
diği yemekli tekne organizasyonu 

ile kutladı. BVN çalışanlarının ve sektör 
temsilcilerinin bir araya geldiği 5 Mayıs 
2016 tarihinde gerçekleşen gecenin 
açılışında BVN Kurucusu Ömer Faruk 
Bahçıvan da kısa bir konuşma yaptı. 

Bahçıvan, BVN’in 25. yılına gelmesinde 
çalışanların büyük bir payı olduğunu 
vurgularken, özverili çalışmaları için 
herkese teşekkür etti. Canlı dans gös-
terisi ile eğlenceli dakikaların yaşandığı 
organizasyon, tekne gezisiyle Kabataş 
iskelesinde sona erdi.

SBE16 İstanbul Konferansı Türk Yapı Sektörüne Yön Verecek

D
ünyanın 50’den fazla ülkesinde 
2000 yılından bu yana düzenlenen 

Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferanslar 
Serisi (SBE-The Sustainable Built Environ-
ment Conference Series); yapı malzemesi 
üreticilerini, bilim insanlarını, uygulayıcı-
ları, mimarları, mühendisleri, müteahhit-
leri, akademisyenleri, sanayicileri, devlet 
kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını 
bir araya getirmeyi hedefliyor. Türkiye 
İMSAD’ın organizatörlüğünde 13-15 
Ekim 2016’da gerçekleştirilecek konfe-
ransa gelen 180’e yakın bildiri özeti bilim 
komitesi tarafından incelenerek seçiliyor.  
Türkiye’de ilk defa düzenlenecek kon-
feransın ana teması “Akıllı Metropoller 
– Sürdürülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı 
Şehirler için Entegre Çözümler” olarak 
belirlendi. Konferansta sürdürülebilir bir 
gelecek için ar-ge ve inovasyonun öne-
mine dikkat çekilecek, sanayi - üniversite 
işbirliğinin en güzel örnekleri kamuoyu 
ile paylaşılacak. SBE16 İstanbul Konfe-
ransı, aynı zamanda sektörde sanayi, 
kamu, üniversite ve STK’ların işbirliği 
yaptığı sektördeki ilk konferans olma 
özelliğini taşıyor.
Konferans çerçevesinde özel sektör tem-
silcilerinden, akademisyenlere, sivil top-
lum örgütlerinden kamu temsilcilerine 
kadar geniş bir katılımcı kitlesi bildiri 
sunma imkânı bulacak. Bu konferansta 
sürdürülebilir gelecek, iklim değişikliği, 
akıllı binalar, yeşil binalar / şehirler gibi 
pek çok konuda yurtdışında ve ülkemizde 
yapılan çalışmalar, ülke olarak mevcut 

durumumuz, sorunlarımız,  çözüm öne-
rilerimiz tartışılacak. Konferansın şimdilik 
kesinleşen konuşmacıları arasında; Ecop-
latform Başkanı Sven Olof Ryding, Solar 
Decathlon Europe Başkanı Prof. Peter 
Russell, Japon Mimar Prof. Kazuo Iwa-
mura, (World Sutainable Energy Institute 
- WSEIN) Dünya Sürdürülebilir Enerji Ens-
titüsü Başkanı Gökhan Yıldırım, Avrupa 
Bina Performans Enstitüsü Başkanı Oliver 

Önemli Tarihler

Kabul Edilen Özetlerin Bildiri Teslim Tarihi 31 Mayıs 2016

Bilim Komitesi Tarafından Bildirilerin İncelemesi 01 Haziran - 11 Temmuz 2016

Bilim Komitesi Tarafından Revizyon Talebi İlan Tarihi 12 Temmuz 2016

Revize Edilmiş Bildiri Son Teslim Tarihi 22 Ağustos 2016

Davet (Poster/Sözlü) 1 Eylül 2016

Rapf, REC Türkiye Başkanı Rifat Ünal Say-
man gibi alanının lider isimleri yer alıyor.
İlk duyurusu 26 Kasım 2015 tarihinde 
7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde 
yapılan Konferans, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek. 
Bu üç günlük konferans; panel oturum-
ları, bildiri sunumları, yuvarlak masa top-
lantıları ve çeşitli etkinliklerden oluşacak. 
Destekçileri arasında Yaşar Üniversitesi 
(YÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 
Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi (YTÜ) gibi üniversitelerin yanı 
sıra; Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği 
(ÇEDBİK), Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Derneği (EYODER), Gayrimenkul ve 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 
(GYODER), Türkiye Serbest Mimarlar 
Derneği (TürkSMD), İstanbul Serbest 
Mimarlar Derneği (İstanbulSMD), Türk 
Müşavir Mühendis ve Mimarlar Birliği 
(TürkMMMB), Türkiye Müteahhitler Bir-
liği (TMB) ve İş Dünyası ve Sürdürülebi-
lir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) gibi 
kurumlar da bulunuyor. 

Ayrıntılı bilgi için: sbeistanbul.com
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FRM Yüksek ve Orta Basınç 
Gaz RegülatörleriGaz Regülatörleri
Doğrudan etkili, yay ayarlı, emniyet 
kapatmalı gaz basınç regülatörü, 
EN334 ve EN14382‘e göre. 

Endüstriyel sıcak su ve 
buhar kazanları öncesi gaz 
basınç regülasyonu. 

Metallerin, gıdaların, yapı 
malzemelerinin ısıl işlemin-
de kullanılan endüstriyel 
fırın gibi, çok yönlü yanma 
proses tesislerinde.

Kombine ısıtmada sistemle-
ri, enerji üretimi ve gemiler-
de bulunan gaz motorlarının 
çalıştırılmasında ihtiyaç olan 
basınç regülasyonu. 

Isıtma Gaz MotorlarıProses Isısı
Karl Dungs
Satış ve Pazarlama Limited Şirketi 
Derin Plaza Şerifali Mah.
Kale Sok. No:22 Kat.5
34775 Yukarı Dudullu-İstanbul

Telefon: +90 (0)216 420 81 45
Fax: +90 (0)216 420 81 48
Mobile: +90 (0)532 796 47 57
info.tr@dungs.com
www.dungs.com.tr

Ekin Endüstriyel Lehimli Eşanjör Üretim Kapasitesini Artırmaya 
Hazırlanıyor

E
kin Endüstriyel,  Kırklareli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde hizmete girecek 

yeni tesisi ile lehimli eşanjör üretim kapa-
sitesini artırmaya hazırlanıyor. Konu ile 
ilgili firma tarafından yapılan açıklamaya 
göre; Ekin Endüstriyel, daima en yüksek 
kalitedeki ürünleri, en uygun fiyatlarla 
müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor. Bu 
hedef doğrultusunda yatırımlarına hız 
veren Ekin Endüstriyel, 2017’nin sonuna 
doğru yeni üretim tesisi ile kapasitesini 
artırmaya hazırlanıyor. Ulusal pazardaki 
‘kilit’ konumunu, uluslararası pazara da 
taşıyan Ekin Endüstriyel, 55 farklı ülkeye 
ihracat yapıyor. Kırklareli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde gerçekleşecek yatırım, 4000 
m² arazi üzerine 2300 m² üretim tesisi-
nin kurulmasını kapsıyor. Ekin Endüstriyel 

bu yatırımla, lehimli eşanjör konusunda 
dünya pazarındaki lider firma olacağı-
nın sinyallerini verirken Türkiye’nin de 

mühendislik hizmetlerindeki gelişmişli-
ğini ispat ediyor. Büyük projenin 2017 
Eylül ayında bitmesi hedefleniyor.
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Danfoss’tan Bayilerine 
Eğitim

Danfoss Sektör 
Çalışanları ile Buluştu

D

D

D

Danfoss, Malta’da Bayileri ile Buluştu

Danfoss, Isıtma Semineri Düzenledi

Danfoss, Bursa Belediyesi Teknik Ekibine 
Eğitim Verdi

anfoss, 20-23 Mart 2016 tarihleri 
arasında Malta’da “Fark yaratmaya 

devam ediyoruz” konulu bayi toplantısı 
düzenledi. Yurtdışından Global Soğutma 
Sistemleri Başkan Yardımcısı Kjell Stroem, 
EMEA Bölgesi Isıtma Çözümleri Başkan 
Yardımcısı Francisco Azcona, Güney 
Avrupa ve TMA Bölgesi Motor Kontrol 
Sistemleri Başkanı Marco Airola, Dan-
foss TMA Bölgesi Başkanı Levent Taşkın, 
Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre 
Gören ve Danfoss Türkiye Segment Ülke 
Müdürlerinin de bulunduğu organizas-
yona; ısıtma, soğutma ve motor kontrol 
sistemleri olmak üzere üç segmentteki 
Danfoss bayileri katıldı. Toplantıda; 2015 
yılı değerlendirmesi, 2016 yılı hedef ve 

anfoss, 19 Nisan 2016’da Crowne 
Plaza Bursa’da proje firmaları, 

yatırımcılar ve makine mühendislerine 
yönelik ısıtma semineri düzenledi. Semi-
nere katılan 80 katılımcıya Danfoss ürün 
ve çözümlerinin kazandıracağı avan-
tajlar ile ısıtma sektörüne yönelik bilgi 
verildi. Danfoss Isıtma Seminerinde; 
ısıtma çözümleri, motor kontrol sistem-
leri, HVAC çözümleri, balans vanası ve 
demo panel ile balanslama simülasyonu, 
hidronik döşemeden ısıtma, HVAC - 
motorlu vanalar, DEVI ısıtma kablosu 
çözümleri ve frekans konvertörleri baş-

anfoss’un ısıtma kablosu çözüm-
lerinde faaliyet gösteren kolu 

DEVI, Bursa Belediyesi teknik ekibine 
kar buz birikimini engelleme yöntemleri 
konusunda bir eğitim verdi. Eğitimde 
DEVI çözümleri ile yaya ve araç alt-üst 
geçitleri, rampalar, bina giriş çıkışları 
ve çatılarda kar ve buzlanmayı önleme 
yöntemleri aktarıldı. Danfoss Isıtma 
Çözümleri DEVI Satış Mühendisi Samet 
Özdeniz, DEVI sistmelerinin kurulum 

D

D

anfoss Türkiye Soğutma Sistem-
leri, 26-27 Nisan 2016 tarihlerinde 

Motor Kontrol Sistemleri Türkiye OEM 
Müdürü Cem Üstgel ve Soğutma Türkiye 
İş Geliştirme Süpervizörü Engin Sökmen’in 
eğitmenliğinde bir seminer düzenledi. 
Soğutma Sistemleri bayilerinden Frigodu-
man ve OEM müşterilerinden 45 kişilik bir 
ekibe Danfoss Motor Kontrol Sistemleri ile 
ilgili genel bir tanıtım yapıldı. Eğitimde 
katılımcılara MCX Controller tanıtımı 
yapıldı; donanım özellikleri ve uygulama 
alanları hakkında bilgi aktarıldı, avantajları 
anlatıldı. Programların maksimum enerji 
tasarrufu sağlayacak biçimde yapılandırıl-
ması bilgisi de verildi.

anfoss, Trabzon Makine Mühendis-
leri Odası’na yönelik “Balanslama ve 

Döşemeden Isıtma Semineri” düzenledi. 
35 kişinin katılımıyla gerçekleşen semi-
nerde balanslama ve döşemeden ısıtma 
sistemiyle ile ilgili detaylı bilgi paylaşıldı. 
Danfoss, iş ortaklarından Anel Mekanik 
ekibine ise balanslama eğitimi verdi. 
Katar ve Dubai projelerine yoğunlaşan 
Anel Mekanik’e, Danfoss Türkiye ofisinde 
balanslama alanında bilgi aktarıldı.

stratejileri, Danfoss ürün segmentleri 
çapraz satış bilgileri aktarıldı. Danfoss 
ayrıca, geçen sene gösterdikleri başarılı 
performansları değerlendirerek bayile-
rine ödül ve plaket verdi. Organizasyon 
süresince toplantıların yanı sıra Malta’nın 
tarihi ve turistik yerleri gezildi. Son akşam 
ise gala gecesi düzenlendi.

lıkları altında sunumlar yapıldı. Seminer 
sonunda Danfoss yetkilileri katılımcıların 
tüm sorularına yanıt verdi.

sonrasında bakıma ihtiyaç duymadığını 
ve yirmi yıl garantili olduğunu belirtti.
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TOBB Makine ve Teçhizat İmalatı Meclisi Yeni Yönetimini Seçti

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Makine ve Teçhizat 

İmalatı Meclisi Toplantısı 8 Nisan 2016'da 
Ankara'da TOBB Merkezi'nde gerçekleş-
tirildi. Yeni üyeleriyle güçlenen Meclis, 
seçim gündemli toplantısında Meclis 
Başkanlığı'na Samsun Makina Sanayi 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kutlu Karavelioğlu’nu, Meclis Başkan 
Yardımcılığı’na Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. 
Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armağan’ı 
seçti.  
Türkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi’nde Başkanlık görevine getirilen 
Kutlu Karavelioğlu: “Nitelikli bir üretim ve 
istihdam altyapısı veya ciddi bir ekonomik 

büyüklüğe ulaşmış olmak bir sektörün 
başarılı olmasına yetmiyor; ortak bir viz-
yon ve birlikte davranabilme kültürüne 
sahip olmak gerekiyor. Türkiye’nin maki-
necileri son birkaç yılda bu yönde önemli 
adımlar attılar; artık güçlü bir lobiye sahip-
ler. Teknolojinin yaşamla buluşmasını sağ-
layan makine imalatçılığı gelişmiş dediği-
miz ülkelerin tamamında stratejik kabul 
edilmiş, öncelikleri daima ülke önceliği 
olmuştur. Teknolojisini güncel ve gelişmiş 
tutarak diğer bütün imalat sektörlerimizin 
rekabetçiliğini artırmakla vazifeli maki-
necilerimiz, yurtiçinde ve dışında birçok 
çatı altında çok farklı yönlerde çalışıp, 
çok nitelikli bilgiler üretiyor veya edini-

İzocam Bayileri 16. Uluslararası Bayi Toplantısında Buluştu

İ
zocam, her yıl geleneksel olarak 
düzenlediği Bayi Toplantısı’nın 

16.’sını, 3-6 Mart 2016 tarihleri arasında 
Antalya Belek’te Maxx Royal Otel’de ger-
çekleştirdi. Toplantıya yurtiçinden 114 ve 
11 farklı ülkeden 15 olmak üzere toplam 
129 bayi katıldı. İsrail, Bulgaristan, Kıbrıs, 
Lübnan, Makedonya, Azerbaycan, Mısır, 
Yunanistan, Ürdün, Kosova, Gürcistan, 
Fas ve Irak bayileri gelenekselleşen 16. 
Uluslararası Bayi Toplantısı’nda İzocam’ı 
yalnız bırakmadı. İzocam’ın 2015 yılı iş 
sonuçlarının, dünya ve Türkiye ekonomi-
sinde gelişmelerin değerlendirildiği, 2016 
hedeflerinin paylaşıldığı toplantının açılışını 
İzocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut ger-
çekleştirdi. Bulut’un açılış konuşmasının 
ardından, Saint Gobain Bölge Yönetim 
Direktörü François Xavier Moser, toplantı-
nın ana teması olan “Başarı Senin Elinde” 
mottosuna atıfta bulunarak, bayilerin daha 
da başarılı olmaları için İzocam’ın inovatif 
ürünlerini müşterilerine etkin bir şekilde 
tanıtmaları önerisinde bulundu. 
İzocam Genel Müdürü A. Nuri Bulut 
sunumunda, İzocam’ın başarılarını, 
küresel sorunlara karşı kendi bünyesinde 
yaptığı çalışmaları rakamlar ve araştırma-
larla anlattı. Bulut, “İzocam 2015 yılında 
sürdürülebilirlik ilkelerine imza atarak, su 

yönetimi, enerji yönetimi ve verimliliği, 
iklim değişikliği, sorumlu üretim, işgücü 
ve istihdam, ürünler ve sistemleriyle top-
lumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı 
taahhüt etti. 2015’te aldığımız ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi, Camyünü 
ve Taşyünü için Çevresel Ürün Beyanları, 
karbon ayak izi beyanları, enerji ve enerji 
tüketimi kaynaklı sera gazı azaltım projeleri 
ve onaylanan sera gazı izleme planlarımızla 
bu taahhütü yerine getiriyoruz. 2016 yılın-
daki önemli hedeflerimizin arasında ISO 
14064 Sera Gazı Yönetimi Onayı’nı almak 
yer alıyor” dedi. İzocam Satış ve Pazarlama-
dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih 
Öktem ise sunumunda 2015 yılını inşaat 
ve yalıtım sektörü açısından değerlendirdi. 
Öktem, 2015 yılının zor geçmesine rağmen, 

yalıtım sektörünün büyüme kaydettiğini 
ifade etti. Ayrıca ürünlerin pazar payları, 
satış sürecindeki yeni yaklaşımlar, şirketin 
son dönemde gerçekleştirdiği pazarlama 
ve kurumsal iletişim faaliyetleri hakkında da 
bayileri bilgilendirdi ve 2015 Bayi Memnu-
niyeti Anketi sonuçlarını açıkladı. 
16. Uluslararası Bayi Toplantısı’nın konuk 
konuşmacısı ise davranış bilimleri uzmanı, 
senarist ve oyuncu Mehmet Auf oldu. Auf, 
“Başarının olmayan formülü” konulu söy-
leşisi ile büyük beğeni topladı. Toplantıda, 
İzocam 2016 etkinliğinde oluşan yakıt ve 
elektrik tüketiminden kaynaklanan 121,6 
ton karbondioksit salımı uluslararası stan-
dartlara uygun olarak hesaplanarak, yenile-
nebilir enerji projeleri desteklenerek karbon 
salımı dengelendi. 4 Mart akşamı ise, Maxx 
Royal Otel gala yemeği ve ödül törenine 
ev sahipliği yaptı. 2015 yılında en yüksek 
ciroya ulaşan bayiler 8 farklı kategoride 
ödüllerini aldı. Bayilere plaketleri, İzocam 
Yönetim Kurulu Başkanı Samir Kasem, İzo-
cam Genel Müdürü Arif Nuri Bulut, Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Fatih Öktem, Mali ve İdari İşlerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doruk 
Özcan, Teknikten Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Nabi Akpınaroğlu tarafından 
verildi.

yorlar. Meclisimizin yeni dönemde öncelik 
vereceği konulardan biri sektörün bilgisini 
konsolide edip, daha kolay istifade edi-
lebilir hale getirmek, sektörel mevzuat 
ve uygulamadan sorumlu mercilere en 
güvenilir verileri sunmaktır” dedi.
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BRENSLER İspanya Ofisini Açtı

Saven Teknik Heat Trace Semineri Düzenledi

Y

S

akma sistemlerinde yüksek tekno-
loji ve sağlam brülörler üretme-

siyle tanınan BRENSLER dünya genelinde 
19 ülkedeki distiribitörlerine ek olarak 
direkt Avrupa ofisi olacak İspanya Bar-
celona ofisini açtı. BRENSLER, bu ofis 
ile İberia yarımadasından hem Avrupa 
hem Latin Amerika’ya açılıyor. BRENS-
LER Ülke Müdürü Volkan Saraç konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Burada 
kurduğumuz şirketimizle hem direkt ola-
rak İspanya Portekiz pazarına hem de 
tüm aynı dilleri konuşan Latin amerika 
ve stratejik yakınlığı olan kuzey Afrika 

aven Teknik 11 Nisan 2016 tari-
hinde MMO Kadıköy Şube’de Heat 

Trace semineri düzenledi. Seminerde 
Saven Teknik Firma Sahibi Remzi Çelik; 
tesisat, yangın, proses borularında, tank-
larda donmaya karşı elektrikli ısıtma (heat 
trace), kar buz birikimini engelleme ve 
diğer özel ısıtma uygulamalarının tasarım 
ve montajını anlattı. Çelik sunumunda 
özetle şu bilgileri verdi: “Elektrikli kar-
buz önleme sistemleri kış mevsiminde; 
yürüme yollarında insanlar için, rampa, 
park alanı ve köprü gibi yerlerde araçlar 
için, çatı, saçak ile yağmur iniş borularında 
da binalar ve yapılar için güvenli bir ortam 
oluşturmaktadır. Kar-buz önleme sistem-
leri farklı tipteki ısıtıcı kabloları sayesinde 

ülkelerine ulaşacağız. İspanya ofisimizin 
bu bölgeler ile dış ticaretini yapmanın 
getireceği avantajları kullanarak vizyo-

asfalt, beton gibi pek çok yüzey kaplama 
malzemesiyle birlikte uygulanabilir. Ayrıca 
sistem çeşitli tipteki çatı, saçak ve yağmur 
iniş borularından buzu ve karı temizleyebi-
lir. Elektrikli kar-buz önleme sistemi; ısıtıcı 
rezistif kablolar, termostatlar ve sensörleri, 
uygulamaya göre değişen montaj ele-
manlarından oluşup sistem çatılar ile dış 
ortam zeminlerinde kullanılmaktadır. Kar-
buz önleme sistemi tam otomatik olarak 

numuzu genişleteceğini ve yeni ilişkilerle 
şirketimizi daha da büyüteceğini öngö-
rüyoruz” dedi.

çalışmaktadır. Buz ve kar eritme için mey-
dana gelen gereksinim otomatik olarak 
algılanır ve böylelikle sistem devreye girer. 
Bu sistem sayesinde uygulama yapılmış 
alanlarda tuz dökme veya kar küreme 
gibi herhangi bir müdahale gerektirmez. 
Kar-buz önleme sistemi, bina çevresindeki 
yolların sürekli olarak temiz tutulmasını 
sağlar. Bu durum özellikle ambulans ve 
benzeri araçlar için büyük kolaylık sağlar, 
ayrıca lojistik için de oldukça önemli bir 
uygulamadır. Kar-buz önleme sistemleri 
ile güvenli yürüme yolları, sürüş ve çalışma 
alanları sağlanır, tuz ve kimyasal kullanı-
mına gerek kalmaz ve asfalt zarar gör-
mez.” Seminer, soru-cevap bölümünün 
ardından sona erdi.

M itsubishi Electric Corporation, 
Türkiye’de ev tipi klimaların gelişti-

rilmesi ve üretimi için yeni bir şirket kurdu-
ğunu açıkladı. Mitsubishi Electric Turkey 
Klima Sistemleri Üretim Anonim Şirketi 
unvanlı şirketin Ocak 2018’de üretime 
geçmesi planlanıyor. Türkiye’de ev tipi 
klimalar için mevcut talep bir milyon ünite 
civarında ve nüfus artışına paralel olarak 
bu talepte artış yaşanması bekleniyor. 

Komşu Balkan ülkelerinde de benzer bir 
talep artışı olacağı öngörülüyor. 
Bu talebin yanı sıra nitelikli işgücü ve istik-
rarlı parça tedariki gibi elverişli iş ortamını 
da dikkate alan Mitsubishi Electric, 
Türkiye’de bir geliştirme ve üretim üssü 
kurmaya karar verdi. Yeni şirket, dalgalı 
bir seyir izleyen talebe yanıt verebilecek 
esnek bir tedarik zinciri sağlamak için hızlı 
yerelleştirme ihtiyacının yaşandığı Avrupa 

Mitsubishi Electric Ev Tipi Klima Geliştirmek ve Üretmek için Türkiye’de 
Yeni Şirket Kurdu

pazarında, Mitsubishi Electric’in klima & 
soğutma sistemleri segmentiyle ilgili küre-
sel stratejisinin hayata geçirilmesinde 
önemli bir rol üstlenecek. Bu strateji çer-
çevesinde, üretim ve tedarik kabiliyetinin 
birleştirilmesinin yanı sıra Avrupa’daki 
yerel ihtiyaçlara, tercihlere ve çevresel 
gerekliliklere yanıt veren ürün geliştirme 
faaliyetlerinin de desteklenmesi öngörü-
lüyor. 
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DAF Enerji’den ‘Isıtma Teknolojisinde Son Yenilikler ve Isı 
İstasyonlarında Yenilikçi Uygulamalar’ Konulu Seminer

ARASTA, Şeker Sanayisine Yönelik Seminer Düzenledi

D

A

AF Enerji A.Ş., 19 Nisan 2016 
tarihinde Conrad İstanbul  

Bosphorus Hotel’de ‘Isıtma Teknoloji-
sinde Son Yenilikler ve Isı İstasyonlarında 
Yenilikçi Uygulamalar’ konulu bir semi-
ner düzenledi. 
DAF Enerji A.Ş. İş Geliştirme Müdürü 
Oğuz Erdoğan seminerde yaptığı konuş-
mada, DAF Enerji A.Ş.’nin 2016 yılında 
bu tarz organizasyonlara daha fazla 
ağırlık vereceğini belirterek “Bu orga-
nizasyon ile amacımız, sektörümüzdeki 
yenilikleri sizlerle paylaşmak, fikir alış-
verişinde bulunmak” dedi. Erdoğan’ın 
ardından seminerin açılış konuşmasını 
DAF Enerji A.Ş. Genel Müdürü Meh-
met Tayfun Başaran yaptı. Konuşmasına 
2016 yılında DAF Enerji A.Ş.’nin yaptığı 
çalışmaları anlatarak başlayan Başaran 
“2016 yılı itibarıyla 4000 m2 üretim tesi-
simizle 10.000 adet ısı istasyonu üre-
timi kapasitesine ulaştık. Amerika’dan 
İngiltere’ye, Fransa’dan İtalya’ya kadar 
üç yıl içinde 15 fuara katıldık. Bu çalış-
malar doğrultusunda başta İngiltere, 
Fransa ve İspanya olmak üzere, birçok 
ülkeye ihracat başlattık. Bu an itibarıyla 
iki ürünümüze patent başvurusu yapmış 

RASTA Dış Tic. ve Mak. San. Ltd. 
Şti. tarafından 20 yıldır Türkiye 

temsilciliği yürütülen GEA Group’a 
bağlı GEA Heat Exchangers grubu, 
Nisan 2014’te Avrupa menşeli bir yatırım 
grubu olan Triton Partners tarafından 
satın alınmıştı. 
GEA ile Triton’nun yaptıkları anlaşma 
gereğince, GEA Heat Exchanger gru-
bunun ticari ünvanı KELVION olarak 
değiştirilmiş; GEA Group plakalı eşanjör 
üretimini bırakarak KELVION firmasına 
devretmiştir. ARASTA, 14 Nisan 2016 
tarihinde, uzun yıllardır hizmet verdiği 
şeker sanayisine yönelik bir seminer ve 
sektörel gelişmelerin takip edildiği bir 

bulunmaktayız. Beş yeni ürünümüze de 
patent başvurusu hazırlıklarımız devam 
etmekte. Ocak 2016 itibarıyla ısıtma ve 
soğutma kontrol sektöründe önemli bir 
yeri olan, dünyada 24.000 çalışanı, 5 
milyar Euro cirosu olan Danfoss Grubu 
ile bir evlilik yaptık. Bu evlilikle bir dünya 
devinin ülkemize yatırım yapmasını sağ-
ladık. Oluşturulan bu sinerji ile başta 
mühendislik alanında olmak üzere ciddi 
bir know-how transferi sürecini başlat-
tık. Gelişme ve geliştirmenin sorumlu-
luğumuz olduğu düşüncesiyle hareket 
ediyoruz. Bugüne gelmemizde katkıda 
bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. 
Sektörümüze çok büyük emeği olan 
Rahmetli Üzeyir Garih, ‘Bir insanın en 
değerli hazinesi tecrübesidir’ demiştir. 

toplantı gerçekleştirdi. Seminerde, KEL-
VION yetkilileri tarafından şeker pro-
seslerine yönelik ekipman ve ürünlerle 
ilgili sunum gerçekleştirildi; plakalı eşan-
jörlerin yanı sıra, ‘plakalı yükselen film 
tipi tephirler’ ve ‘plakalı düşey film tipi 
tephirler’ hakkında verilen teknik bilgi-
ler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 

DAF Enerji A.Ş. olarak tecrübelerimizi 
kendimize saklamadan, sektörümüzle 
paylaşarak ülkemizin gelişimine katkı 
sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. 
Başaran’ın ardından Mak. Yük. Müh. 
Abdullah Eldelekli, ‘Isıtma Teknolojisinde 
Yenilikler - Pasif Evler’ başlıklı bir sunum 
yaptı. Eldelekli sunumunda pasif evler 
konusunda katılımcılara detaylı teknik 
bilgi verdi. Eldelekli’nin ardından DAF 
Enerji A.Ş. Ar-Ge Müdürü Yekta Biricik ve 
DAF Enerji A.Ş. Ar-Ge Müdür Yardımcısı 
Cenk Şen ‘Isı İstayonunda Yenilikçi Uygu-
lamalar’ başlıklı bir sunum yaptı. Semi-
ner, Tanrıöver Mühendislik CEO’su Cevat 
Tanrıöver’in ‘Mekanik Tesisat Tasarımın 
ve Tasarımcısının Dünü, Bugünü, Yarını’ 
adlı sunumuyla sona erdi.

Aynı seminerde ARASTA, 2016 yılı iti-
barıyla Türkiye temsilciliğini üstlendiği 
APRO Ingenieurbüro GmbH firmasının 
da tanıtımını yaptı; APRO firması yet-
kilileri de yine şeker sanayisine yönelik 
mühendislik ve proje hizmetleri konu-
sunda teknik bilgi ve referanslarını katı-
lımcılara sundu.
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UNIDO ve Çevre Bakanlığı Heyeti İSEDA’da

B
irleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü UNIDO temsilcileriyle 

İSEDA, “F-GAZ süreçleri ile ilgili geliş-
meleri değerlendirmek ve birlikte daha 
büyük projeler planlama hedefi” ile 22 
Nisan 2016 Cuma günü İSEDA Dernek 
Merkezi’nde buluştu. Toplantıya UNIDO 
adına Dr. Georgios Th. Anestis ve Dr. 
Mario Marchich iştirak ederken, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan UNIDO Türkiye 
heyeti adına Uzmanlar Sebahat Meral 
ve Zeynep Gökçen Emre de İSEDA Yöne-
timi ile önemli bir görüşme düzenledi. 
Toplantıya İSEDA adına; Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Otaran, İSEDA Kurucu ve 
Onursal Başkanı Turhan Karakaya, Eğitim 
Komisyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Gökmen Uzun ve İSEDA 
Eğitim Koordinatörü İlyas Kuğu katıldı.
Toplantıda öncelikli olarak F-GAZ Süreç-
leri ile ilgili çok başarılı giden süreçler, 
projede elde edilen büyük başarılar ve 
gelecek öngörüleri ile ilgili hususları içe-

ren sunum, Turhan Karakaya tarafından 
İSEDA faaliyetleri UNİDO temsilcileriyle 
paylaşıldı. Özel sektörü oluşturan sanayi 
kurumlarının gelişmesi ve rekabet gücü-
nün artırılması hususundaki önemi artık 
tartışılmaz olan eğitim faaliyetlerinin, 
verimli ve sistemli bir düzende sürdürüle-
bilir kılınabilmesi için yapılan ve yapılması 
planlanan çalışmalar; İSEDA vizyonu, 
organizasyon yapısı, bugüne kadar veri-
len 35.000 kişinin 467 farklı konuda 5 
milyon kişi/saat eğitim ve bu faaliyetlerin 
sektöre kattığı katma değerler hakkında 
istişareler yapıldı. İSEDA, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı ile yeni bir anlaşma imzala-
mış ve anlaşma kapsamında Global Isın-
maya konu olan F-Gazlar ile ilgili gerek 
eğitimcilerin eğitimi gerekse sistemlere 
müdahale eden teknik personellerin eği-
timleri görevi hem Milli Eğitim Bakan-
lığı hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından İSEDA’ya verilmişti. Yapılan 
Protokoller çerçevesinde İSEDA tarafın-

dan sözleşme kapsamında belirtilen 61 
Teknik Öğretmenin eğitimlerinin başarı 
ile tamamlandığı ve sertifikalı eğitimlerin 
aralıksız devam ettiği sunum üzerinde 
görsellerle anlatıldı. Birleşmiş Milletler 
Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO Temsilcisi 
Georgios Anestis; Türkiye’nin sorumlu-
luk alanına giren bölgeler arasında en 
erken başlanan çalışma alanlarından biri 
olduğunu ve sonuç almaya en yakın yer 
olduğunu söyledi. Yapılan projelerin ve 
uygulamaların etkinliğini değerlendirdik-
lerini, İSEDA faaliyetlerinin beklentilerin 
çok üzerinde olduğunu ve bundan dolayı 
duydukları memnuniyeti aktardı.

Johnson Controls, “Daha Konforlu, Verimli ve Sürdürülebilir Bir Dünya 
için HVAC Çözümleri”ni Anlattı

J ohnson Controls A.Ş., 27 Nisan 
2016 tarihinde Ankara Crowne 

Plaza Otel’de projeciler ve devlet dai-
relerine yönelik bir seminer düzenledi. 
Johnson Controls A.Ş. Ortadoğu Böl-
gesi Ürün Müdürü Anil Pakale’nin ver-
diği “Daha Konforlu, Verimli ve Sürdü-
rülebilir Bir Dünya için HVAC Çözümleri” 
adlı seminere yaklaşık 60 kişi katıldı. 

Murat Erden, PNQ Teknoloji Sistemleri A.Ş. İş Geliştirme Direktörü Oldu

A
 vrupa’nın önde gelen kojeneras-
yon markası Ener-G, PNQ Teknoloji 

Sistemleri A.Ş. ana distiribütörlüğünde 
Türkiye’de de faaliyet göstermeye 
başladı. 
PNQ Teknoloji Sistemleri A.Ş.’nin iş 
geliştirme direktörü Murat Erden oldu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi petrol ve 
doğalgaz mühendisliği bölümünden 
2007 yılında mezun olan Erden, enerji  

alanında faaliyet gösteren Schlumber-
ger firmasının Rusya ve Azerbaycan’daki 
çeşitli petrol alanlarında saha mühendisi 
olarak çalışmaya başladı. İş hayatına Tür-
kiye Petrolleri A.O.’nun yurtdışı işlerini 
yapan TPIC şirketinde devam eden Erden; 
2010 yılında FG Wilson Türkiye’de proje 
mühendisi olarak görevini sürdürdü. 
1984 doğumlu Erden çok iyi derecede 
İngilizce biliyor.

Seminerde; soğutma gruplarında fre-
kans inverterli kompresör kullanılması-
nın avantajları, soğutma tesisatı tipleri, 
primer devrede değişken devirli pompa 
kullanımı ve soğutma gruplarının paralel 
ve seri bağlanması hakkında katılımcılara 
detaylı teknik bilgiler verildi. 
Seminer, düzenlenen akşam yemeği ile 
son buldu.



Usta Kart, ustalara özel fırsatlarla sadece Koçtaş’ta.

Kalitesiyle Koçtaş’ta
PVC ve PPRC Yedek Parçaları
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50 x 90˚ cm
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2.000 ve 3.000 cm

020 ’den
başlayan
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başlayan
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Bilim, Endüstri ve Teknoloji Dünyası İstanbul’da Bir Araya Geldi

B
iotech Eurasia Biyoteknoloji ve 
Yaşam Bilimleri Fuarı, Cleanroom 

İstanbul Temizoda Teknolojileri Fuarı ve 
Maintenance İstanbul Endüstriyel Bakım 
Teknolojileri Fuarı eş zamanlı olarak 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda 21-23 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Akdeniz Tanıtım tarafından 
düzenlendi. Fuarlarda; temiz oda, biyo-
teknoloji ve yaşam bilimleri, endüstriyel 
tesislerde bakım teknolojileri, big data, 
endüstri 4.0, bakım mühendisliği pro-
fesyonelleri bir araya geldi. 150 firmanın 
katılımcı olduğu, bin 200 ürün ve mar-
kanın sergilendiği bu fuarlar, yaklaşık 
beş bin profesyonel tarafından izlendi. 
Fuarlar sırasında katılımcı firmalar ve 
akademisyenler tarafından gerçekleş-
tirilen sunumlarda ise en yeni ürünler, 
teknolojiler ve teknik bilgiler aktarıldı.
“Biotech Eurasia” Biyoteknoloji ve 
Yaşam Bilimleri Fuarı; geleceğin tek-
nolojisi olarak tanımlanan bu alanda 
ülkemizde yapılan ilk fuar olma özelli-
ğini taşıyor. Hem özel sektör ve üniver-
sitelerin hem de kamunun çok büyük 
yatırım alanı olan Biyoteknoloji konusu, 
etkinliklerle fuarda özel olarak ele alındı.
Sağlık tesisleri, ilaç fabrikaları, uzay 
sanayi ve savunma sanayinin en önemli 
konusu olan steril alanların teknolojileri 
ve tasarlanması üzerine bir etkinlik olan 
Cleanroom İstanbul Temizoda Teknolo-
jileri Fuarı’nda birçok bilimsel, mesleki 
eğitim ve etkinlik programları yer aldı. 
Cleanroom İstanbul’da Mikropor firma-
sından Tunga Eltetik, ‘Havalandırma Sis-
temlerinde Legionella Bakteri Üremesi 
ve Filtrasyon ile Kontrolü’ başlıklı bir 
sunum yaptı. Sunumunda legionella 
bakterisi hakkında katılımcıları bilgilen-
diren Eltetik “Dr. Joseph McDade tara-
fından keşfedilen Legionella bakterisi, 
uzun lifli yapıdadır ve su sistemlerinin 
genelinde bulunur. Lejyoner hastalığı 
ise, Legionella bakterisinin etken olduğu 
bir hastalıktır ve akciğerlere yerleşip 
zatürreye sebep olur. 48 farklı türü 

filtre kullanarak hava kirliliğinin zararlı 
etkilerinden korunabiliriz. Filtreler, hava-
landırma ekipmanlarını temiz tutmaya 
yarar, cam ve plastik olmak üzere ikiye 
ayrılır. Bir filtrede lifler ne kadar inceyse, 
o kadar küçük partikül tutar. Hava debisi 
değişince filtre üzerindeki toz miktarı 
artar ve basınç düşümü de değişir. Klima 
santrallerinde kullanılan filtrelerde yağ-
mur ve neme çok dikkat edilmelidir. 
Mutfakta kullanılan yağ filtreleri yıka-
nabilir ama hava filtreleri asla yıkanma-
malıdır. Bir klima santraline yıkanmış bir 
filtre koymaktansa hiçbir şey koymamak 
daha iyidir. Çünkü filtre yıkanırsa verimi 
düşer ve bakteri oluşturur. Filtrenin hava 
emiş kısmının bina fiziğine uygun bir 
yere kurulması, etkili louvre ve su tah-
liyesi sistemlerinin kurulması, F7 ve F9 
veriminde kompakt ve ön filtrelerin kul-
lanılması ve ön ısıtma sisteminin kurul-
ması ile filtrelerin korunması sağlanır. 
Filtreler; son basınç düşümüne ulaştık-
larında, bahar ve polen dönemlerinden 
sonra, ısıtma sezonunun bittiği bahar 
dönemlerinde, HEPA’lar hariç hijyenik 
sebeplerden dolayı en azından yılda 
bir kez değiştirilmelidir. Çok kademeli 
filtre sistemlerinde ikinci kademe filtreler 
bir yıldan uzun süre kullanılabilir. Filtre 
değişim zamanları ve basınç düşümleri 
kayıt altına alınmalıdır.”

olan Lejyoner hastalığına sebep olan 
Legionella bakterisinin kuluçka dönemi 
2-10 gün arasındadır” dedi. Legionella 
bakterisinin filtrasyon ile kontrolüne de 
değinen Eltetik, Mikropor’un desteği ile 
Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Üniversi-
tesi tarafından geliştirilen antimikrobiyel 
bir solüsyon olan Antimic® hakkında 
detaylı teknik bilgi verdi. Eltetik, “Anti-
mic®, toksik bir malzeme değildir ve bir 
yüzeyden diğer bir yüzeye uçmaz. EPA 
onaylı Antimic®, doğada kendiliğinden 
çözünebilir” dedi. Eltetik ayrıca Anti-
mic® kaplama MGP Green Pleat filtreler 
hakkında da katılımcıları bilgilendirdi. 
Seminer soru-cevap bölümünün ardın-
dan sona erdi.
Endüstriyel tesislerde sürdürülebilirlik 
ve üretimin kesintiye uğramaması için 
gerekli bakım teknolojilerinin yer aldığı 
Maintenance İstanbul Endüstriyel Bakım 
Teknolojileri Fuarı, Türkiye’nin büyük 
sanayi kuruluşlarının bakım mühendis-
lerini ağırladı. Birçok bilimsel, mesleki 
eğitim ve etkinlik programlarının yer 
aldığı fuarda Camfil Genel Müdürü 
Yücel Duduoğlu, ‘Klima Santrallerinde 
Enerji Verimliliği ve İç Hava Kalitesi’ 
başlıklı sunumunda özetle şunları söy-
ledi: “Son verilere göre 7.000.000 insan 
hava kirliliği yüzünden yaşamını yitirdi. 
Havada çeşitli partiküller bulunur ve iç 
ortam partikülleri bunların en zararlı-
larıdır. Bunların arasında sigara duma-
nından bile zararlı olan şey, parafinli 
mumdur. O yüzden parafinli mum asla 
kullanılmamalıdır. Gıda ve suyla ilgili 
sağlık sorunları hemen kendini gösterir, 
fakat hava ile ilgili sağlık sorunları ise 
uzun sürede kendini gösterir. Bu yüzden 





42 TERMODİNAMİK • MAYIS 2016

Haberler

Alarko Carrier, Ankara’da OPTİMA Sirkülasyon 
Pompasını Tanıttı

AA

A

Alarko Carrier, 1. KUMMPAS Günleri’ndeydi
Alarko Carrier 
Muğla’da Isı 
Pompalarını Tanıttı

Alarko Carrier, 
Eskişehir’de Dalgıç 
Pompa Eğitimi Verdi

larko Carrier, 22 - 24 Mart tarih-
leri arasında Kocaeli Üniversitesi 

Makine Mühendisliği Kulübü tarafından 
düzenlenen 1. KUMMPAS Günleri’ne 
katıldı. Alarko Carrier’ı temsilen 24 
Mart’taki panele konuşmacı olarak katı-
lan Alarko Carrier Su Basınçlandırma 
Sistemleri Ürün Müdürü E. Cüneyt Bulca, 
ısıtma-soğutma teknolojilerindeki yeni 

larko Carrier, Muğla yetkili satıcı-
ları ve satış noktaları ile otel tek-

nik müdürlerinden oluşan 35 kişilik bir 
gruba, Carrier HT ve Toshiba Estia ısı 
pompalarını tanıttı. Lykia Resort Airport 
Dalaman Otel'de gerçekleştirilen etkin-
liğe; Alarko Carrier Satış Müdürü Emin 
Yavuz, Satış Müdür Yardımcısı Halit Özel 
ve Bölge Sorumlusu Alper Muldürel ile 
Toshiba Estia Satış Müdür Yardımcısı 
Mustafa Gürsoy katıldı.

larko Carrier, 31 Mart’ta Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanal 

İşletme Dairesi Başkanlığı’na bağlı  idari 
ve teknik personelden oluşan 45 kişi-
lik bir gruba, dalgıç pompa eğitimi 
verdi. Eskişehir Dalgıç Pompa İhtisas 
Bayisi Durlar Su ve Alarko Carrier Dal-
gıç Pompa Bölge Sorumlusu Egemen 
Kılınç tarafından organize edilen eğitim, 
Eskişehir Anemon Otel’de düzenlendi. 
Alarko Carrier Satış Müdürü Yüksel 
Pınar, “Dalgıç Pompa Seçim Kriterleri”, 

“Ekonomik Açıdan Dalgıç Pompa”, 
“Dalgıç Pompalarda Olabilecek İşletme 
Problemleri” konulu eğitimler verdi.

A larko Carrier, satıcı ve uygulayıcı-
lardan oluşan 60 kişilik bir gruba, 

Ankara Kızılcahamam Swiss International 
Otel’de düzenlediği bir seminerle ECM 
Teknolojisine sahip OPTİMA sirkülasyon 
pompasını tanıttı. 
26-27 Şubat’ta düzenlenen seminer, 
Alarko Carier Ankara Büro Satış Müdürü 
Ali İsmet Koçak’ın firma ve ürünler hak-
kında katılımcıları bilgilendirmesiyle baş-
ladı. Alarko Carier Ürün Müdürü Cüneyt 

Bulca’nın OPTİMA’nın ticari ve teknik tanı-
tımını yapmasıyla devam eden seminer, 
pompanın montaj ve devreye alınmasıyla 
ilgili bir videonun gösterilmesiyle sürdü. 
Öğleden sonra, OPTİMA sirkülasyon pom-
pası üzerinde uygulamalı anlatımın devam 
ettiği seminerde, daha sonra soru-cavap 
bölümüne geçildi. 
Ali İsmet Koçak’ın 1,5 saatlik “Etkili İle-
tişim Becerileri” eğitimi verdiği seminer, 
akşam saatlerinde son buldu.

trendler ve gelecek vaat eden sektör ve 
ürünler konularında sunum yaptı. Alarko 
Carrier Batarya/Rooftop Üretim Müdür 
Yardımcısı Hikmet Başkır da Yalın Üretim 
Teknolojileri konusunda bilgiler aktardı. 
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel, 
ısıtma - soğutma sistemleri ve teknoloji-
leriyle ilgili soru-cevap bölümüyle devam 
etti.
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Klites Showroom Ataşehir Resmi Olarak Açıldı

K
lites Showroom Ataşehir’in resmi 
açılışı 21 Nisan Perşembe günü 

iklimlendirme, mimarlık ve mekanik tesi-
sat sektöründen 100’e yakın katılımcının 
olduğu bir kokteyl ile gerçekleşti. Açı-
lışta Klites Mühendislik Genel Müdürü 
İbrahim Kaplan, Form VRF Sistemleri ve 
Form Endüstri Ürünleri Genel Müdürü 
Mehmet Oral’a, FORM’un Showroom’a 
yaptığı katkılardan dolayı bir teşekkür 
plaketi takdim etti. Klites Mühendislik 
ile Form Şirketler Grubu, İstanbul Ata-
şehir’deki 300 m2’lik showroom’larında 
çalışır vaziyetteki sistemlerini sergiliyor. 
Klites Showroom Ataşehir, 10.00-17.00 
saatleri arasında 0216 574 66 10- 0216 
574 69 30’ no’lu telefonlardan randevu 
alınarak gezilebilir.

T ürkiye’de mesleki üst kuruluşların 
temsilcisi Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nde (TOBB), yeni bir Meclis daha 
açıldı. 150 milyar liralık ekonomik büyük-
lüğe sahip plastik, kauçuk ve kompozit 
sektör temsilcileri için TOBB bünyesinde 
Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör 
Meclisi kuruldu. Meclis Başkanlığına ise 
PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Eroğlu seçildi. Başkan Yardımcılığına ise 
Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(FASD) Başkanı Enver Bakioğlu getirildi.  
Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör 
Meclisi Başkanlığına seçilen Yavuz Eroğlu, 

“Plastik, kauçuk ve kompozit sektörünün 
birleştirici gücü olarak çalışmalarımıza 
daha güçlü şekilde devam edeceğiz. TOBB 
Meclisi’ndeki yeni oluşumla yasal ve daha 
kapsayıcı bir platforma eriştik. Kurulan 
mecliste; firmalarımız, ilgili sektörlerin sivil 
toplum kuruluşları ile sektörü düzenleme 
ve regüle etme yetkisi olan kamu kurum-
ları yer alıyor. Hedefimiz kurulan oluşumla 
sektörel sorunları tespit etmek, çözüm için 
hükümet ve özel sektör diyaloğunu en iyi 
şekilde geliştirmek, nihayetinde Türkiye 
ekonomisi için daha fazla katma değer 
üretmektir” dedi.

150 Milyar TL Büyüklüğe Sahip Üç Sektör, TOBB Çatısı Altında Birleşti

Zettler Yangın Algılama Ürünleri Sektör Temsilcileri ile İstanbul’da Buluştu

T yco Yangın Korunum Sistemleri 
yangın algılama ürünleri mar-

kası olan Zettler, Türkiye’de Tyco’nun  
roadshow serilerinden birini gerçekleş-
tirdi. 31 Mart-1 Nisan 2016 tarihleri 
arasında, Zettler Tırı yangın algılama 
sektöründeki belli başlı danışman firma-
lar, proje büroları, sistem entegratörleri, 
taahhüt firmaları ve son kullanıcılara en 

son yenilikleri tanıtmak için İstanbul’u 
ziyaret etti. Tırın ilk durağı IGA İstanbul 3. 
Havaalanıydı. Şantiyede; Zettler Tırında 
Profile serisi yangın algılama panelleriyle 
bir yangın durumunda sistemin işlevsel-
liğini ve etkinliğini göstermek için canlı 
gösterimler yapıldı. Havalimanı şanti-
yesi ziyaretinden sonra, Zettler Tırı, tüm 
katılımcıların ziyaretine açık bir şekilde 

Zettler ürünlerini sergileyebilmek adına 
Yenikapı sahilinde çözüm ortakları ile 
buluştu. Konuklar, Zettler Tırı içerisinde 
yangın algılama tekniklerini, sunumla-
rını ve demolarını görerek, Tyco ürün 
yöneticileri ve çalışanları ile de tanışma 
fırsatı buldu. Zettler Tır ve hakkında daha 
fazla bilgi için: http://www.zettlerfire.
com/ZettlerRoadshow.asp
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Emin Enerji Solar Destekli Meyve Bahçesi Kurdu

K
onya’nın Ereğli ilçesi tarımsal 
üretimde yenilenebilir enerjiden 

yararlanma konusunda örnek bir pro-
jeye ev sahipliği yapıyor. Emin Şirketler 
Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Emin 
Tarım ve Enerji A.Ş. tarafından gelişti-
rilen, Meyve Üretiminde Tarımsal Sula-
maya Yönelik Fotovoltaik Destekli Elek-
trik Üretim Tesisi Projesi tamamlanarak 
hayata geçirildi. Emin Tarım ve Enerji A.Ş. 
Konya Ereğli’de, sulama amaçlı elektrik 
ihtiyacını güneş enerjisinden karşılaya-
cak 450 bin ağaçlık organik elma üretim 
tesisi kurdu.  İlk hasat bu yıl yapılacak ve 
yaklaşık 3500 tonluk rekolte bekleniyor. 
Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Üstün’ün verdiği bilgiye 
göre, elma bahçelerinin sulama amaçlı 
elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden elde 
ediliyor. Bu amaçla bahçenin uygun 
noktalarına toplam 600 kW gücünde 

beş adet fotovoltaik elektrik üretim tesisi 
kuruldu. Söz konusu güneş enerji sant-
rallerinin (GES) üreteceği yaklaşık 400 
bin kWh temiz enerji, ağaçların sulama-
sını sağlayacak pompalarda harcanacak. 
Emin Tarım ve Enerji A.Ş.’nin Konya Ereğli 
Zengen bölgesindeki 3500 dönümlük 
araziye kurulmuş elma bahçesinde dört 
adet derin su kuyusu bulunuyor. Emin 
Enerji’nin geliştirdiği teknolojiyle çalışan 
pompalar vasıtasıyla kuyulardan çıka-
rılan su, 5000 tonluk havuzda dinlen-
dirildikten sonra damlama yöntemiyle 
ağaçlara veriliyor. Tüm bu işler tesisin 
kendi ürettiği elektrikle yapılıyor. Şebeke 
elektriğinden bağımsız çalışan pompalar 
bölgede sıkça yaşanan elektrik kesintile-
rinden etkilenmiyor. 
Üstün, elma bahçelerine kurulan 
GES’lerin, ucuz ve temiz enerji sayesinde 
üretim maliyetlerini ciddi ölçüde düşür-

düğünü söylüyor. Kesintisiz enerjinin aynı 
zamanda ürün kalitesini yakalamaya da 
yardımcı olacağını ifade eden Üstün 
“Emin Tarım ve Enerji’nin bu tesisinin 
gerek bölgede, gerekse ülkenin başka 
yerlerindeki girişimciler için bir model 
oluşturmasını amaçladık. Tesislerimizin 
kapısı isteyenlere her zaman açık. Bilgi 
birikimimizi, girişimci adaylarla paylaş-
maya hazırız” dedi.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Genel Merkezi’nin Resmi Açılışı Yapıldı

B osch Türkiye, 2015 yılı itiba-
rıyla Ortadoğu’daki 16 ülkenin 

de yönetim sorumluluğunu üstlendi. 
Bosch Türkiye’nin sorumluluk alanının 
genişlemesine paralel olarak, Türkiye’de 
bugüne kadar farklı lokasyonlarda çalı-
şan Bosch birimleri de Küçükyalı’da yeni 
kurulan Bosch Türkiye ve Ortadoğu Genel 
Merkezi’nde aynı çatı altında buluştu. 
Genel Merkezin resmi açılışını; Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, 
Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann 

ve Bosch Grubu Yöne-
tim Kurulu Üyesi Uwe  
Raschke birlikte yaptı. 
Bakan Işık açılışta, 
“Türkiye’ye verdikleri 
önem dolayısıyla Bosch 
Ailesi’ne çok teşek-
kür ediyorum. 1910 
yılında başlayan serü-
venin 1972’de yatırıma 
dönüşmesi ve o gün-
den bu yana da sürekli 
büyüyen bir şirket olarak 

Türkiye’de varlıklarını sürdürmüş olma-
ları, bizim için çok anlamlı ve çok değerli” 
diye konuştu. Bosch Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu Avrupa ve Afrika bölgesinden 
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Uwe Rasc-
hke “Türkiye, Bosch Grubu’nun gelecek 
planları açısından büyük önem verdiği bir 
ülke. Türkiye’de istikrarlı bir çizgimiz var. 
5 şehirde, 8 üretim üssü ve 4 ar-ge mer-
kezimizle faaliyet gösteriyoruz. 16 bin 
600 çalışanla Avrupa’da, Almanya’dan 

sonra ikinci sırada Türkiye geliyor. Burada 
büyümeye devam ediyoruz. Son 5 yılda 
Türkiye’ye bir milyar euronun üzerinde, 
geçen yıl ise 300 milyon euro tutarında 
yatırım yaptık. Bu rakam, globalde 
Almanya, Çin ve Amerika’dan sonraki 
en büyük yatırım rakamımız. Bu yıl da 
220 milyon euronun üzerinde yatırım 
yapmayı planlıyoruz” diye konuştu. 
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı 
Steven Young ise “2015 yılında toplam 
satış gelirimiz yüzde 9 artışla 3,4 milyar 
euroya yükseldi. 2,1 milyar euroluk ihra-
catımızla yine Türkiye’nin önde gelen 
ihracatçı şirketleri arasında yer alıyoruz. 
Bu veriler de gösteriyor ki, Bosch’un 
Avrupa’daki büyümesinde önemli pay 
sahibiyiz. Bölgemizdeki büyüme için itici 
güç oluyoruz” dedi. Bosch Türkiye’nin 
başarısının ardında inovasyon gücünün 
yattığını söyleyen Steven Young, Türki-
ye’deki 4 ar-ge merkezinde 537 kişinin 
çalıştığını, 97 ülkeye ar-ge ihracatı ger-
çekleştirildiğini ifade etti.
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EED, YEK Teşvik Mekanizmalarını Masaya Yatırdı

E nerji Ekonomisi Derneği (EED) 
yenilenebilir enerji kaynakları (YEK)

teşvik mekanizmaları konusunu analiz 
etmek amacıyla 29 Nisan 2016 tarihinde, 
Boğaziçi Üniversitesi Vedat Yerlici Kültür 
Merkezi’nde bir konferans düzenledi. 
Başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve EED Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. İlhan Or’un yaptığı konferansın ilk 
oturumunda; yenilenebilir kaynaklı enerji 
tarife garantileri, çıkarımlar ve gelecek 
planları konusundaki AB tecrübesi konu-
sunda, Berlin Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi ve Uluslararası Enerji Ekono-
misi Birliği (IAEE) Geçmiş Dönem Başkanı 
Prof. Georg Erdmann ile Avrupa Komis-
yonu Enerji Hareketi Genel Müdürlüğü 
(DG-ENERGY) Direktör Danışmanı Prof. 
Samuele Furfari görüşlerini sundu. Kon-
feransta; yenilenebilir enerji kurulu güç 
ve tarife yönetmeliğinin tarihsel gelişimi, 
yenilenebilir enerjiye doğrudan sağlanan 
kaldıraçlama ve ödemeler, yenilenebilir 
enerji türü ve ortalama birim fiyat deği-
şimi aktarılırken, yenilenebilir enerji teşvik 
mekanizmalarından Fiyat Temelli ve Mik-
tar Temelli mekanizmalar ve alt başlıkları 
ele alındı. Konferansta ayrıca yenilenebilir 
enerjinin fosil kökenli üretim santralleri 
ile olan etkileşimleri ve Gün Öncesi Fiyat-
laması (PTF) etkileri değerlendirildi. 2030 
yılında  % 27 oranında yenilenebilir enerji 
kullanım payı AB hedefi için, sağlıklı bir 
yenilenebilir enerji gelişiminin sağlanması 
gerekliliğinin vurgulandığı konferansta, 
piyasa dengelemesi ve tasarımı ile yeni 
uygulamalara dair önemli ülke tecrübeleri 
de aktarıldı. RECYDIA Genel Müdürü ve 
EED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Can 
başkanlığındaki oturumda konu Türkiye 
açısından ele alındı. Dr. Can “Türkiye’nin 
yenilenebilir enerji tarihsel gelişimi, mev-
cut potansiyeli, 2023 hedefleri ve projek-
siyonları, teknolojik gelişmeler, ilave kapa-
site değerlendirebilme fırsatları, jeotermal 
yatırımlarda teknik ve mühendislik altyapı 
çalışmalarının ve detay fizibilitenin önemi, 
jeotermal elektrik üretimi-çevre etkisi, 
güneş potansiyelinin gücü ve bürokratik 
süreçlerin basitleştirilmesine dair öneri ve 

talepler ile rüzgâr ve güneş potansiyeli-
mize uygun iyileştirici düzenlemeler ve 
odaklanma ile daha hızlı bir gelişim sağ-
lanabileceği iç ve dış piyasaya yönelik ve 
fırsatlar oturumumuzda değerlendirildi” 
dedi. YEKDEM tarife ve teşviklerine odak-
lanıldığını, yerli üretimin artması için eşik 
değerler ve düzenleme ihtiyaçlarına gerek 
olduğunun ön plana çıktığını vurgula-
yan Dr. Can, “2016 yılında dolar kuru ve 
perakende elektrik fiyatının düşük kalması 
etkisi ile YEKDEM’e giriş yapan santral 
sayısının artması ve son düzenlemelerin 
etki analizine dair çerçeve incelendi” dedi. 
GÜRİŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Kara-
duman, yatırımlarda çevresel etkinin dik-
kate alınması gerekliliğini vurgulayıp, son 
mevzuat çalışmalarına atıf yaparak “Maç 
devam ederken kural değişmemeli” dedi. 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Baş-
kanı Mustafa Serdar Ataseven konuşma-
sında “Yürümek için desteğe ihtiyacımız 
var. Hızlı yatırım için destekler kısıtlanma-
malı. Tam desteğe ihtiyaç duyulduğunda 
kısıda gidilmemeli” diyerek kaynak plan-
lama, havza trafo merkezleri planlanması, 
bağlanabilir kapasite önemini vurguladı. 
Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu 
Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Dr. 
Kemal Bayraktar “Türkiye güneş enerjisi 
potansiyelini yeterince değerlendirebilirse 
bir yandan enerji bağımsızlığı sağlanabi-
lir. Diğer yandan güneş, ülkemizin iklim 
değişikliği ile mücadelesinin önemli aktör-
lerinden biri olabilir. Güneş dostu gelişim, 

büyüme sağlamalıyız. Coğrafi konumu 
gereği güneş açısından çok önemli bir 
potansiyele sahip Türkiye’mizin ve bölge-
nin geleceğinde güneş enerjisi çok önemli 
bir rol oynayacaktır. Güneş enerjisi hızlı, 
kolay erişilebilir, ısınmadan elektriğe kadar 
birçok alanda kullanılabilir. Güneş yüksek 
istihdam yaratan bir sektör olarak hem 
düşük karbonlu gelişebilecek ekonomi-
mize hem de enerji ihtiyacımıza katkı 
sağlayacak temiz ve yerli bir enerji kayna-
ğıdır. Karar vericilerimizden daha iddialı 
hedefler belirlemesini bekliyoruz. Kentsel 
dönüşümden sanayiye kadar güneş ener-
jisinden yararlanmak üzere uygulamala-
rın yaygınlaştırılması, sektörün gelişimini 
hızlandırıcı tedbirler alınması ve gelişti-
rilen politikaların istikrarlı uygulanması 
gerekmektedir. Güneş temelli gelişimin 
hızlanabilmesi için yeni lisans kapasite-
leri ihdas edilerek başvuru bölgeleri ve 
şartları acilen açıklanarak güneş enerjisi 
ihtisas yatırım alanları ile ilgili mevzuat 
ve altyapı eksiklikleri acilen tamamlan-
malıdır. Yatırım süreçleri gereksiz bürok-
rasiden arındırılmalı, yatırımların en kısa 
sürede gerçekleşmesi için gerekli tedbirler 
alınarak, özellikle çatıların da enerji üre-
tim alanı olarak etkin değerlendirilmesine 
yönelik altyapı hızla tamamlanmalı, finans 
koşulları ve sigorta süreçleri iyileştirilme-
lidir. Rüzgârdan öğrendiklerimizle güneş 
için daha kuvvetli ilerleyebiliriz. Taşıtlarda 
güneş elektriği kullanımı konusu da önce-
liklerimiz arasında olmalı” dedi.
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Systemair HSK, Sektör 
Temsilcilerini İtalya’da 
Ağırladı

İ

S

S

İstanbul Üniversitesi Öğrencileri, Systemair HSK 
Fabrikasını Ziyaret Etti

Systemair HSK, Öğrencileri İklimlendirme 
Sektörüne Hazırlıyor

Systemair HSK, MMO 
İşbirliğiyle Samsun’da 
Seminer Verdi

stanbul Üniversitesi Makine 
Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri 

Systemair HSK’nın Hadımköy’de bulunan 
fabrikasını ziyaret etti. 
15 Mart’ta öğretim görevlisi Doç. Dr. 
Kadir İsa eşliğinde gerçekleştirilen geziye 
25 öğrenci katıldı. Systemair HSK Satış ve 
Pazarlama Müdürü Serkan Gündüz’ün 
açılış konuşmasıyla başlayan programda 
öğrencilere; Systemair’in ürünleri, üre-
tim tesisleri ve teknolojileri ile Systemair 
HSK’daki kariyer olanakları hakkında bil-
giler verildi. Systemair HSK Ar-Ge ve Kalite 
Müdürü Orkun Yılmaz gerçekleştirdiği 
sunumda; klima santrallerinin uygulama 
alanlarını, bunların gövde ve kapasite 
gibi özelliklerine göre sınıflandırılmasını, 
DIN EN 1886’ya göre sınıflandırılmasını, 
ilgili EUROVENT sertifikasyonunu, Flex-
line klima santralinin temel özelliklerini, 
ısı geri kazanım tipleri ve fanlar başta 
olmak üzere klima santrallerinin temel 

ystemair HSK ve MMO Samsun 
işbirliğiyle, 19 Mayıs Üniversi-

tesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. 
ve 4. sınıf öğrencilerine, iklimlendirme 
sektörünü ve klima santrallerini tanıt-

ystemair HSK ve MMO Samsun 
Şube işbirliğiyle, 23 Şubat’ta MMO 

Samsun Şube Konferans Salonu’nda 
MMO Samsun üyelerine yönelik ‘Klima 
Santralleri ve Fan Teknolojileri’ konulu 
seminer düzenlendi. Seminerde Syste-
mair HSK Satış ve Pazarlama Müdürü 
Serkan Gündüz ve Proje ve İş Geliştirme 
Mühendisi Sedat Taşkın, katılımcılara 
klima santralleri ve fan teknolojileri hak-
kında detaylı bilgiler aktardı.

S ystemair HSK, 15-18 Mart 2016 
tarihleri arasında İtalya’nın Milano 

şehrinde düzenlenen MCE Fuarı’na ve 
Barlassina’da bulunan Systemair Soğutma 
Grubu Fabrikası’na gezi düzenledi. Proje 
tasarımcıları ve mekanik müteahhitlerden 
oluşan 12 kişilik grup, soğutma grupları-
nın üretildiği Systemair Tesisleri’ni yakın-
dan inceleme fırsatı buldu. Systemair HSK 
Genel Müdürü Ayça Eroğlu katılımcılara; 
Systemair İtalya fabrikasının kalite stan-
dartlarını, üretim teknolojilerini, ürünlerini 
anlattı ve fabrikanın showroom alanında 
sergilenen, Systemair HSK fabrikasında 
üretilen klima santrali hakkında da detaylı 
bilgi verildi.

komponentlerini ve FrameDrill üretim 
metodolojisini anlattı. Yılmaz, sunu-
munda örnek santral konfigürasyonu ve 
otomatik kontrol sistemlerine de değindi.  
Systemair HSK Proje ve İş Geliştirme 
Mühendisi Sedat Taşkın ise fan tekno-
lojilerini anlattı. Program, showroom ve 
fabrika gezisinin ardından sona erdi.

mak amacıyla seminer düzenlendi. 24 
Şubat 2016 tarihinde 19 Mayıs Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Seminer 
Salonu’nda gerçekleştirilen sunumda; 
Systemair HSK Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Vural Eroğlu, Türkiye 
iklimlendirme sektörünün tarihçesini, 
büyüklüğünü ve hedeflerini anlattı. 
Eroğlu’nun ardından Systemair HSK 
Proje ve İş Geliştirme Mühendisi Sedat 
Taşkın ise iklimlendirme ve havalandırma 
sistemlerinin niçin gerekli olduğunu ve 
klima santrallerinin hangi bileşenlerden 
oluştuğunu öğrencilerle paylaştı. 
Yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla ger-
çekleşen seminerde öğrencilere, Syste-
mair HSK’daki kariyer fırsatları hakkında 
da bilgi verildi.
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Yılın Yatırımı Ödülü ISIDEM Yalıtım’ın

ISIDEM Yalıtım, Halojen İçermeyen Elastomerik Kauçuk Köpüğü Üretti

alıtım Sektörü Başarı Ödülleri 26 
Nisan Salı günü gerçekleştirilen 

oylama ile sahiplerini buldu. 
ISIDEM Yalıtım’ın 2015 yılında Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete 
aldığı 30 milyon TL yatırım değerine 
sahip LEED sertifikalı üretim tesisleri, 
oylama sonucunda ‘Yılın Yatırımı’ ödü-
lüne layık görüldü. 40 dönüm arazi 
üzerine inşa edilen 10 bin metrekare-
lik kapalı alana sahip üretim tesisinin 
yaklaşık 150 kişiye istihdam yarattığını 
belirten ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü 
Murat Erenoğlu “B2B Medya’nın katkı-
larıyla düzenlenen Yalıtım Sektörü Başarı 
Ödülleri’nde Yılın Yatırımı ödülüne layık 
görüldük. Bu ödülü kazanmamızda biz-
leri destekleyen herkese çok teşekkür 
ederiz. Bu ödül hem biz hem de iş ortak-
larımız açısından doğru yolda olduğu-
muzun en büyük göstergesidir” dedi. 
Ayrıca LEED sertifikasına ve Yılın Yatırımı 
ödülüne sahip tesislerde üretilen Coolf-
lex elastomerik kauçuk köpüğü ürününe 

SIDEM Yalıtım, Türkiye'nin ilk 
% 100 yerli, halojen içermeyen 

Coolflex HF markalı elastomerik kauçuk 
köpüğünü tesisat ve havalandırma sek-
törünün hizmetine sunduğunu duyurdu. 
Ar-Ge faaliyetlerinin hız kesmeden 
devam ettiğini dile getiren ISIDEM 
Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu 

“Kurulduğumuz günden bu yana ürün 
ve hizmet kalitemizi artırmak amacıyla 
yoğun mesai harcadık. Bu çalışmaların 
sonucunda ülkemizin ilk % 100 yerli 
halojen içermeyen ürünü olan Coolflex 
HF’yi boru ve levha olmak üzere 2 ayrı 
formda ürettik. Önümüzdeki süreçte 
ürün gamımızı daha da genişleterek 
sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. 
Halihazırda ürünlerimiz ile yer aldığımız 
40’tan fazla ülkede, Coolflex HF ile de 
farklı pazarlar ve uygulama alanlarında 
yer alacağız” dedi. Coolfex HF ürü-
nünün içeriğine de değinen Erenoğlu 
şunları söyledi: “Tesisatlarda klor gibi 
kimyasallar korozyonu hızlandırır ve 
yanma sırasında insan sağlığına zararlı 
emisyon salınımına neden olur. ISIDEM 
Coolflex HF ürünü bu tür emisyon salını-
mına sebep olan katkılar kullanılmadan 
üretilmiştir. Ayrıca ulaştırmada, petro-
kimya tesislerinde, denizcilik sektöründe, 
kamu binalarında ve hassas çevrelerde 
dumandan kaynaklı zehirlenmeleri 
önlemek amacıyla, yalıtım malzemesi-
nin -yangın esnasında- zararlı emisyon 
salınımının minimum olması gerekiyor. 
ISIDEM Coolflex HF ürünü halojensiz 
yapısıyla minimum emisyon salınımı 

de değinen Erenoğlu “Tesislerimizde en 
güncel teknoloji ile ürettiğimiz Coolflex 
markalı elastomerik kauçuk köpüğü ürü-
nünü 40’ı aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. 
Sektöre kazandırdığımız yeni ürünler ve 
yapmış olduğumuz ihracat ile amacımız 
Türkiye’ye katma değer sağlamak” dedi.

sağlıyor. Ayrıca düşük ısı iletkenlik kat-
sayısı ile enerji kaybını önleyip, kapalı 
gözenekli ve güçlendirilmiş hücre yapısı 
sayesinde de su buharı geçişine karşı 
koyuyor. Bunun yanı sıra Coolflex HF toz 
ve elyaf gibi zararlı maddeleri içermeyip, 
daha sağlıklı bir şekilde uygulama imkânı 
sağlıyor.”
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Viessmann Uygulamalı Klima Eğitimlerine 
Başladı

Viessmann’dan Yeni 
Ürün Tanıtım 
Toplantıları

iessmann, İstanbul Merter’de 
bulunan Avrupa Yakası Bölge 

Müdürlüğü’nde uygulamalı klima eği-
timlerine başladı. 
Yeni açılan eğitim merkezinde, eğitim 
katılımcılarının kullanımına yönelik 
çalışır durumda Viessmann mono split, 
multi split ve VRF klima sistemleri ile 
klima otomasyon sistemleri bulunuyor. 
Geniş bir iç ve dış ünite çeşitliliğine 
sahip eğitim merkezinde, Viessmann 
klima yetkili servis hizmeti veren firma-
ların servis teknikerleri uzman Viess-
mann servis yöneticilerinden kapsamlı 

iessmann A.Ş. tamamen Viess-
mann Manisa Fabrikası'ndaki Ar-Ge 

Bölümü'nde geliştirilen Viessmann’ın 
yeni yoğuşmalı kombisi Vitodens 050-
T’nin tanıtım toplantılarını sürdürü-
yor. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa 
Yakası‘ndan sonra Trakya, İzmir, Kocaeli 
ve Adapazarı’nda da lansman toplantı-
ları gerçekleşti. 400’den fazla katılımcıyla 
gerçekleşen toplantı serisinin Nisan ve 
Mayıs aylarında da yurt genelinde devam 
edeceği belirtildi. Lansman toplantılarında 
Viessmann’ın yoğuşmalı yeni kombisi 
Vitodens 050-T’nin özellikleri hakkında 
bilgi sahibi olma fırsatı bulan bayiler, 
kontrol panelinde standart olarak yer 
alan programlanabilir dijital zaman saati 
gibi 8 farklı yeni özellik ile pazara sunu-
lan cihaza büyük ilgi gösterdiler. Toplantı 
daha sonra Viessmann’ın genel ısıtma ve 
Vitoclima klima ürün gruplarının tanıtım-
larıyla devam etti. 

eğitimler alarak, satış sonrası hizmetlerin 
yüksek kalitesinin güvence altına alın-
masına katkıda bulunuyorlar. Merkezde 
soğutma temel kavramları, Viessmann 
klima sistemlerinin montaj ve devreye 
alma prosedürleri, arıza çözümleri ve 
otomasyon kurulumu hakkında bilgiler 
aktarılıyor. Viessmann, ülke çapındaki 
geniş klima yetkili servis ağı ve şirket 
merkezindeki uzman servis yöneticileri 
ile yılın her döneminde hızlı ve çözüm 
odaklı teknik destek vererek, müşteri 
memnuniyetini her zaman en üst sevi-
yede tutmayı hedefliyor.

E.C.A. Myra Modeli A’ Design Award’dan Gümüş Madalya ile Döndü

E. C.A.’nın Myra modeli A’ Design 
Award yarışmasında “Silver 

Award” ödülünün sahibi oldu. Elmor 
Genel Müdürü Hakan Günderen konuyla 
ilgili, “Estetik ve fonksiyonu birleştiren 
tasarım ürünlerimize özenli dokunuş-
lar ile yaklaşıyor ve şekillendiriyoruz, 
dolayısıyla özellikle son zamanlarda 
aldığımız ödüller ve elde ettiğimiz bu 
başarıların markamızın gücüne güç kat-
tığını düşünüyoruz. Banyo çözümlerinde 
her zaman yenilikçi olmayı hedefliyo-
ruz” dedi. Özgün tasarım ve en yeni 
teknolojilerle hazırladıkları E.C.A. Myra 

armatür serisinin, çevre ve tüketici dostu 
teknolojilere sahip olduğunu belirten 
Günderen şu bilgileri verdi:“Kazandığı 
ödülle farkını ortaya koyan Myra serisi, 
Türkiye’de ilk defa standart, orta ve 
yüksek tip olmak üzere 3 ayrı boyutta 
sunuluyor. Bu yıl tasarruf ve güvenliği 
ön plana çıkartan, yani senkronize bir 
bütünlük sunan ürünler hazırladık. Bu 
ürünümüzü beğenen bir mimar, farklı 
renk, tasarım ve ölçülerdeki lavabolara 
aynı seriden batarya seçebiliyor. Marka-
larımıza yakışan l özel ürünlerle ve ödül-
lerle 2016’ya damgamızı vuruyoruz.”
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Mas Pompa’dan ‘Enerji Seminerleri’ Maratonu
Mas Pompa Gençlerle 
Buluştu

as Pompa 2016 yılına bölgesel 
seminer programıyla başladı. 

Firma, Şubat-Mart ve Nisan aylarında 
Denizli, Antalya, İzmir, Ankara, Kay-
seri, Bursa, Eskişehir, Çorlu şehirle-
rinde olmak üzere yaklaşık 1100 sektör 
profesyoneliyle buluştu. Esas gündem 
maddesinin “Pompalarda Enerji Verim-
liliği” olduğu seminerlerde; Mas Grup 
tarihçesi, küresel bir verimlilik anla-
yışı olan ‘Ecodisign’, verimlilik ile ilgili 
yasal direktif/tebliğlerin pompa sektö-
rüne olan etkileri ve Mas Grup ürün-
lerinin, verimlilik yasal düzenlemeler 
kapsamındaki değerlendirmeleri gibi 
konulara değinildi. Ayrıca bina tekno-
lojileri, endüstriyel üretim yapan alanlar 
ve atık su tesislerinde kullanılan Mas 
Pompa sistem çözümleri de anlatıldı. 

as Pompa 22-23 Şubat 2016 İTÜ 
Maçka Kampüsü’nde düzenle-

nen Kariyer Zirvesi ve 22-23-24 Mart 
2016 tarihlerinde de YTÜ Davutpaşa 
kampüsü’nde düzenlenen Kariyer 
Panayırı’nda yer aldı. Etkinlikte öğrenci-
lere Mas markası ve ürün gamı hakkında 
bilgiler verildi, öğrencilerin staj ve iş baş-
vuruları alındı.

Yüzey tipi atıksu pompalarında cihaz 
içinde sıvı olmasına ihtiyaç duymadan 
otomatik emme sağlayan Mas Grup’un 
patentli ürünü Vacuumax Emiş Sistemi 
katılımcılar tarafından merakla dinlendi. 
Katılım ve ilgiden oldukça memnun kalı-
nan seminerlerde soru-cevap kısmının 
tamamlanmasının ardından düzenlenen 
yemekte verimlilik konusunda merak edi-
len sorular da yanıtlandı.

F orbes Marshall ürünlerinin Türkiye 
temsilcisi olan MaxVal, sektöre 

tanıtım toplantıları ve eğitimleri ile hızlı 
bir giriş yaptı. MaxVal Buhar Teknoloji-
leri eğitimlerinin Bursa semineri 17 Mart 
2016 tarihinde Hilton Hotel & Conven-
tion Center’da düzenlendi.  Tekstil, gıda, 
kağıt ve enerji sektörünün önde gelen 
firmalarının temsilcileri; bakım müdürleri, 
makina enerji müdürleri, proje müdürleri 
ve makina mühendisleri seminere katıldı. 
Seminer esnasında anlatılan konular ise 
“Buhar üretimi, dağıtımı ve kondens tah-
liyesi konusunda yeni bilgiler”, “Endüs-
triyel işletmelerde buhar uygulamaları ve 
örnekleriyle sistem çözümleri”, “Buhar 
sistemlerinde enerji verimliliği” oldu.
Seminerde ayrıca en yeni teknoloji ürün-
lerden biri olan “Çift Orifisli Şamandıralı 
Kondenstop (TOFT)” ürünü tanıtıldı. 100 
kişiden fazla kişinin katıldığı seminer 
sonunda “Buhar Sistemleri-Tasarım, Uygu-
lama, İşletme” kitabı dağıtıldı. 
Yeni Teknoloji Buhar Ürünleri ile MaxVal 

Eğitim Seminerleri Çorlu ve Çayırova’da 
devam etti. 22 Mart 2016 Hilton Gar-
den Inn Hotel – Çorlu’ da gerçekleştirilen 
MaxVal Buhar Teknolojileri seminerlerinde, 
işletmelere buhar sistemleri konusunda 
yeni bilgiler verildi. 
MaxVal, Çorlu seminerinin ardından 24 
Mart 2016 Ramada Plaza – Çayırova’da  
da bir eğitim semineri verdi. Firma yetki-
lileri, bu eğitimler ile sektörde kalıplaşmış 
bilgiler yerine buhar sistemleri konusunda 
yenilikleri duyurmayı ve işletmelerdeki 
verim kayıplarını azaltmayı hedeflediklerini 
belirtti. EffiMax Kazan Verim Ölçme, İzleme 
ve Analiz Sistemi, sistemin parametreleri, 
kondens toplama, flaş buhar uygulama 

MaxVal Buhar Teknolojileri Bursa’da Seminer Düzenledi

örnekler, uygulamalara göre kondenstop 
seçim tablosu ve doymuş buhar tablosu 
gibi konularla ilgili dökümanların dağıtıldığı 
seminerde konular detaylı olarak anlatıldı 
ve kursiyerlerden gelen sorular cevaplan-
dırıldı. Eğitimlerin sonunda katılımcılara 
“Buhar Sistemleri-Tasarım, Uygulama, 
İşletme” kitabı dağıtıldı.
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ISIDEM YALITIM

Kocaeli Stadyumu

ALARKO CARRIER

A

Mersin Navona Otel
larko Carrier, Türkiye pazarına sunulan yeni seri 
Toshiba VRF sistemiyle tercih ediliyor. Son olarak 

Mersin Navona Otel’de kullanılmaya başlayan sistem, kon-
for ve sessizliği bir arada sunuyor. Toshiba VRF sistemi, 
kompresör ve dış ünite eş yaşlanma özelliğini bir arada 
barındıran DC Twin Rotary kompresör teknolojisiyle, tüke-
ticilerden talep görmeye devam ediyor.

EKİN ENDÜSTRİYEL

B

Kale Kent
eylikdüzü’nde 100.000 m2 arazi üzerine kurulu 
73.000 m2 peyzaj alanı, 1471 yaşam alanı ve 35 bina-

dan oluşan Kalekent projesinin ısıtma, soğutma ve iklimlen-
dirmesinde Ekin Endüstriyel’in MIT ürünleri kullanılıyor. MIT 
ürün gamının projedeki performansı ve kalitesinden bahse-
den Şantiye Müdürü Doğan Tuygun, “Projemizin kapsamın-
da bir üretici firmaya ihtiyacımız vardı. Ekin Endüstriyel’in 
uluslararası standartlara uygun üretim yapması, ürünlerinin 
sağlamlığı ve bünyesinde bulunan mühendislerinin bilgisi il-
gimizi çekti. MIT ürün gurubunu projemize katmamız ısıtma 
soğutma alanında en iyi şekilde hizmet almamızı sağladı’’ 
dedi.

oplam maliyetinin 165 milyon TL’yi bulması bekle-
nen ve 150 bin metrekare üzerine inşa edilen yeni 

Kocaeli Stadyumu’nun mekanik tesisat işlerinde, ISIDEM 
Yalıtım’ın en güncel teknolojiyi kullanarak LEED sertifika-
lı tesislerde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü 
ve Flexiduct markalı esnek hava kanalı ürünleri kullanıldı. 
Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, tesisatlarda ısı yalıtı-
mı ve yoğuşma kontrolü sağlıyor. Hızlı ve kolay uygulanan 
Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü, 150 cm genişliğin-
deki levha seçeneği ile de fire ve işçilik maliyetlerini en 
aza indiriyor. Ayrıca kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı 
hücre yapısı sayesinde, suya ve buhara karşı yüksek direnç 
gösteriyor. Flexiduct esnek hava kanalları ise orta ve düşük 
basınçlı ortamlarda ısıtma, soğutma, havalandırma, iklim-
lendirme ve atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
dizayn edilmiştir. Flexiduct Esnek Hava Kanalları kullanım 
alanlarına göre çeşitlilik gösterir; alüminyum, PVC ve pol-
yester malzemelerden izoleli (düşük emisyonlu mineral 
yün) ve izolesiz olarak üretiliyor. 33 bin seyirci kapasite-
sine, 576 VIP tribüne, 50 adet locaya, 22 adet asansöre, 
64 giriş kapısına ve 1700 araçlık otoparka sahip stadın, 
2017 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Ayrıca çevresine 
2 bin ağaç dikilecek olan yeni stat, yeşil stadyum olma 
özelliğiyle de ön plana çıkacak.
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zmir Karşıyaka-
Mavişehir ’de 

200 milyon dolarlık 
yatırımla inşa edilen 
Mavibahçe Alışveriş 
Merkezi’nin iklimlen-
dirmesi yüksek verim-
le çalışan LENNOX 
marka hava soğut-
malı paket klimalarla 
sağlanıyor. 
Favori Kuyumculuk tarafından yapımı tamamlanan ve top-
lam 60 bin metrekare kiralanabilir alana sahip AVM’de 
iklimlendirme sistemi için toplam 4,850 kW soğutma 
kapasitesine sahip 45 adet LENNOX hava soğutmalı pa-
ket klima kullanılıyor. LENNOX markasının Türkiye’deki 
tek temsilcisi olan Form Endüstri Ürünleri Tic. A.Ş, hava 
soğutmalı paket klima Flexair ve Baltık serisi üniteleriyle 
mekânlara yüksek enerji verimliliği sağlarken, hızlı ve kolay 
kurulumu ile düşük işletme ve ilk yatırım maliyetine imkân 
tanıyor. AVM içerisinde kullanılan Flexair ünitelerinin so-
ğutma kapasiteleri 85-234 kW, Baltic serisi ünitelerin 20-
85 kW arasındadır. 
Mavibahçe AVM’de 4 kat üzerinde 200’den fazla mağa-
za, 2 bin araçlık otopark, 47 restoran ve kafe, 2 bin kişi 
oturma kapasiteli yeme-içme alanı, çocuk katı ve eğlence 
alanları ile IMAX teknolojisini İzmirlilerle ilk kez buluştu-
racak olan 11 salonlu sinema yer alıyor.

İ

İzmir Mavibahçe AVM
FORM A.Ş. DAIKIN AIRFEL

E

Göl Panorama Evleri
mlak Konut GYO 
güvences i  i le 

Be-Ma İnşaat tarafın-
dan Bahçeşehir’de ha-
yata geçirilen, toplam 
1.431 konut ve 40 tica-
ri üniteden oluşan Göl 
Panorama Evleri’nde 
ısınma konforu için 
6500 adet Airfel panel radyatör kullanılıyor. 
Airfel Panel Radyatörler; tasarruf, verimlilik ve konforu bir 
arada sunan özellikleri ile beğeni topluyor. Toplam 4.300 
kişinin yaşayacağı, bünyesindeki ticari ünitelerle birlikte böl-
ge merkezi olmaya aday Göl Panorama Evleri’nde kullanıla-
cak olan Airfel Radyatörler, çevre dostu zirkonyum kaplama 
teknolojisi ile üretiliyor. Böylece nikel, çinko ve mangan gibi 
ağır metaller elimine edilirken oluşan atık çamur miktarı yüz-
de 95 oranında düşürülüyor ve atık su içerisindeki fosfat 
miktarı azaltılıyor. Proses aşamalarının azaltılması ile Airfel 
radyatörlerin üretiminde su ve elektrik enerjisi tasarrufu da 
en üst düzeye çıkıyor. Airfel, radyatörlerinde aynı zamanda, 
korozyon için geliştirilmiş en uygun boya teknolojisi olan 
kataforez boya teknolojisini kullanıyor. Kataforez teknolo-
jisi su bazlı sistem olması sayesinde çevreye duyarlı üretim 
olanağı tanıyor. Çevre ve tüketici dostu bir ürün olarak öne 
çıkan Airfel radyatörler; yüksek ısıl güç, hassas reglaj ayarı, 
termostatik kontrol ve estetik görünümüyle dikkat çekiyor. 
Zeminden beslemeli ve klasik tesisat bağlantı sistemleri için 
en uygun radyatör tipi olan Airfel kompakt ventilli panel 
radyatörlerin içindeki özel bağlantı sistemi, tesisat boru-
larının alttan ve tek yönden bağlanmasına olanak veriyor. 
Bağlantı yönü, tesisat koşullarına göre sağ ya da sol taraftan 
yapılabiliyor.

D enizli’de yeni 
ç a l ı ş m a y a 

başlayan Jeotermal 
Enerji Santrali’nin 
soğutma suyu ha-
zırlama sistemini 
BURKUT A.Ş. kurdu. 
Soğutma sistemine 
100 m3/saat su üre-
ten su arıtma sistemi 
başarılı olarak göreve başladı. Bu sistemde kum filtreleri, 
ultra filtrasyon ve ters ozmoz cihazları bulunuyor.

BURKUT A.Ş.

Denizli Jeotermal Enerji 
Santrali

HTK KLİMA

G

Eczacıbaşı Hijyen Üretim Tesisi
OSB Kocaeli bölgesinde bulunan ve 21.407 m2 kapa-
lı alana sahip Eczacıbaşı Hijyen Üretim Tesisi’nde tüm 

havalandırma ekipmanları HTK Klima tarafından sağlandı. 
Projede kullanılan havalandırma ekipmanları arasında; ane-
mostadlar, toplayıcı ve dağıtıcı menfezler, yuvarlak kanal 
menfezleri, Hepa filtre+Hepa kutusu+Swril difüzörler, lif 
tutucu menfezler, dram difüzörler, jet nozullar, davlum-
bazlar, hava damperi ve yangın damperi bulunuyor.
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MAS POMPA

İ

İzmir Karşıyaka ve Konak 
Tramvay Sistemleri

zmir Büyükşehir Belediyesi’nin Alaybey-Karşıyaka-
Mavişehir ve F. Altay Meydanı-Konak-Halkapınar 

arasındaki yaklaşık 22 kilometrelik güzergahı üzerine inşa 
edilmekte olan tramvay hattında Mas Pompa cihazları kul-
lanıldı. İzmir'in metro sistemini tamamlayıcı nitelikte hayata 
geçirilecek Konak ve Karşıyaka Tramvay projelerinde, yatırım 
591 milyon lirayı bulacak. Karşıyaka’da 16, Konak’ta 21 du-
rak olarak tamamlanacak projede frekans kontrollü hidrofor 
sistemleri, frekans kontrollü EEI≤0,19 verimliliğinde ıslak ro-
torlu sirkülasyon pompaları, kuru rotorlu sirkülasyon pompa-
ları, NFPA 20’ye uygun yangın pompa sistemleri kullanılıyor. 
10. Kalkınma Planı'na da giren tramvay projeleri, Türkiye'de 
2013-2018 yılları arasında tamamlanacak ulaşım yatırımları 
arasında yer alıyor. 

ANEL GRUP

U
Ganjlik Mall

luslararası standartlarda mega projelere imza atan 
Anel Grup, yaklaşık 500 çalışan ile Bakü’deki Ganjlik 

Mall Projesi’nin sistem testlerini tamamlayarak projeyi tes-
lim etti. Elektromekanik ve zayıf akım sistemlerinin tek bir 
otomasyon sistemine entegrasyonu ile kontrol edilebilme 
özelliğine sahip olan bu projedeki elektrik ve mekanik işle-
rini, Anel Grup tamamlandı. Pasha İnşaat tarafından inşa 
edilen Ganjlik Mall projesi, 120 bin m² alanı ile, Bakü’nün en 
büyük alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. Ganjlik Mall, 
içerisinde yer alan dünyaca ünlü markalara ait mağazalar, 
sinema, bowling gibi özel eğlence alanları ve dünya mut-
faklarını da  içeren teras ve kapalı alan seçenekleriyle müş-
terilerine keyifli bir istirahat sunan yemek katı ile Bakü’nün 
en gözde alışveriş merkezi olmaya aday.

TROX

D

Skyland İstanbul
ünyaca ünlü mimar Braodway Malyan imzası ta-
şıyan Skyland İstanbul projesi AVM, otel, ofis ve 

residence olmak üzere 4 kısımdan oluşuyor. Skyland İs-
tanbul, metro ve TEM bağlantısıyla şehrin ana arterlerin-
den biri olan Seyrantepe mevkinde yer alıyor. TROX bu 
projede CAV kontrolleri ile yangın ve duman damper-
leri ile yer alıyor. TROX, yangın ve dumandan korunma 
sistemlerini Almanya TROX Uluslararası Yangın Koruma 
Merkezi’ndeki ar-ge çalışmaları ile geliştiriyor. TROX Av-
rupa ve Türkiye standartlarına uygun yangın ve duman 
damperleri ile binaların can güvenliği açısından en kritik 
hususlarından duman tahliyesi konusunda güvenilir tek-
nik çözümler sunuyor.

DANFOSS

D

Mahall Ankara ve Manzara 
Adalar

anfoss ba-
lans vanaları, 

Türkerler İnşaat’ın 
projesi Mahall An-
kara ve İş GYO’nun 
projelerinden Man-
zara Adalar sakin-
lerine konforlu bir 
yaşam sunuyor. 
Danfoss balans vanaları konfor ile birlikte enerji tasarrufu 
da sağlıyor. Danfoss ultrasonik kalorimetre ile hassas ölçüm 
ve faturalandırma yapılıyor. Manzara Adalar’da üçü konut, 
ikisi ofis üniteleri olmak üzere toplam beş blok ve butik bir 
alışveriş merkezinden oluşuyor. Mahall Ankara ise, 40 bin 
628 metrekarelik alanda 246 konut kapasitesi ile inşa edili-
yor. 4 yıldızlı bir otelin de hizmet vereceği Mahall Ankara’da 
246 konut, 86 yatay ofis, 140 ofis ve 41 mağaza bulunuyor.
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B aymak, güneş enerji sistemlerindeki uygulamala-
rına bir yenisini daha ekleyerek, Kıbrıs Girne’deki 

Elexus Hotel Resort Casino için 640 adet güneş kolektörü 
kurulumu yaptı. Baymak Kıbrıs Bayisi Elparts Enterprises 
ve Antalya Eşer Mühendislik tarafından gerçekleştirilen 
uygulama sonrası Elexus Hotel Resort Casino, temiz ener-
jiden yararlanacak. Yedi basketbol sahası büyüklüğünde 
bir alana kurulan 640 güneş kolektörü, yaz döneminde 
otelin toplam sıcak su ihtiyacını ilave herhangi bir enerji 
kaynağına ihtiyaç duymadan karşılayabilecek, kış aylarında 
ise ön ısıtma yine bu yolla sağlanacak. Günde yaklaşık 
130 metreküp sıcak su üretimi için hazırlanan proje aynı 
zamanda otelin kullanım sıcak su ihtiyacın için gerekli ısı-
nın yaklaşık yüzde 60’ını da karşılayacak güçte. Bu sayede 
yıllık 272 bin metreküp LPG ve 70.000 lira elektrik tasar-
rufu sağlanması ve 300 ton karbondioksit salımının önü-
ne geçilmesi planlanıyor. Elexus Hotel Resort Casino için 
hazırlanan proje yaz aylarında yüzde 80-90, kış aylarında 
ise yüzde 40-50 sistem verimliliği ile çalışıyor.

BAYMAK

Elexus Hotel Resort Casino

IMCO

E

Aşkabat 670 Yataklı 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi

for İnşaat firması tarafından Türkmenistan Sağlık 
Bakanlığı adına Aşkabat şehrinde inşa edilen 670 ya-

taklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Orta Asya’nın en bü-
yük sağlık kompleksi olma özelliğini taşıyor. Hastane, sağlık 
sektöründeki son teknoloji ile donatıldı. Projenin ameliyat-
hane, yoğun bakım üniteleri ve çocuk doğum üniteleri gibi 
yüksek hassasiyetteki alanları için hijyen sertifikasına sahip 
WILDEBOER marka değişken hava debisi ayar cihazları kul-
lanıldı. WILDEBOER marka VKE1 ve VRE1 model VAV üni-
telerinin; yüksek hassasiyette debi ölçüm özelliği, düşük ses 
seviyelerine sahip olmaları, kontrol kolaylığı ve minimum 
sızdırmazlık (EN 1751 standardına göre gövde sızdırmazlık 
sınıfı C ve damper kanadı sızdırmazlık sınıfı 3 - 4) gibi artı-
ları nedeniyle bu projede de tercih edildiği belirtildi.

SYSTEMAIR HSK

D

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü
ia İnşaat tarafından Ankara’da inşa edilen ve 
Avrupa’nın en büyük sağlık kampüsü olma özelliği 

taşıyan Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nün havalandır-
masında Systemair HSK markalı klima santralleri kullanıldı. 
1.129.289 m² alana bir defada inşa edilen kampüs, aynı 
zamanda dünyanın en geniş sağlık kampüsü olma özelliğini 
de taşıyor. 3.662 yataklı proje kapsamında; genel hastane, 
kalp ve damar hastalıkları hastanesi, onkoloji hastanesi, ço-
cuk hastanesi, kadın hastalıkları hastanesi, sinir hastalıkları 
hastanesi, ortopedi hastanesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hastanesi, psikiyatri hastanesi, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın 
yeni merkezi, klinik otel ve teknik hizmetler binası inşa 
ediliyor. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nün havalandır-
masında, kapasiteleri 700 m³/h ile 44.000 m³/h arasında 
değişen ve 255 adedi hijyenik klima santrali olmak üzere 

toplam 558 adet klima santrali kullanıldı. Klima santralleri, 
runaround ısı geri kazanımlı, karışımlı ve % 100 taze havalı 
olarak imal ediliyor. Projenin Ekim 2016 tarihinde tamamlan-
ması hedefleniyor.
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M 
erkezi New York’ta bulunan ve 
Türkiye’deki etkinliğini grubun 
Avrupa HVAC bölümünün loko-

motifi Lowara markasıyla sürdüren Xylem, 
7-8 Nisan tarihlerinde İtalya’nın Vicenza 
kenti yakınlarında Montecchio Maggi-
ore‘deki fabrikasında  basın toplantısı 
düzenledi. Basın etkinliğinin ilk gününde 
HVAC & Ticari Ürünler Başkan Yardımcısı 
Peter Agneborn, Xylem hakkında bilgi 
verdi ve özellikle ticari bina sistemlerinde 
Lowara markası ile sunduğu avantajlar 
üzerinde durdu. Agneborn konuşmasında 
özetle şu bilgilere yer verdi: “Xylem; Antik 
Yunan dilinde suyu bitkinin köklerinden 

Xylem’in İtalya’da Düzenlediği  
Basın Toplantısında Enerji Cimrisi 
Lowara Pompa Sistemleri Tanıtıldı

yapraklarına taşımakla görevli damarlı 
bitki dokusunun adı… Bu işlevi insan 
hayatında yerine getirme misyonunu üst-
lenen, kamu, endüstri, tarım, konut ve 
ticari bina servislerinde suyun taşınması, 
arıtılması, test edilmesi ve etkin kullanı-
mına yönelik çözümler üretmek amacıyla 
kurulmuş olan bir firmadır Xylem. Başta 
Avrupa’da olmak üzere; diğer pazarlarda 
da enerji tüketen sistemler konusunda en 
önemli kriter enerji verimliliğidir. 
Pompalar toplam küresel enerji tüketimi 
içinde yüzde 10 paya sahiptir. Küresel 
ısınma ile mücadelede pompa endüstri-
sine önemli bir görev düşüyor. Dolayısıyla 

Xylem, enerjiyi verimli ve daha az kullanan 
pompa sistemleri sunmayı birinci önceliği 
olarak görüyor. Enerji tüketen sistemler 
için AB ülkelerinin uyması gereken Eco-
design kriterlerini mükemmel karşılayan 
Xylem, pompa ve diğer mekanik sistem 
seçimlerinin bir diğer önemli kriteri olan 
‘cihaz büyüklüğü’ konusunda da avantaj 
sunar. Zira mekanik odalar genellikle çok 
büyük değildir ve alan kısıtlıdır. Sondan 
emişli ve in-line santrifüj gruplarımız, bu 
konuda başarılı örneklerdir. Yapı sektö-
ründe, kaliteden taviz verilmeden reka-
betçi fiyatlar sunulması yönünde bir baskı 
var. Xylem, tüm bu talepleri karşılamanın 



TERMODİNAMİK • MAYIS 2016 59

Özel Haber

yanı sıra, pompa seçimlerinin doğru, hızlı 
ve kolay yapılabilmesine olanak tanıyan 
yazılımlarıyla müşteri tarafında hayatı 
kolaylaştırır.”
Agneborn’un konuşmasının ardından 
basın mensupları bir Lowara pompa 
tesisat sistemini inceleme olanağı buldu.
Basın etkinliğinin ikinci gününde 
Montecchio’da Xylem-Lowara üretim 
tesisi gezildi. 
Kurulduğu 2000 yılından bugüne dek 
binlerce eğitimin gerçekleştiği ve Hazi-
ran 2016’da yenilenmiş haliyle tekrar 
hizmete açılacak olan XLC - Xylem Eği-
tim Merkezi’nde (Xylem Learning Cen-
ter) şirket yetkilileri tarafından; “Değişken 
frekans kontrol sürücülerinin ticari bina 
servisleri uygulamalarında hidrolik sis-
teme etkisi”, ecocirc XL, e - serisi ürünler,  
5. nesil HYDROVAR, Xylect ve araçlar hak-
kında bilgi aktarıldı.
Xylem’in bir pompa firması değil, suyun 
tüm döngüsünde var olan bir “su tekno-
lojileri” üreticisi ve tedarikçisi olduğunu 
vurgulayan Xylem Global İletişim Direk-
törü Richard Böhland, dünya nüfusunun 
hızla büyümesi, kentleşme, eskiyen alt-
yapının yenilenme gereksinimi, kuraklık, 
doğal afetler gibi küresel etkenlerin su 
ihtiyacını artırdığını ve Xylem’in gelecek 
100 seneye yönelik çözümler ürettiğini 
belirtti.
Xylem’in İtalya Montecchio Maggio-
re‘deki fabrikası toplam 33 bin m2 alan 
üzerine kurulu. 340‘ı fabrikada 210‘u 
ofiste olmak üzere toplam 550 çalışanı 
mevcut. Bu fabrikada Üretim, Ar-Ge, Ürün 
Pazarlama, Müşteri Hizmetleri bölümleri 
yer alıyor. Aynı zamanda dağıtımın da 
ana merkezi durumunda. Bu fabrikadaki 
üretimin en önemli farkı, pompaların 
döküm yerine lazer kesim ile paslanmaz 
çelik sacın kaynakla birleştirilmesi tekniği 
ile üretilmesi. Fabrikanın teknolojisi ve 
buna bağlı olarak ürün çeşitleri ve tekno-

lojileri, verimlilik düzeylerini ölçen Avrupa 
standardı olan EuP standartlarının üze-
rine çıkabilecek şekilde modernize edilmiş 
durumda.

Xylem’in Yeni Nesil Sürekli 
Eğitim Merkezi – XLC (Xylem 
Learning Center)
Merkez hakkında Giovanni Mugnolo şu 
bilgileri verdi: “XLC, 2000’lerin başında 
kuruldu ve bugüne kadar binlerce Xylem 
çalışanını, su endüstrisi profesyonelini, 
ticari bina servisleri, endüstriyel, konut 
ve tarımsal uygulamalar alanında eğitti. 
Yenilenen XLC tamamen etkileşimli eği-
time odaklanmış olarak Haziran 2016’da 
açılacak. Xylem Eğitim Merkezi’nde ses ve 
görsel imkanlarla zenginleştirilmiş, gerçek 
pompalar ve kontrol üniteleri üzerinde 
kurulum ve sorun giderme alıştırmaları 
yapılabilecek ürünlere göre ayrılmış tanı-
tım sınıfları mevcut. XLC katılımcılarına 
HVAC, su sistemleri ve kontrol üniteleri 
gibi belli başlı birkaç farklı endüstriyel 
konu başlığında eğitim sınıfları sunuluyor. 
Her kurs tüm Xylem ürün grubuna ait 
eğitimleri içeriyor ve konu ile ilgili tüm 
çalışanlar, danışmanlar, mühendisler, 
kurulumcular, distribütörler, bayiiler ve 
OEM ürün üreticilerinin katılımına açık… 
Bu yıl içinde katılımcılara, içeriği ASHRAE 
ve AICARR ile birlikte oluşturulan, ticari 
bina sistemleri ile ilgili olarak uygulamalı 
su sistemleri ve pompaların akıllı sistem-
lere dönüştürülmesine ilişkin 11 başlıktan 
oluşan bir eğitim programı başlatacağız. 
Eğitimin bitiminde katılımcılar ASHRAE 
ve AICARR onaylı sertifika sahibi olacak-
lar. Ayrıca sistem tasarımcılarına yöne-
lik eğitimler de var. Xylem ayrıca İtalya, 
İngiltere, Macaristan, Polonya ve Avus-

turya’daki fabrikalarına eğitim ziyaretleri 
düzenlemektedir. Bu geziler boyunca, 
ziyaretçiler, teslimat süresini ve kaybı 
azaltan, Xylem’in hammadde aşamasın-
dan nihai ürün aşamasına kadarki lean 
temelli üretim sürecini inceleyebilmekte-
dir. Ayrıca bu ziyaretlere veya XLC‘deki 
sınıflara katılamayanlar için XLC‘nin 
e-öğrenim kursları ile eğitim seminerle-
rini online olarak takip edebilme imkanı 
da mevcut. Online kurslar İngilizce dilinde 
verilmektedir.
2016 yılının sonuna kadar Almanca 
ve Fransızca dil seçenekleri de hazır  
olacaktır.

Xylem Web Tabanlı Pompa 
Seçim Yazılımı – XYLECT
Çok yakın bir zamanda, web tabanlı 
(www.xylect.com) pompa seçim yazılımı-
mız olan Xylect‘in gelişmiş yeni sürümünü 
kullanıma sunduk. Xylect yazılımı, müşte-
rilerimize, masaüstü bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefonlar aracılığıyla, Xylem’in Flygt, 
Lowara ve Godwin pompaları hakkında 
detaylı bilgiye ve analizlere hızlı ve kolayca 
ulaşım imkanı sunuyor. Programın şu 
anda kayıtlı 14 binden fazla kullanıcısı 
mevcut.”
Lowara, Türkiye'deki çalışmalarını, 2014 
senesinde grubun en başarılı distribütörü 
seçilen İLPA Su Teknolojileri şirketi aracı-
lığıyla yürütüyor.
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Y 
apı-Endüstri Merkezi (YEM) tara-
fından düzenlenen EKODesign 
Konferansı Poncebloc sponsorlu-

ğunda, Yapı dergisi bilgi sponsorluğunda 
ve ÇEDBİK, GYODER, İNDER,  ICVB, Tür-
kiye İMSAD ve ULI Türkiye destekleriyle 26 
Nisan 2016’da YEM’in Fulya’daki merke-
zinde düzenlendi. Bu yıl 9’uncusu düzen-
lenen EKODesign Konferansı’na ‘yeşil 
tasarım’la ilgili isimler dışında bakanlık 
yetkilileri katıldı. Konferansın açılışında 
konuşan YEM Etkinlikleri de Yöneticisi 
Zeynep Gülşen, konferansın bu seneki 
teması hakkında bilgiler paylaşarak fizik-

9. EKODesign Konferansı, 
“Yeni Nesil Yeşil” 
Temasıyla Düzenlendi

sel çevrenin gelişimine katkıda bulunan 
projelere yer vereceklerini belirtti. 

“Bütünleşik bina tasarım 
yaklaşımı yaygın bir kültür 
olmalı”

Açılışın ardından gerçekleştirilen “Bütün-
leşik Bina Tasarım Yaklaşımının Türkiye 
Ortam ve Koşullarına Uyarlama Süreci” 
başlıklı tartışma oturumunda bütünleşik 
bina tasarım süreçlerinden bahsedilerek, 
Türkiye’nin bu tasarım süreçlerindeki 
yeri anlatıldı. ODTÜ Mimarlık Fakül-

tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi 
Güzer, bütünleşik bina tasarım yaklaşı-
mının yaygın bir kültür olarak yerleşme-
sinin hayati derecede önemli olduğunu 
belirtti. Güzer; “Üç beş tane ayrıcalıklı 
yapıyı herkes yapar, dünyanın en geri 
kalmış yerlerinde bile böyle yapılar var. 
Bunun yaygın kabul görmesi, genel kültür 
olarak özümsenmesi, bilincin yayılması 
gerekiyor. Bunda da rol model olan kamu 
sektörünün öncülük yapması gerekiyor. 
Bütünleşik Bina Tasarım Yaklaşımı ile inşa 
edilecek yeni nesil yeşil binalar bu açıdan 
çok önemli” dedi. Güzer, söz konusu 
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yaklaşımın mevcut sistemde daha iyi, 
çevreye duyarlı binaların yapılabileceğini 
ve katılımcı süreçlerin işleyebilir oldu-
ğunu gösterdiğini belirtti. Son yılların 
gündemden düşmeyen konularından 
olan kentsel dönüşüme vurgu yapan 
Güzer; “Türkiye’de ciddi bir yapı stoğu 
var. Sıfır noktasından başlamıyoruz. 
Yeni yeşil binaları yaparken var olanı da 
iyileştirmemiz gerekiyor. Kentsel dönü-
şüm müthiş bir şans. Ancak bunu iyi 
kullanmadığımız yönünde endişelerim 
var. Kentsel dönüşüm yerinde yeniden 
yapmaya dönüştüğü zaman amacının 
dışına çıkıyor. Böyle yaparak faydala-
nılabilecek birçok şeyden faydalanma-
mış oluyoruz. Kentsel dönüşüm doğru 
uygulanırsa bünyesine enerji meselesi ve 
başka şeyler rahatlıkla katılabilir. Ener-
jiyi de böyle büyük formüllere sıkışmış 
şekilde anlatmaya gerek yok. Örneğin; 
‘Gerçekten bu yapıya ihtiyacım var mı, 
bu kadar büyük olmasına ihtiyacım var 
mı?’ sorusu ile değişime başlayabiliriz” 
dedi. Enerji verimliliği yüksek yeni nesil 
yeşil binaların inşasında finansman ile 
ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmediğini 
söyleyen Prof. Dr. Güzer; Türkiye’de ener-
jiye müthiş miktarda para harcandığını, 
maliyetin azalacağına inandığı zaman 
vatandaşların bununla ilgili yatırım 
yapacağını söyledi. Yüksek enerji mali-
yetinin kültürel önlemlerle ve alternatif 
enerjilere geçerek düşürmenin mümkün 
olduğunu belirten Güzer, bu bağlamda 
güneş enerjisinin iyi bir örnek olacağını 
vurguladı. Güzer; “Güneş enerjisi ile ilgili 
yasal düzenlemeler yapılır ve insanlara da 
imkân verilirse dönüşümü Türkiye’de cep 
telefonları modellerinin değişimi kadar 
hızlı olur. Yeter ki sağlam bir altyapısı ve 
teşvik sistemi olsun. Başarmak için mali 
yükten ziyade bürokratik kolaylık ve teşvik 
sistemi çok önemli. Almanya gibi ulusla-
rarası başarı öykülerine baktığımızda iyi 
planlanmış teşvik sistemlerinin etkili oldu-
ğunu görüyoruz” dedi. Kaynaklar doğru 
kullanılmazsa güneşin bile işe yaramaya-
cağını söyleyen Güzer, “Dünyada tüketim 
kültürü pompalanıyorken, kimlikler yarış-
malarla belirleniyorken bunu söylemek 

kolay değil ama insanların daha minimal 
tüketimlerle yaşamaları mümkün. Atık 
dönüşüm meselesi de bir zorunluluk ola-
rak gündeme gelecek çünkü kaynaklar 
bitiyor. Önlem almazsak pil yapamayaca-
ğız, bir süre sonra güneş enerjisi bile işe 
yaramayacak hale gelecek” dedi.

“Kamuda yeşil dönüşümün 
kısa sürede yapılabileceğini 
gösterdik”

Güzer’in ardından söz alan Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programı UNDP Türkiye 
Binalarda Verimliliğinin Artırılması Projesi 
Yöneticisi ve Yüksek Çevre Mühendisi Aslı 
Karabacak, Türkiye’de herkesin yeni nesil 
yeşil binalarda oturmasının uzak bir hayal 
olmadığını söyledi. Türkiye’de özel sek-
törün bu zorunluluğun farkına vardığını 
ve üretim tesisleri dâhil binaların enerji 
verimli sürdürülebilir yeşil binalara dönüş-
meye başladığını belirten Karabacak, yeşil 
binaların geri ödeme sürelerinin de sanı-
lanın aksine çok uzun olmadığını ifade 
etti. Bütünleşik bina tasarımı kapsamında 
Ankara’da 5 tane kamu binasının oluştu-
rulduğunu belirten Karabacak, bunlardan 
birinin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
hizmet binası, diğerlerinin ise MEB’a 
bağlı okul binası olduğunu söyledi. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hizmet 

Binası’nda labirent tasarımın olduğuna 
vurgu yapan Karabacak, ilk defa bir kamu 
binasında bu tasarımın uygulandığını söy-
ledi. Karabacak, “Türkiye’de özel sektör 
bu konuya ilgi duyuyor ancak kamu ayağı 
eksikti. Projemizin doldurduğu yer tam da 
burası oldu. Kamuda yeşil dönüşümün 
kısa sürede yapılabileceğini gösterdik. 
Güzel olan şu ki projemize Enerji, Çevre 
ve Milli Eğitim bakanlıkları büyük des-
tek verdi. İnşaatı devam etmekte olan 
demo binalardan birinin 4,5 yılda kendini 
ödemesi inanılmaz bir sonuç. Bakanlık-
ların istekleri değerlendirildi ve inşaatları 
devam etmekte olan Ankara’daki 5 demo 
binada yerel koşulları da göz önünde 
bulundurduk. Bu konu çok olumlu ve 
önü açık bir konu” dedi.

“Sürdürülebilir yapılaşmaya 
önem veriyoruz”

Karabacak’ın ardından Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire 
Başkanlığı’ndan Makine Mühendisi Kork-
maz Gül; binalara yönelik enerji perfor-
mans sözleşmelerini hayata geçirmek için 
kanun tasarısı hazırlayıp meclise gönder-
diklerini belirtti. Gül, bakanlıktaki teknik 
çalışmaların yanı sıra bünyesinde kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi 
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konu ile ilgili tüm paydaşların bulunduğu 
Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu 
çalışmalarına da düzenlemelerde yer 
verildiğini söyledi. Kamuda sürdürülebi-
lir bina yapmanın maliyetinin çok yüksek 
olduğunun düşünüldüğünü söyleyen Gül, 
“Bu tabuyu artık yıktık. Sürdürülebilir 
yapılaşmaya önem veriyoruz ve bütün 
dokümanlarımızı buna göre hazırlıyo-
ruz. Öncelik temel standartları sağlamaya 
yönelik. Kentsel dönüşüm kapsamında 
yalıtımı iyileştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılması bizim için çok önemli. Biz doğa-
dan ilham aldık. Sürdürülebilir kalkınma 
düşüncesi böyle doğdu. Bu düşüncenin 3 
sacayağı var; ekonomik, çevresel, sosyal. 
İşte ‘Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı’ 
bunları bir araya getiriyor” diye konuştu.

“Amaç; çevreyi korumak, 
maliyeti düşürmek ve kaliteyi 
artırmak”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü, Enerji Verimli-
liği ve Tesisat Dairesi, Enerji Verimliliği 
Şube Müdürlüğü’nden Yüksek Mimar 
Nilay Özeler Kanan ise enerji etkin bina 
tasarımında bütünleşik tasarımın ne 
olduğunu anlatarak konuşmasına baş-
ladı. Kanan buradaki amacın çevreyi 
korumak, maliyeti düşürmek ve kaliteyi 
artırmak olduğunu belirtti. Bütünleşik 
bina tasarımı yaklaşımında kullanılan 

zinde, insan ve toplum çerçevesinde bir 
proje tasarladık. Burada ‘bina kullanım 
amaçları’, ‘bina kullanıcılarının istekleri’, 
‘termal ve görsel konfor’, ‘işletme mali-
yetleri’, ‘entegre mimarlık-mühendislik’, 
‘sürdürülebilir finans/risk’ başlıklarını dik-
kate aldık” dedi. Mengüç’ün ardından 
Özyeğin Ünversitesi Enerji, Çevre ve Eko-
nomi Merkezi Kıdemli Araştırmacı Yase-
min Somuncu, SCOLA projesinin ‘Euro-
pean Commission through the Seventh 
Framework Programme’ çerçevesinde 
geliştirilen NEED4B projesi kapsamında 
oluşturulduğunu söyledi. Türkiye dışında 
İspanya, Belçika, İsveç ve İtalya’da da 
benzer projeler yürütüldüğünü anlatan 
Somuncu, “Bu sayede farklı inşaat kül-
türleri olan, farklı coğrafyalardan gelen 
deneyimlerle ortak bir metodoloji oluştur-
maya çalışıyoruz” diye konuştu. B Design 
Mimarlık Yönetici Ortağı Emre Gürsoy, 
SCOLA binası için yapılan enerji verim-
liliği çalışmalarına değinerek, projenin 
yeşil bina olmasını sağlayan detayları pay-
laştı. Özyeğin Üniversitesi Teknik Hizmet-
ler Müdürü Saadet Özkan da, projedeki 
enerji dağıtım merkezini ele aldı. Isıtma, 
soğutma, havalandırma, temiz su, yangın 
söndürme gibi birçok durumu buradan 
kontrol ettiklerini vurgulayan Özkan, 
“Yeşile uygun olarak, doğal kaynakları 
en optimumda koruyarak bu kontrol-
leri yapmaya çalışıyoruz” dedi. Özyeğin 
üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Direktörü Nergis Uyan Akbay ise, binanın 
7/24 yaşadığına dikkat çekerek, “Dersleri-
mizde bahsedilen sürdürülebilirlik konu-
sunu burada somut olarak örnekliyoruz” 
diye konuştu.

aktif teknolojilerden bahseden Kanan, bu 
yaklaşıma dünya mimarlığından örnekler 
verdi. Kanan, bütünleşik bina tasarımı 
yaklaşımının ekonomik, sosyal ve çevre-
sel avantajlarının bulunduğuna dikkat-
leri çekerek tasarım, malzeme ve işçilik 
maliyetlerinin yüksek olmasının sistemin 
dezavantajı olduğunu belirtti.

ÖzÜ ScOLa Binası anatomik 
olarak incelendi

Konferansın ‘Yapı dergisi Özel Seçkisi’ adlı 
bölümünde ‘Anatomik Bir Vaka Etüdü: 
ÖzÜ SCOLA Binası’ başlıklı oturumda 
Özyeğin Üniversitesi’nin İngilizce Hazır-
lık Binası masaya yatırıldı. Yapı dergisi 
Genel Yayın Yönetmeni Y. Mimar Yase-
min Keskin Enginöz’ün moderatörlüğün-
deki panelde, Özyeğin Üniversitesi Enerji 
Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. 
Dr. M. Pınar Mengüç, Y. Mimar Yasemin 
Somuncu, B-Design’dan Mimar Emre 
Gürsoy, Özyeğin Üniversitesi Teknik Hiz-
metler Müdürü Saadet Özkan ve Özyeğin 
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Direktörü Nergis Uyan Akbay ile ScOLa 
binası incelendi. Panelin ilk konuşmacısı 
olan Özyeğin Üniversitesi EÇEM Pınar 
Mengüç, SCOLA binasını oluştururken 
gezegendeki kaynakların yetmeyeceğini 
ve birtakım şeylerin değişmesi gerek-
tiği fikrinden yola çıktıklarını anlatarak 
“Biz SCOLA’da tabiat ve iklim merke-
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Yalıtım, pompa, vana ve bağlantı 
parçaları, su arıtma ve güneş 
sistemleri de dahil olmak üzere 

ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima 
teknolojisinde Avrasya'nın önde gelen 
fuarı ISK-SODEX İstanbul 2016, 4-7 
Mayıs 2016 tarihleri arasında CNR 
EXPO Fuar Merkezi'nde düzenlendi. 
Net 50.558 metrekare alan üzerinde 
düzenlenen fuar, 46 ülkeden 1293 fir-
mayı ağırladı. Bahreyn, Estonya ve Suudi 
Arabistan da bu yıl ilk kez katılımcı ülke-
ler arasında yerini aldı.
Fuarın açılış konuşmalarını, Deutsche 
Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Andreas Gruchow, DOSİDER Yönetim 

ISK-SODEX 2016 
Başarıyla Gerçekleştirildi
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Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki 
Poyraz ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık yaptı. 
ISK-SODEX fuarının hem Türkiye eko-
nomisi hem de küresel ticaret için çok 
olumlu sonuçlar doğuracağına inandı-
ğını söyleyen Işık; "Türkiye her geçen 
gün küresel ekonomide daha da önemli 
bir merkez haline geliyor. Ülkemizde 
düzenlenen fuarlar hemen her yıl hem 
sayı olarak artıyor hem de fuarların içe-
riği daha da gelişiyor ve zenginleşiyor. 
İklimlendirme sektörü çok önem kaza-
nan ve gelişen bir sektör olarak dikkat 
çekiyor. Özellikle enerji kaynaklarının 
verimli kullanılmasındaki ihtiyaç, bu 
sektördeki Ar-Ge çalışmalarına da ayrı 
bir önem atfediyor" dedi. Türkiye’de 
en hızlı büyüyen ve gelişen sektörlerin 
başında inşaat sektörünün gelmesine 
rağmen iklimlendirme sektöründe 24. 
sırada yer almamızın Türkiye’ye yakış-
madığını da söyleyen Işık, 2014 yılında 
iklimlendirme sektöründeki net satışların 
6 yılda 7 milyar Türk Lirası’na ulaştığını 
ekledi. Işık, iklimlendirme sektöründeki 
Ar-Ge çalışmasına önem verdiklerini ve 
Ar-Ge merkezi sayısını artırmak istedik-
lerini belirtti. Bakanlık olarak firmalara 
Ar-Ge desteği verdiklerini ve bu desteğin 
tasarımı da içerdiğini belirten Fikri Işık, 
Ar-Ge merkezleri teşviki için çalışan 
sayısının 30'dan 15'e düşürüleceğinin 
müjdesini de verdi. Bakan Işık "Ar-Ge 
merkezi kurabilen firmalar mutlaka 
kurmalı, kuramayan firmalar ise Ar-Ge 
merkezlerinden destek almalıdır" dedi. 
İşbirliği içerisinde rekabet kavramının 
da önemine dikkat çeken Işık, firmala-
rın birbirlerine yardımcı olarak rekabet 
etmeleri gerektiğini ve bu konuda da 

çatı altında bulabildikleri önemli bir 
marka. Sektörün yalnızca ulusal değil 
aynı zamanda uluslararası aktörleri de 
yeni ürün tanıtımları için ISK-SODEX'i 
tercih ediyor" dedi.
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında 
binalarda ısı yalıtımının ülkeye ve sektöre 

kendilerine destek vermeye hazır olduk-
larını dile getirdi.
Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Andreas Gruchow ise 
"Avrasya'nın en büyük HVAC-R fua-
rını organize etmekten mutluluk duyu-
yoruz. ISK-SODEX, ziyaretçilerin sek-
törün önde gelen tüm firmalarını aynı 
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katkılarına, üniversite-sanayi işbirliğinin 
önemine değindi. Vardan, “DOSİDER 
üyeleri, ErP Yönetmelikleri çerçevesinde 
daha verimli cihazlar üretmek için çalışı-
yor. Yoğuşmalı cihazların önemli kompo-
nentlerinin Türkiye’de üretilmesi için de 
çalışmalarımız sürüyor. Ortak İç Tesisat 
Şartnamesi ile ilgili çalışmalarımıza da 
hız verdik” dedi.
Vardan’ın ardından kürsüye gelen İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, 
Türkiye ISK sektörünün örgütlü, gay-
retli, çalışkan, uluslararası standartları 
takip eden bir sektör olduğuna ve yabancı 
yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi 

gördüğüne vurgu yaptı. Poyraz ayrıca 
Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve 
BAE gibi bölgelerin en büyük ihracat 
bölgeleri olduğunu belirtti. ISH 2017 
fuarına da 150’ye yakın firma ile milli 
katılım yapılacağını söyleyen Poyraz, bu 
konuda sektörümüzden ve Bakanlıktan 
destek beklediklerini dile getirdi. 

Açılış töreninin hemen ardından ilköğ-
retim ve ortaöğretim okullarına yöne-
lik “Yaşam Alanlarında Taze Havanın 
İnsanlar Üzerindeki Olumlu Etkileri” 
konulu resim yarışmasının kazananları 
ödüllerini aldı. 

Fuarla eşzamanlı olarak çok 
sayıda konferans, lansman ve 
toplantı düzenlendi

Fuar, kapsamlı konferans programıyla 
da sektöre önemli bir katkı sağladı. Bu 
yıl ISK-SODEX İstanbul fuarı Sürdü-
rülebilir İç İklimlendirme Konferansı'na 
ev sahipliği yaptı. 5 Mayıs'ta düzenlenen 
konferansta, sektördeki teknik bilgileri 
paylaşmak ve ilgili diğer konularda fikir 
alışverişi yapmak üzere öncü uluslara-
rası firmalar bir araya geldi. Birçok panel 
ve seminer ile ISK sektöründeki güncel 
konulara ve trendlere ilişkin bilgilen-
dirme yapıldı. Örneğin, Alman Isıtma 
Sanayi Federal Derneği (Federation of 
German Heating Industry e.V.) ısıtma 
ekipmanları sektöründe enerji verimli-
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Çek Cumhuriyeti, Kamerun, Etiyopya, 
Gürcistan, Yunanistan, İran, İtalya, İsrail, 
Ürdün, İspanya, Kırgızistan, Kosova, 
Pakistan, Romanya, Tunus, Türkmenis-
tan ve Ukrayna'dan pek çok satın almacı, 
editör ve dernek temsilcisi fuarı ziyaret 
etti ve fuarın ilk iki günü gerçekleşti-
rilen B2B toplantıları vesilesiyle Türk 
ihracatçıları ile tanışma fırsatı buldu. 
Bunların yanı sıra, fuar boyunca Belçika, 
Gana, Hindistan, Endonezya, Kazakis-
tan, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve 
BAE'den gelen ziyaretçi heyetleri ağır-
landı. Endonezya Enerji Bakanlığı'ndan 
yetkililer de, Endonezya delegasyonuna 
eşlik etti. Tüm heyetler ISK-SODEX 
İstanbul'un satın alma süreçlerini pozitif 
yönde etkilediğini ifade etti. Özellikle, 
Azerbaycan ve Pakistan'dan katılım gös-
teren ticaret heyetleri etkinlik süresince 
önemli anlaşmalara imza attı.
Uluslararası ziyaretçi programının yanı 
sıra, ticaret odaları ve çeşitli dernekler 
ile işbirliği içinde düzenlenen Anadolu 
Heyeti Programı kapsamında ise fuar 
70 farklı heyet grubu tarafından ziyaret 
edildi.
Pakistan HVACR Society Başkanı 
Mohammad Abbas SAJID, "Bizler 
ürünlerimizi, Çin, ABD ve Türkiye'den 
alıyoruz. Ancak kaliteli ve düşük maliyetli 
ürünleri ile Türkiye'nin bunlar içinde 
önemi her geçen gün artıyor. Bu nedenle 
Pakistanlı satın almacılar bu yıl bu fuara 
yüksek düzeyde bir katılım gösteriyor" 
dedi.
ISKAV (Isıtma Soğutma Klima Araş-

liğini artırmak için tasarlanan yenilikler 
hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Eurovent, 
ISKID ve REHVA gibi endüstri bir-
likleri ise Avrupa standartlarına ve iç 
mekan hava kalitesine (IEQ) uygun ola-
rak havalandırma ve klima sistemlerinde 
buharlaşmalı soğutma ve ısı geri kazanım 
konularında bilgi sundu ve görüşmeler 
yaptı.
9. Pompa-Vana-Kompresör Konferansı 
da bu yıl ISK-SODEX İstanbul fua-
rında düzenlendi. Eko Tasarım ve Eko 
Sistemler üzerinde durulan konferans, 
sektördeki Ar-Ge faaliyetlerinin değer-
lendirilmesi ve geliştirilmesi için bilgi 
paylaşımı yapılan bir platform oldu. ISK-
SODEX İstanbul ile eşzamanlı düzen-
lenen Havuz, SPA, Sauna Ekipman ve 
Aksesuarları Fuarı POOL EXPO 2016 

kapsamında ise ''Yüzme Havuzu ve Sağ-
lık Sektöründeki Yenilikler'', 5-6 Mayıs 
tarihlerinde UHE-Ulusal Havuz Ensti-
tüsü Konferansı'nda ele alındı.
Ayrıca çok sayıda katılımcı firma, fuarda 
düzenledikleri basın toplantıları, ürün 
lansmanları ve çeşitli etkinlikler ile ürün 
ve sistemlerindeki yenilikleri katılımcı-
larla paylaştı. Fuara, birbirinden ilginç 
stand tasarımları da damga vurdu. 

ISK-SODEX bu yıl, 83.764 
ziyaretçiyi ağırladı 

Fuarı dört gün boyunca 83.764 profes-
yonel ziyaret etti. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından desteklenen Uluslararası 
Ticaret Heyeti programı kapsamında, 
Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, 
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Daha hafif
Daha hassas
testo 420 – Balometre
• Ergonomik: Sadece 2.9 kg (standart huni 610 x 610 mm)
• Yüksek doğruluk: Akış doğrultucu, hava çıkışlarındaki türbülansı yatıştırır
• Verimli: Mobil uygulama ile kolay kurulum ve hızlı çalışma

Bluetooth
+ Mobil 
uygulama

İzlenim

tırma ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural Eroğlu ise fuara ilişkin 
değerlendirmesini "Türkiye iklimlen-
dirme sektörü bu fuarda da büyüme 
hızının, Türkiye büyüme hızından daha 
yüksek olduğunu göstermiş oldu. ISK-
SODEX fuarının başarısı bir kez daha 
kanıtlandı" sözleriyle ifade etti.

SODEX Fuarlarının geleceği 
belirlendi

ISK-SODEX İstanbul, Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık ve DOSİDER, İSKİD, 
TTMD, İZODER ve ISKAV tarafından 
iki yılda bir düzenleniyor. Bu güçlü işbir-
liği 19 Nisan tarihinde imzalanan 6 yıllık 
bir anlaşma ile 2022 yılına kadar uzatıldı.
ISK-SODEX İstanbul 2016 esnasında 
SODEX fuarlarının geleceği açısın-
dan önemli bir gelişme daha yaşandı. 
İzmir'de gerçekleşen TESKON + 
SODEX fuarı organizasyonuna ilişkin 
anlaşma TMOBB Makina Mühendisleri 

Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Güniz Gacaner Ermin, Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü 
Alexander Kühnel ve Deutsche Messe 
AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas 
Gruchow'un katılımıyla ISK-SODEX 
Fuarı'nda gerçekleşen imza töreni ile 
yenilendi. Böylece, fuarın başarısının 
arkasındaki işbirliği bir kez daha pekiş-
tirilmiş oldu.
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade 
etti: "Geçen günler, SODEX fuarları 
adına önemli gelişmelere sahne oldu. 
Geçen hafta ISK-SODEX İstanbul için 
var olan anlaşma 6 yıl daha uzatıldı. Bir-
kaç gün önce ise SODEX Ankara için var 
olan anlaşmamız yenilendi. Son olarak, 
TESKON+SODEX İzmir fuarına ilişkin 
anlaşmayı da imzaladığımızı söylemek-
ten mutluluk duyuyorum. Umuyoruz ki, 
HVAC endüstrisi için katkımızı İstanbul, 
Ankara ve İzmir'de düzenlenen SODEX 
fuarları yoluyla artırarak sürdüreceğiz. 

ISK-SODEX İstanbul, 4 gün boyunca 
yarattığı iş hacmi ile bu amaç doğrultu-
sunda başarılı bir ilk adım oldu."
TMOBB Makine Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Güniz Gacaner Ermin de imza töreninde 
yaptığı konuşmasında, anlaşmanın sektör 
adına önemini vurguladı ve "Hanover 
Messe Sodeks Fuarcılık'a İzmir’de sek-
törün tek fuarı olan TESKON +SODEX 
fuarına verdikleri destek için teşekkür 
ediyoruz. Bundan sonra da çalışmaları-
mızın başarılı bir şekilde devam etmesini 
umut ediyorum” dedi. 

Yaklaşan SODEX Fuarları:

TESKON+SODEX İzmir - 19-22 
Nisan 2017
SODEX Ankara - 10-13 Mayıs 2017
ISK-SODEX İstanbul - Mayıs 2018
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İ 
klimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) 2016 Sektör Buluşma Toplantısı, 
14-17 Nisan 2016 tarihleri arasında 

Antalya-Venezia Palace De Luxe Resort 
Hotel’de düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı İbrahim Şenel, sektör yetkilileri, 
öğretim görevlileri, öğrenciler, sektör der-
nek temsilcilerinden oluşan yaklaşık 400 
kişinin katılım gösterdiği toplantıda sek-
törün geldiği son durum değerlendirildi, 
teknik bilgilendirme ve eğitim programları 
gerçekleştirildi.
Toplantı Findeks yetkilisi Doğan Yılmaz’ın 
verdiği ‘Kredi Kayıt Bürosu Bilgilendirme 
Semineri’ ile başladı. Kredi Kayıt Bürosu 
ve Findeks karekodlu çek sistemi hakkında 
açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Çıkardı-
ğımız risk raporlarıyla amacımız; üretimi, 
refahı, istihdamı artırmak ve ticareti daha 
şeffaf ve güvenli hale getirmek” dedi. Yıl-
maz, Findeks üyeleri için kredi notu, çek 
raporu ile hizmet verdiklerini söyledi.
Yılmaz’ın ardından İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Poyraz, açılış konuşmasında 
öğrencilere seslenerek “İlk olarak gelece-

İSİB 2016 Sektör Buluşma 
Toplantısı Düzenlendi

ğimizi teslim edeceğimiz öğrencilerimize 
sesleniyorum. Sizi sürekli ve hızla gelişen 
iklimlendirme sektöründe mesleklerinizi 
her türlü ideolojinin üstünde tutmaya, 
araştırmaya, deneyim kazanmaya, yabancı 
dile hâkim olmaya ve çok çalışmaya davet 
ediyorum. Değişime hazır olmanız lazım. 
Standartlarımızın geliştirilmesini siz genç-
lerden bekliyoruz. Eğitim ve tecrübe çok 
önemli. Bu salonda bulunan tüm firmalar, 
siz gençlerimizin emrine amade. Sektörü-
müzü seçerek doğru bir karar verdiğiniz 
kanısındayım çünkü sektörümüzün gele-
ceği parlak, ürünlerimizi en çok Avrupa 
ülkelerine ihraç ediyoruz” dedi. Gençlerin 
mesleki her türlü etkinliğe katılması gerek-

tiğini vurgulayan Poyraz, “Mesleki birliği 
sağlayın. Markalaşmak mecburiyetindeyiz, 
katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. 
Bunu sağlamak için de inovatif olmalıyız” 
şeklinde konuştu. Öğretim görevlilerine 
seslenen Poyraz, “Değerli akademisyen-
lerimizden öğrencileri teşvik etmelerini 
rica ediyorum. Öğrencilerimizin uygula-
yarak, dokunarak öğrenmelerini sağlayın. 
Sektörümüz yurtdışı ile sürekli iletişim 
halinde. Dolayısıyla ikinci hatta üçüncü 
dili öğrenmeleri için öğrencilerimizi teşvik 
edin” dedi. İnovasyonun önemine değinen 
Poyraz, standartlara uygun kaliteli üretim 
konularında meslektaşlarına tavsiyelerde 
bulunarak “Değerli meslektaşlarım, kayıt 
içi çalışmalı, standartlara iyi uymalı, reka-
beti adil yapmalıyız. Doğru insanla, doğru 
kaliteyle, doğru hammaddeyle çalışmamız, 
tasarım ve inovasyona önem vermemiz 
gerekiyor" diye konuştu.
Poyraz’ın ardından Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı İbrahim Şenel, “Ülkemiz son 
15 yıldır ciddi oranda gelişim gösteriyor. 
İhracatımızı önemli oranda artırdık ve 
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150 milyar dolara çıkardık. Fakat mevcut 
çalışmalarımız 2023 ihracat hedefimiz için 
yeterli değil. Daha çok çaba sarf etmeliyiz. 
Ekonomi Bakanlığı olarak, gerekli yapı-
sal düzenlemeleri sağlıyoruz. Dünya tek 
başına bir pazar haline geldi. Firmalar, 
teknoloji ve kalitesiyle bir adım öne çıkıyor. 
İklimlendirme sektörü için genç arkadaşla-
rımızın potansiyeli yüksek. Tasarım önemli 
bir paya sahip. İklimlendirme sektörünün 
dünya pazar payı 680 milyar dolar ve Tür-
kiye iklimlendirme sektörü bu pazardan  
% 0.5 pay alıyor. Kalite ve katma değeri 
yüksek ürünlerle fark yaratmalıyız. İklim-
lendirme sektöründe yer alan ürünler, yük-
sek teknolojili ürünlerdir. Katma değer, 
tasarım ve ar-ge sayesinde gerçekleşir. 
Kendi markamız ve kendi tasarımları-
mız olmalı” dedi. Tasarım harcamala-
rını Bakanlığın üstleneceğini, GSMH’dan 
ar-ge’ye ayrılan kaynağın % 3’e çıkarılaca-
ğını sözlerine ekleyen Şenel, “2004’te 655 
milyon dolar, 2014’te 3.9 milyar dolar ihra-
cat yapan iklimlendirme sektörünün 2015 
yılı ihracatı 3.2 milyar dolara geriledi. Fakat 
2023’te sektörün 25 milyar dolar ihracat 
hedefine ulaşacağını öngörüyorum” diye 
konuştu. 

3. İklimlendirme Sanayi Ürün ve 
Mühendislik Tasarımı Yarışması 
sonuçları belli oldu

Konuşmaların ardından İSİB tarafından 
düzenlenen “3. İklimlendirme Sanayi Ürün 
ve Mühendislik Tasarımı Yarışması”nda ilk 
üçe giren proje sahipleri ödüllerini Eko-
nomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, 
Orta Anadolu Mobilya Kağıt ve Orman 
Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet 
Kahraman ve İklimlendirme Sanayi İhra-
catçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 

Poyraz’ın elinden aldı. Yarışmada 25.000 
TL’lik İSİB Büyük Ödülünü ‘Laminar Flow 
Üniteli Yeni-Doğan Küvözü Geliştirilmesi’ 
isimli projesi ile Mustafa Zeki Yılmazoğlu 
kazandı. 15.000 TL’lik İkincilik Ödülünü 
‘Teleskopik Yapıda Pratik Kurulum ve Kul-
lanımlı Yeni Nesil Soğutucu’ isimli proje-
siyle Teberdar Gürbey kazandı. Son olarak 
10.000 TL’lik Üçüncülük Ödülünü ‘Yıkıcı 
Girişimsel Aeroakustik Yüksek Frekans Filt-
resi’ isimli projenin sahibi Barış Elbüken 
kazandı.
Etkinliğin ikinci gününde Murat Sağman, 
‘Dünya ve Türkiye Ekonomisi Sunumu, 
Trendler’ başlıklı bir sunum yaptı. Sağman 
sunumunda, dünyada ve Türkiye’de eko-
nomi ve piyasalarla ilgili son gelişmeleri, 
2016 strateji ve beklentileri katılımcılarla 
paylaştı. Sağman, “Dünyanın üretimde de 
tüketimde de en büyük ekonomisi ABD. 
Amerika iyiyse dünya iyi, kötüyse dünya 
kötüye gidiyor. Avrupa’da ise en büyük eko-
nomi Almanya, ardından İngiltere ve Fransa 
geliyor. Türkiye, 1950’lerden bu yana üretti-
ğinin iki katı borçlanmış. Çin’den sonra özel 
sektörde en çok borçlanan ülkeyiz. İnşaat, 
kimya, elektrik ve gaz sektöründe çok döviz 
borcu var fakat döviz geliri yok. Kurun yük-
selmesi bu alanda faaliyet gösteren şirketleri 
olumsuz yönde etkiliyor. Dünyada 2015’ten 

sonra ticarette ciddi oranda bir yavaşlama 
görülüyor. 2016’da ise döviz savaşları, 
devlet borçları ve jeopolitik gelişmeler izle-
necek. 2016’da riskini yönetemeyen kriz 
yönetir” diye konuştu. 
Sağman’ın ardından Serdar Sement, ‘Siyasi 
ve Ekonomik İstikrar için İnformasyon Top-
lama-İşleme’ ve ‘Siyasi Risk İzlekleri’ başlıklı 
bir sunum yaptı. 
Sement’in ardından ASHRAE Türkiye Chap-
ter Öğrenci Şubeleri Açılışı hakkında sunum 
yapan Hassan Sultan’dan sonra ASHRAE’ye 
üye olan üniversite öğrencilerine plaket 
verildi. 
Ardından ‘Sanayinin Üniversitelerden 
Beklentileri’ başlıklı panel yapıldı. Metin 
Duruk’un moderatörlüğü üstlendiği panelde 
H. Önder Şahin, Bayram Kömürcü, Mustafa 
Töngüt, Orhan Turan ve A. Feridun Şimşir 
panelist olarak yer aldı. Panelde; üniversi-
telerdeki araştırmaların bir veri tabanında 
toplanması gerektiğini vurgulayan Önder 
Şahin, transfer merkezlerinin tek bir mer-
kezde olması ve ar-ge çalışmaları üzerinde 
durdu. Metin Duruk, YÖK Kanunu’nun 
değişmesi ve yetişen öğrencilerin sektörün 
ihtiyacını karşılaması gerektiğini belirtti. 
Öğrencilerin sektörel tüm sempozyumlara 
katılması gerektiğini vurgulayan Duruk, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin üniversite-
sanayi işbirliğine çok güzel bir örnek oldu-
ğunu belirtti. Feridun Şimşir, üniversitelerin 
başvuru merkezlerinin olmasının sanayici 
için önem teşkil ettiğini ifade etti. Bayram 
Kömürcü, üniversitelerin sanayinin ihtiyaç 
duyduğu mühendisleri yetiştirmesi gerek-
tiğini belirterek “Sadece teorik değil pratik 
eğitim de verilmeli. Üniversite hocalarımızın 
pratik bilgileri artırılmalı. Çünkü stajlar ne 
yazık ki yetersiz ve en önemlisi öğrencileri-
miz en az iki lisan öğrenmeli” dedi.Orhan 
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Turan ise ülkemizde sanayi yatırımları yerine 
gayrimenkul yatırımlarının artmasına dikkat 
çekerek “Ülkemizde gayrimenkule yapılan 
yatırımların artmasının en önemli nedeni; 
kaliteli, katma değeri yüksek üretimin yapıl-
maması. Sanayide katma değer ve marka 
yaratamazsak aynı şeyleri yıllarca tartışaca-
ğımızı düşünüyorum. Dünyanın en iyi ilk 
500 şirket sıralamasında hiç Türk şirket yok. 
Bu konu üzerinde düşünmeli, marka yarat-
maya odaklanmalıyız” diye konuştu. Panel, 
soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
Panelin ardından Macit Toksoy, ‘AHRI 
Bölümleri ile İSİB iştigal alanlarının AHRI 
Standartları Perspektifi ile Karşılaştırılması’ 
başlıklı bir sunum yaptı.
Etkinliğin son gününde; ‘Kurumsal Verimli-
lik, Stratejiler ve Hedefler’ başlıklı ilk sunum, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Atakan 
Genç tarafından yapıldı. Genç sunumunda, 
2020 yılında iş dünyasını bekleyen kurum-
sal değişimleri ve kurumsallaşmanın temel 
ilkelerini anlattı. Genç sunumunda özetle 
şunları söyledi: “İş hayatında yer alan fir-

malar, her zaman başlangıçta iş planı ile 
belirlenen bir yapı ile yola çıkılarak kurul-
mazlar. 20. yüzyılda kurulan firmalar; 
çoğunlukla cesur bir girişimcinin kısıtlı bir 
sermaye ile kurduğu, daha sonra plansız 
olarak büyüme gerçekleştirmiş bir yapıda-
dır. Belirli bir büyüklüğe kadar kurucular 
ve çevresindeki kısıtlı sayıda çalışanı ile hızlı 
ilerleyen işletmeler, büyüme arttıkça sorun-
lar yaşamaya başlarlar. Kurumsallaşma, 
işletmenin büyümeye başladığı noktada 
oluşmaya başlaması gereken bir olgudur. 
Kurumsallaşmanın temel amacı; kurum, 
kuruluş ve işletmelerin, patron, yönetici ve 
personele bağımlı olmadan faaliyetlerini 
sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri ve geliş-
tirebilmeleridir. Günümüzde aynı pazara 
hitap eden çok sayıda kurum vardır. Ancak, 
verimli kurumlar uzun vadede hayatta kala-
bilme şansına sahiptirler. Verimlilik; işleri 
doğru yapmaktır, etkinlik ise doğru işleri 
yapmaktır.”
Genç’in ardından Ethem Kocabaş ‘Aklı 
İmkânsızlığa Açabilmek-Liderliğin Zihin 

Kodları’ başlıklı sunumunda yaratıcılık üze-
rinde durdu. Kocabaş, “Çocukların hayal 
güçleri bloke edilmemeli. Çalışanlarınızın 
ve çocuklarınızın beyinlerini destekleyin. 
Çocuk kalan bir yetişkin, rekabet kabiliyetini 
artırır” dedi. 
Öğleden sonra TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Rıza Seymen, 
‘TÜBİTAK Faaliyetleri ve TEYDEB Destekleri’ 
başlıklı bir sunum yaptı. Arcaklıoğlu ve Sey-
men özetle şu bilgileri aktardı: “TÜBİTAK’ın 
görevleri; bilim, teknoloji ve yenilik politika-
ları oluşturmak, Ar-Ge altyapısı oluşturmak 
ve destek sağlamak ve stratejik alanlarda 
araştırmalar yapmaktır. TEYDEB ise ülke-
miz özel sektör kuruluşlarının araştırma-
teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini 
desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin 
araştırma -teknoloji geliştirme yeteneğinin, 
yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün 
artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla 
kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda des-
tek programları tasarlamakta ve yürütmek-
tedir.”
Prof. Dr. Mehmet Arik, ‘İnovasyonun 
Önemi’ başlıklı sunumunda inovasyon 
yapmayan firmaların ömrünün uzun sür-
meyeceği, inovasyonun yaşam tarzı olması 
gerektiği mesajını verdi. Arik, “Başarılı bir 
ar-ge için iyi bir ar-ge takımı kurmak gerekir. 
Vizyonu geniş olanlar, takımlarını başarıya 
götürür” dedi.
Arik’in ardından TOBB Başkanlık Özel 
Müşaviri M. Hakan Kızıltoprak ve Ömer 
Yavaş ‘Türkiye’nin CERN’e ortak üyeliği iş 
birliği ve ihale olanakları’ konulu bir sunum 
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Özel Haber

Anlaşmayla birlikte, üniversitelerimiz ve 
Türk bilim insanlarımızın CERN’de yürütülen 
projelerde daha aktif yer alması beklen-
mektedir. Türk sanayicilerimiz ve üreticile-
rimiz CERN’de yapılan alımlar ve ihalelere 
katılabilecek, Türk iş profesyonellerimiz ve 
Türk bilim insanlarımız CERN’de kadrolu 
çalışabilecek, üniversite öğrencilerimiz ve 
yeni mezunlarımız CERN’de açılan prog-
ramlara katılabileceklerdir.” Sunumun 
ardından çalışmalarıyla sektöre sunduğu 
katkılardan ötürü Abdullah Bilgin’e İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz tara-
fından plaket verildi.
Son olarak Alarko-Carrier firmasından 
Nurettin Işık ‘Yalın Üretim Teknikleri’ 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. Işık, “Yalın 
düşünce; giderek daha az emek, ekipman, 
zaman ve alan harcayarak, israfları önleye-
rek daha fazla üretebilmeyi ve bunu sürekli 
iyileştirmeyi sağlayan düşünce sistemidir. 
Yalın düşüncenin 5 kuralı vardır. Bunlar; 
değeri belirlemek, değer akışını tanımla-
mak, değerin akmasını sağlamak, müş-
terinin çekmesine izin vermek ve mükem-
melliği aramaktır” dedi. İSİB 2016 Sektör 
Buluşma Toplantısı, İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Poyraz’ın kapanış konuşma-
sının ardından BACADER’in öğrencilere 
yönelik bilgilendirme toplantısı ile son 
buldu. 

gerçekleştirdi. Kızıltoprak ve Yavaş sunu-
munda özetle şunları söyledi: “1954’te 
12 Avrupa ülkesi tarafından İsviçre-Fransa 
sınırında kurulan CERN, dünyanın en büyük 
hızlandırıcı ve araştırma merkezidir. CERN’in 
amaçları; bilimsel araştırmalarla sınırları zor-
lamak, yeni teknolojiler geliştirmek, yarının 
bilim insanları ve mühendislerini eğitmek, 
yetiştirmek ve farklı ülke ve kültürlerden 
gelen herkesi bu amaçlar doğrultusunda 
birleştirmektir. Ülkemizin CERN ile ilişkisi 
1961 yılında ve ilk defa Türkiye’ye tanınan 
gözlemci statüsü ile başlamıştır. Ülkemizde 

CERN ile ilişkili olarak yürütülen bilimsel faa-
liyetler büyük ölçüde TÜBİTAK tarafından 
koordine edilmiş ve desteklenmiş, ancak 
2006 yılında Başbakanlıkça yapılan görev-
lendirme ile TAEK, CERN ile ilgili ülkemizde 
yürütülen faaliyetleri koordine etmek, bilim-
sel faaliyetlere katılmak, ülkemizde yürü-
tülen çalışmalara mali destek sağlamak ve 
CERN çalışmalarında ülkemizi temsil etmek 
üzere görevlendirilmiştir. 2010 yılında CERN 
ile ilişkilerini yeniden gündemine alan Tür-
kiye, 2015 Mayıs ayında yürürlüğe giren 
anlaşma ile CERN’e Ortak Üye olmuştur. 
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Güncel

G 
üneş enerjisi, günümüzün ve 
elbette geleceğin en temiz enerji 
kaynakları arasında başı çekiyor. 

Pek çok alanda kullanımı her geçen 
gün yaygınlaşan güneş enerjisi bu kez, 
heyecan verici bir proje ile karşımızda:  
“Solar Impulse”.
Solar Impulse, uzun menzilli, güneş ener-
jisiyle çalışan deneysel  uçak  projesinin 
ve aynı zamanda proje kapsamında imal 
edilen iki uçağın adı. Proje kapsamında 
üretilen ve HB-SIA tescilli ilk uçak, 
Solar Impulse 1, Aralık 2009'da ilk kez 
havalandı. 2012 yılında aynı uçak ile   
İsviçre'den   İspanya   aktarmalı   Fas'a 
uçuş gerçekleştirildi. 

Karşınızda Güneş Enerjili Uçak: 
Solar Impulse
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HB-SIA tescilli ilk uçağın geliştirilmiş 
hali, HB-SIB tescilli ve Solar Impulse 
2 adı verilen uçak 2014 yılında oluştu-
ruldu. HB-SIB, 9 Mart 2015 tarihinde  
Abu Dhabi'den havalanarak dünya çev-
resindeki turuna başladı. HB-SIB, 5 ay 
sürmesi öngörülen bu yolculukta 35,405 
km yol alacak. 
Proje İsviçreli iş adamı André Borschberg 
ile psikiyatrist Bertrand Piccard tarafın-
dan yönetiliyor. Piccard, aynı zamanda 
dünyanın etrafını hiç durmadan balonla 
dolanan uçuşun da yardımcı pilotuydu. 
Proje kapsamında sadece güneş enerji-
siyle çalışan uçakla dünyanın etrafında 
tam bir tur atılması hedefleniyor.
Solar Impulse’un yüzeyinde 17 bin 
fotovoltaik hücre bulunuyor ve uçak, bu 
sayede tüm enerjisini güneşten alıyor. 
Bu enerji sadece uçağı çalıştırmakla kal-
mıyor, uçağın geceleri de yoluna devam 
edebilmesi için pillerini şarj ediyor. Yol-
culuğuna geçen yıl Mart ayında Abu 
Dhabi'den başlayan Solar Impulse'ı iki 
pilot sırayla kullanıyor. 
Uçak şimdiye kadar Umman, Hindistan, 
Myanmar ve Çin'i geçerek Japonya'ya 
gitti ve oradan 8924 km'lik bir uçuşla 
Hawaii'ye ulaştı. Bu beş günlük Hawaii 
yolculuğuyla, tek kişilik bir uçakla ara-
lıksız uçuş rekoru kırıldı, ancak uçağın 
pilleri aşırı ısındığı için projeye bir süre 
ara verildi.

Solar Impulse’un yolculuğu

Solar Impulse 2'nin yolculuğunun ilk 
ayağı 9 Mart 2015’te UTC   03:12'de 
Abu Dhabi'den kalkışın ardından 13 
saat ve 1 dakikalık solar uçuş neticesinde  
Umman'ın başkenti  Maskat'a 16:13'te 
inişle gerçekleşti. 441 km'lik uçuş, 33.88 
km/h ortalama hızla gerçekleşti ve en 
yüksek irtifaya 6,383 m ile ulaşıldı. 
Solar Impulse 2'nin ikinci durağı   
Hindistan'ın   Ahmedabad   şehri oldu. 
10 Mart 2015 UTC 02:35'te Maskat'tan 
kalkışla başlayan yolculuğun ikinci ayağı, 
17:55'te Ahmetabad'da tamamlandı. Bu 
etapta en yüksek irtifa olarak 8,874 met-
reye erişildi. 1.485 km mesafenin kat 
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edildiği 15 saat ve 20 dakikalık uçuşun 
ortalama hızı ise 96.85 km/h oldu.
Solar Impulse, en son Nisan 2016’da 
Hawaii'den üç günlük bir uçuşla Büyük 
Okyanus'u geçerek Silikon Vadisi'ne iniş 
yaptı. Kuvvetli rüzgarlar, uçağın Moun-
tain View bölgesinde sivil ve askeri uçuş-
lar için kullanılan Moffett Havaalanı'na 
inmesini geciktirdi. Acil durumlarda iniş 
yapılacak yerler bulunmadığı için Büyük 
Okyanus, uçağın güzergâhındaki en 
riskli aşamalardan biri olarak değerlen-
diriliyordu. Bu deneyimi yaşama fırsatı 
bulduğu için şükrettiğini söyleyen Pilot 
Bertrand Piccard, 50 yıl sonra, elektrikli 
uçaklarla yaklaşık 50 kişi taşınabileceğini 
söyledi.

releri yardımıyla gün boyu depo edilen 
güneş enerjisi gece uçuşlarında kulla-
nılmaktadır. 2010  yapım prototip Solar 
Impulse 1, bu ortaklığın ilk ürünü olarak 
kabul edilmekte. Her iki ürünün teknik 
özellikleri ise şöyle:

Kaynaklar: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Solar_
Impulse
http://www.bbc.com/turkce/haber-
ler/2016/04/160425_solar_impulse_
buyuk_okyanus
http://www.solarimpulse.com/ 
http://muhendistensevgiler.com/tag/
solar-impulse-teknik-ozellikleri/

Solar Impulse’un Teknik 
Özellikleri 

Solvay, Omega, Schindler ve ABB ortak-
lığında üretilen Solar Impulse 1 ve 2, 
12 yıldır geliştirilmekte olan solar hava 
araçlarıdır. Yakıtsız ve kirletici emisyon-
lar olmadan yalnızca güneş enerjisi ile 
çalışan Impulse 2, 70 kişiden oluşan bir 
ekip ve 80 kadar ortaklığın en son  ürünü. 
17,000 solar hücreden oluşan paneller, 
uzunluğu 72 metreye varan kanatlara 
yerleştirilmiş ve 2.4 ton ağırlığındadır.   
Boeing 747 jumbo jetten daha uzun ve 
daha hafif olan Solar Impulse, 26 saate 
kadar havada kalabilmekte. 633 kg ağır-
lığındaki lityum bataryalar ve güneş hüc-

Solar Impulse I 

Kanat Uzunluğu: 63.40 m
Boy: 21.85 m
Yükseklik: 6,40 m
Ağırlık: 1,600 kg
Motor: 4 ad fırçasız motor, sensörsüz 
elektrik motoru
Monokristal Silikon Solar hücreler: 
11,628 (10,748 adet kanatlarda, 880 
adet yatay dengeleyici)
Ortalama uçuş hızı: 70 km/s
İniş hızı: 44 km/h
Maksimum irtifa: 8,500 m

Solar Impulse 2 

Kanat Uzunluğu: 71.90 m
Boy: 22.40 m
Yükseklik: 6,37 m
Ağırlık (yüklü): 2,300 kg
Motor: 4 ad fırçasız motor, sensör-
süz elektrik motoru
Monokristal Silikon Solar hücreler: 
17,248
Maksimum  uçuş hızı: 140 km/s
İniş hızı: 36  km/h
Maksimum irtifa: 8,500 m
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Özet

Bu çalışmada; “SGM-2011/15- 
Bağımsız ve Ürünlere Entegre 
Salmastrasız Devirdaim Pompa-

ları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gereklerine Dair Tebliğ” ile ‘‘EN 16297-
1: Santrifüj pompalar – Salmastrasız sir-
külasyon pompaları standardı”nda bahsi 
geçen Enerji Verim İndeksi (EEI) kav-
ramı, hesaplanma yöntemi ve toleransları 
anlatılacak, zorunlu olan EEI değerini 
sağlayabilmek için kullanılması gereken 
motor, motor sürüş teknikleri ve kontrol 
modları açıklanacaktır. Bununla birlikte 
Türkiye’deki sirkülatör pazarının büyük-
lüğünden, pazardaki oyunculardan, EEI 
değeri zorunluluğunun Türkiye pazarın-

daki etkilerinden, satıcının ve müşterinin 
yaşadığı sıkıntılardan bahsedilecektir.

1. Giriş

En önemli enerji kaynağı olan petrol ve 
kömür gibi fosil yakıtların hızla tüken-
mesi, enerji üretim ve tüketim süreçle-
rinde ortaya çıkan sera gazı emisyonla-
rının küresel ısınma ve iklim değişiklik-
lerine sebep olması, Türkiye’de kullanılan 
enerjinin % 70’inin yurtdışından döviz 
ödeyerek satın alınması [1], ev ve ula-
şımda tüketilen enerjinin bireysel bütçeyi 
ciddi anlamda etkilemesi, enerji verim-
liliğine karşı duyarlılık oluşturmuştur. 
Enerji verimliliği, binalarda yaşam stan-
dardı ve hizmet kalitesini düşürmeden, 

endüstriyel işlemlerde üretim kalitesi 
ve miktarının düşüşüne sebep olmadan 
enerji tüketiminin azaltılması anla-
mına gelir. 2003 yılından itibaren enerji 
verimliliği mevzuatları konusunda AB ile 
uyum sürecine girmesinin ardından, Tür-
kiye Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren 
enerji verimliliği ile ilgili yasal düzen-
lemeleri birkaç senelik gecikmelerle 
takip etmektedir. 2005/32/AT “Enerji 
Kullanan Ürünlerin Çevreye Duyarlı 
Tasarımına İlişkin Yönetmelik” AB’de 
2005 yılında, Türkiye’de ise 7 Ekim 2010 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dünyada 
tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık 
% 20’sinin pompalar tarafından tüketil-
diği ve pompa sistemlerinin enerji mali-
yetlerinin yüksek olduğu göz önüne alın-

Yazan: Begüm Öğüt, Ar-Ge Pompa ve EEY Müdür Yardımcısı, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sirkülasyon Pompalarında 
Enerji verimliliğinin 
İncelenmesi  
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mış, pompalar konusu enerji tasarrufunda 
öncelik verilen konuların başlarında 
gelmiştir. “SGM-2011/15 Bağımsız ve 
Ürünlere Entegre Salmastrasız Devir-
daim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ” AB’de 
2009 Türkiye’de ise 23 Eylül 2011 tari-
hinde yürürlüğe girmiş, ardından 25 Ara-
lık 2012’ye ertelenmiştir. Sirkülatörleri 
kapsayan hazırlık çalışmaları (Lot11) 
incelendiğinde uluslararası standartların 
yayımlanması veya mevcut standartların 
revize edilmesi de gündeme gelmiştir ve 
bu kapsamda “Santrifüj pompalar – Sal-
mastrasız sirkülasyon pompaları”nı konu 
alan EN 16297-1,2,3 yayımlanmıştır. 
2005/32/AT ile SGM-2011/15 direktifi 
ve EN 16297-1 standardı, sirkülatörlerde 
Enerji Verim İndeksi (EEI) kavramını 
ortaya çıkarmış ve bu EEI değerinin belli 
bir rakamın altında olması zorunluluğu 
ile bu değerin ürün üzerindeki etikete 
işlenmesi zorunluluğunu getirmiştir.

2. AB’deki ve Türkiye’deki Yasal 
Düzenlemeler, Yönetmelikler ve 
Standartlar

Türkiye 2003 yılından itibaren enerji 
verimliliği mevzuatları konusunda AB 
ile uyum sürecine girmiş ve enerji tasar-
rufuna yönelik uygulamaların geliş-
tirilmesine öncelik vermiştir. Bu doğ-
rultuda; AB’de 2002 yılında yürürlüğe 
giren 2002/91/EC  “Energy Performance 
of Buildings” , Türkiye’de 2008 yılında 
“Binalarda Enerji Performansı Yönet-
meliği” olarak yayımlanmış ve 5 Aralık 
2009’da yürürlüğe girmiştir. AB’de 2005 
yılında yürürlüğe giren 2005/32/EC  “A 
Framework for The Setting of Ecodesign 
Requirements for Energy-Using Pro-
ducts” , Türkiye’de 2010 yılında 2005/32/
AT “Enerji Kullanan Ürünlerin Çevreye 
Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” 
olarak yayımlanmış ve 7 Ekim 2010’da 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe  
göre [2];

•	 Pazarda bulunan en iyi enerji 
performansına sahip ürünün/

teknolojinin referans olarak kabul 
edileceği,

•	 Eko-tasarıma uymayan ürünlere CE 
belgelendirmesi yapılmayacağı,

•	 AB ülkelerinde eko-tasarıma 
uymayan ürünlerin ticaretinin 
yasaklanacağı,

•	 Ürünlerin üzerinde enerji sınıfını 
gösteren etiketlerin zorunlu olacağı 
bilinmektedir. 

Dünyada tüketilen elektrik enerjisinin 
yaklaşık % 20’sinin pompalar tarafın-
dan tüketildiği ve pompa sistemlerinin 
enerji maliyetlerinin yüksek olduğu göz 
önüne alınmış, pompalar konusu enerji 
tasarrufunda öncelik verilen konula-
rın başlarında gelmiştir. Bu kapsamda; 
AB’de 2009 yılında yürürlüğe giren 
641/2009 “Ecodesign Regulation for 
glandless standalone circulators and 
glandless circulators integrated in pro-
ducts”, Türkiye’de 2011 yılında SGM-
2011/15 "Bağımsız ve Ürünlere Entegre 
Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile 
İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerek-
lerine Dair Tebliğ” olarak yayımlanmış 
ve 23 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir ve buna göre 1.1.2013 tarihi 
itibarıyla EEI zorunluluğu başlamıştır. 
(termal güneş enerjisi sistemlerinin ve ısı 
pompalarının birincil devreleri için özel 
olarak tasarlananları da kapsama almı-
yor). Türkiye’de 25 Aralık 2012 tarihinde 
yapılan bir değişiklik ile de EEI zorunlu-
luğu 1.1.2014 tarihine ertelenmiştir.  Bu 
yönetmeliğin son haline göre Türkiye için 
özetle [3]; (Şekil 1)

AB’de 2012 yılında yürürlüğe giren 
622/2012 “Ecodesign Regulation for 
glandless standalone circulators and 
glandless circulators integrated in pro-
ducts” ise Türkiye’de henüz yayımlanma-
mıştır (termal güneş enerjisi sistemlerinin 
ve ısı pompalarının birincil devreleri için 
özel olarak tasarlananları da kapsama 
alıyor). Avrupa Komisyonu’nun Nisan 
2008 tarihinde yayımlanan Hazırlık 
Çalışmaları ürün tiplerine göre 19 farklı 
bölüme (Lot) ayrılmıştır. Sirkülatörleri 
kapsayan Lot 11 incelendiğinde sirkü-
latörlerle ilgili uluslararası standartların 
yayımlanması veya mevcut standartların 
revize edilmesi de gündemde olmuştur. 

•	 EN 16297-1 Pompalar - Santrifüj 
pompalar- Salmastrasız sirkülasyon 
pompaları-Bölüm 1: Enerji 
Verimliliği Endeksi (EEI)’nin 
deneyi ve hesaplanması için genel 
kurallar ve prosedürler 

•	 EN 16297-2 Pompalar - Santrifüj 
pompalar- Salmastrasız sirkülasyon 
pompaları-Bölüm 2: Bağımsız 
sirkülasyon pompalarının Enerji 
Verimliliği Endeksi (EEI)’nin 
hesaplanması

•	 EN 16297-3 Pompalar - Santrifüj 
pompalar - Salmastrasız sirkülasyon 
pompaları-Bölüm 3: Mamullerle 
bütünleşik sirkülasyon pompalarının 
Enerji Verimliliği Endeksi (EEI)’nin 
hesaplanması 

•	 EN ISO 9906 Rotodinamik 
Pompalar - Hidrolik Performans 
Kabul Testleri

Şekil 1: EEI zorunluluklarına dair zaman tablosu



Şekil 2: Sirkülatörlü bir ısıtma sisteminin basitleştirilmiş diyagramı [4]

Grafik 1. Pompa eğrisi ve sistem eğrisi
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3. Sirkülasyon Pompası

3.1. Tanımı

Kapalı devre sistemlerde gerekli hareket 
enerjisini suya kazandıran, temel olarak 
mekanik bir çark ve onu döndüren elek-
trik motorundan oluşan elektromekanik 
bir sistemdir. Sirkülasyon pompalarının 
kullanıldığı sistemler genel olarak bir ısı 
kaynağı, suyu taşıyan bir boru sistemi, ısı 
yayan bir eleman ve suyun bu tesisatta 
dolaşmasını sağlayan pompadan oluş-
maktadır. (Şekil 2)

Genel pompa tipleri içerisinde, rotodi-
namik pompa, santrifuj (radyal akışlı)  
pompa, tek kademeli pompa, tek giriş-
tek çıkışlı (Emme-Basma) pompa veya 
salmastrasız (ıslak rotorlu) pompa olarak 
da isimlendirilebilir. 

Sirkülatörler gücüne ve kullanım şekline 
göre, küçük sirkülatörler ve büyük bağım-
sız sirkülatörler olmak üzere 2’ye ayrılır. 
Küçük sirkülatörler bağımsız (65 W) ve 
boyler entegre (90 W) olmak üzere kendi 
arasında ikiye ayrılırken, büyük bağımsız 
sirkülatörler ticari ve toplu konut uygula-
malarında kullanılan ve genellikle 2500 
W altında olan sirkülatörlerdir [4].

3.2 Kullanım Alanları

Kullanım alanları başlıca; merkezi ısıtma 
sistemleri, ev tipi ısıtma sistemleri, zemin 
altı ve duvar ısıtma sistemleri, güneş 
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enerjili ısıtma sistemleri, ısı pompası sis-
temleri, iklimlendirme sistemleri olarak 
tarif edilebilir [4]. (Şekil 3)

3.3 Çalışma Şekilleri

Sirkülasyon pompalarının 3 farklı çalışma 
şekli vardır.
Bunlar; 
•	 Açık/Kapalı Oda Termostatı 

Kontrolü: Bu sistemlerde 
termostattan gelen bilgiye göre 
ısı kaynağı açılır veya kapanır. 
Dolayısıyla sirkülatör % 100 debide 
hep çalışır ya da çalışmaz durur.

•	 Açık/Kapalı: Termostatik Vana 
Kontrolü: Akışın termostatik 
vana tarafından kontrol edildiği 
sistemlerdir.          

•	 Sürekli: Isı kaynağının sürekli 
çalıştığı ısıtma dönemlerindeki 
çalışma şeklidir.

3.4 Çalışma Eğrileri

Pompa eğrisi ile sistem eğrisinin kesiş-
tiği nokta işletme noktasıdır. Pompanın 
gerçek çalışma değerini bu nokta belirler. 
Sistem eğrisi, tesisattaki sürtünmelerden 
kaynaklanan basma yüksekliği ile debinin 
ilişkisini (H = f(Q) ) gösterir. (Grafik 1)

Grafik 2’de görüldüğü gibi, sistem A 
noktasında çalışmakta iken vanala-
rın kısılıp debinin düşmesiyle çalışma 
noktası B noktasına kayar, bu durumda 
pompa verimi azalacaktır.  (Grafik 2)

Sabit devirli bir pompa, debi azaldığında 
hızını değiştirmez, çalışma noktası o 
hızın Q-H karakteristik eğrisi üzerinde 
sola doğru kayar, şebekeden çekilen güç 
ise Grafik 3’te görüldüğü gibi küçük mik-
tarda azalır.  

Şekil 3: Sirkülatörlerin kullanım alanları [4]

Grafik 2: Debi/ basma yüksekliği –güç-
verim ilişkisi





86 TERMODİNAMİK • MAYIS 2016

Teknik

Değişken devirli bir pompa, debi azal-
dığında tesisattaki talebe göre basınçla 
birlikte hızını da düşürür. Yeni çalışma 
noktası (Q-H) hangi hız eğrisi üzerinden 
geçiyorsa pompa hızını oraya düşürür. 
Şebekeden çekilen güç de yine Gra-
fik 3’te görüldüğü gibi ciddi miktarda  
azalır [5]. 

3.5. Kullanılan Motor Tipleri ve 
Kontrol Yöntemleri Motor Tipleri

Sincap Kafesli Asenkron 
Motorlar

• Tek Hızlı 
1 ve 3 fazlı motorlardır.   
Hızları 1450-2900 d/d arasında olabilir. 

• Kademeli Hızlı 
3 fazlı motorlardır.  
Hızları 800-2900 d/d arasında olabilir.
Belirlenen hız aralığında 3-5 kademede 
çalışabilirler.

• Değişken Hızlı 
3 fazlı motorlardır.
0 %-100 % hız aralığında çalışabilirler.

Tek hızlı asenkron motorların AA Kıyıcı 
veya V/f çevirici ile sürüldüğü uygula-
malardır.

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar 
(SMSM – PMSM)

Rotor pakedinin üzeri mıknatıs blokları 
ile çevrilmiştir.
Verimleri % 90’dan fazladır.
% 0-% 100 hız aralığında çalışabilirler.
641/2009 (AB), 622/2012 (AB), SGM-

KRİTER 

SÜRÜCÜ ve MOTOR

ASM             
(Tek 
Hızlı)

ASM &  
Kademeli 

Hız Kontrolü

ASM &  
Frekans 

Konvertörü  
(Değişken Hızlı)

SMSM &   
Sürücü           

(Değişken 
Hızlı)

Tüketilen Ortalama 
Güç (W) 245 204 198 93

Tasarruf Edilen 
Güç (W) - 41 47 152

Tasarruf Edilen 
Güç (%) - 17% 19% 62%

Tablo 1: Sirkülatörlerde motor ve sürücü değişikliği ile tasarruf edilebilecek 
enerji miktarı

Grafik 3: Sabit devirli ve değişken devirli pompalarda güç tüketimi [5]

2011/15 (TR) direktiflerin zorunlu tut-
tuğu EEI değerlerinin sağlanabilmesi 
asenkron motor verimleri ile mümkün 
olmadığından, sirkülasyon pompasında 
sabit mıknatıslı senkron motorlar kulla-
nılmaya başlamıştır.

Kontrol Yöntemleri

Tablo 1'de aynı sirkülatörün motor ve 
sürücü değişikliği ile standart tasarıma 
göre sağladığı tasarruf değerleri görül-
mektedir. Görüldüğü gibi en yüksek 
tasarrufu sabit mıknatıslı senkron motor 
ile, ikinci olarak ise değişken hızlı asenk-
ron motor ile sağlanmaktadır.  

3.5.1. Değişken Hızlı Kontrol 
Yöntemleri

Günümüzde kullanılan elektronik kon-
trollü pompalar çeşitli işletim ortamla-
rına uyum sağlayacak şekilde farklı ayar 
ve regülasyon çeşitlerine izin veren elekt-
ronik ünitelerle donatılmıştır. Kullanılan 
3 tip kontrol modu bulunmaktadır.

Sabit Fark Basınç Kontrol Modu 
(∆p-c) 

Bu kontrol seçeneğinde cihaz üzerin-
den set edilen fark basınç değeri Hs izin 
verilen debi aralıklarında pompanın devir 
hızı kademesiz olarak değiştirilerek sabit 
tutulmaktadır. (Grafik 4)





Şekil 5: AB’de tipik ve yüksek enerji sınıfı sirkülatörler kullanılması durumunda tüketilecek 
enerji miktarı
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Değişken Fark Basınç Kontrol 
Modu (∆p-c) 

Tesisatın değişken debi gereksinimine 
bağlı olarak, pompa fark basıncı set 
edilmiş ilk Hs değeri ile 1/2 Hs değeri 
arasında lineer olarak değiştirilmektedir. 
(Grafik 5)

Grafik 5: Değişken fark basınç kontrol 
modu (∆p-c) gösterimi

Sıcaklığa Bağlı Fark Basınç Kontrol 
Modu (∆p-T) Bu kontrol modunda 
pompanın set edilen fark basıncı akışka-
nın ölçülen sıcaklığından bağımlı olarak 
iki farklı seçenekte değiştirilebilmektedir:

•	Pozitif	yönlü	kontrol	seçeneği;
Akışkanın sıcaklığı arttıkça set edilen 
fark basıncı Hmin ve Hmax arasında 
lineer olarak artar. Bu regülasyon değiş-
ken giriş sıcaklığı olan kazan sistemle-
rinde tercih edilmektedir.

•	Negatif	yönlü	kontrol	seçeneği;
Akışkanın sıcaklığı arttıkça set edilen 
fark basıncı Hmax ve Hmin arasında 
lineer olarak azalır. Bu seçenek yoğuş-
malı kazan sistemlerinde, dönüş suyu 

sıcaklığının yoğuşma için gerekli olan 
sıcaklığa uyum sağlayabilmesi için kul-
lanılır. Bu seçenekte sirkülasyon pompası 
dönüş hattına monte edilmek zorundadır. 
(Grafik 6)

Grafik 6: Sıcaklığa bağlı fark basınç kontrol 
modu (∆p-T) gösterimi

4. Sirkülasyon Pompalarında 
Enerji Verimlilik İndeksi

EEI, sirkülatörün verimliliği için bir 
göstergedir ve ürün üzerine işlenmeli-
dir. 641/2009 (AB), 622/2012 (AB) ve 
SGM-2011/15 (Türkiye) direktifine göre 
Sirkülatörlerde Enerji Sınıfı YOKTUR, 
sadece Enerji Verim İndeksi (EEI) değeri 
belirtilir. 

Harflerle (A, B, C, …) ifadeler, Euro-
pump (European Pump Manufacturer 
Association)  Grup-13’ün 11 Şubat 2003 
tarihinde yayımlamış olduğu “Classifica-
tion of Circulators” adlı bildiride tariflen-
miştir ve kendi aralarında kullandıkları 
bir sınıflandırmadır. (Şekil 4)

Şekil 4: Europump enerji etiketi görünümü 
ve sınıflandırma şeması [4]

Aynı hidrolik güçteki farklı enerji sını-
fından pompalar kıyaslandığında ardışık 
iki enerji sınıfı arasında yaklaşık % 22’lik 
bir fark olduğu görülmektedir. Buna göre, 
A sınıfı bir sirkülatörün D sınıfı bir sir-
külatörün tükettiği elektrik enerjisinin 
ancak % 33’lük bir kısmını tükettiği 
görülmektedir. 

20 W Hidrolik Güçteki D sınıflı sirküla-
törler yerine A veya B sınıfı sirkülatörler 

Grafik 4: Sabit fark basınç kontrol modu 
(∆p-c) gösterimi



Türkiye'nin en yüksek pazar payına sahip 
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kullanılmasıyla geri kazanılacak enerji 
miktarları/yıllık Şekil 5’te görüldüğü 
gibidir.

Şekilde AB için mevcut tipik sirkülatör-
ler tarafından yıllık tüketilen enerji mik-
tarı ve bunların yerine yüksek enerji sınıfı 
sirkülatör kullanılması durumunda tüke-
tilecek enerji miktarı gösterilmektedir. 
Bu durumda yaklaşık % 60’lık (yaklaşık 
30 TWh/yıl) bir tasarruf söz konusudur 
[6]. (Grafik 7)

4.1. EEI Hesabı

641/2009 ve SGM-2011/15 direktifleri 
ile EN-16297 standardına göre enerji 
verimlilik indeksi (EEI) aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır [3;7].

1. Maksimum hidrolik eğrinin ölçülmesi 
basma yüksekliği “H” (metre)
 debi “Q” (m3/saat) 

Grafik 8

2. (Q x H) değerinin maksimum olduğu 
noktanın bulunması 

bu noktadaki basma yüksekliğine H100%,
bu noktadaki debiye Q100%  denir

Grafik 9

3. Maksimum hidrolik gücün Phyd  hesap-
lanması 

Phyd   =   Q100% x H100%  x 2,72

4. Referans gücün Pref hesaplanması

Pref   =   1,7 x Phyd  + 17 x (1  -  e -0,3 x Phyd),
1 Watt ≤ Phyd ≤ 2500 Watt

5. Referans kontrol eğrisinin tanımlan-
ması

Grafik 10

6. Seçilen eğri üzerinde pompanın Q x H 
= max değerine ulaştığından emin olarak 
bir pompa ayarının seçilmesi

Grafik 11

7. Q100% , Q75% , Q50% ve Q25% olmak 
üzere 4 çalışma noktasında 
H basma yüksekliğinin ve  
P1 tüketilen elektrik gücünün ölçülmesi

Grafik 12

Grafik 7: AB’de sirkülatörlerde enerji tüketimi senaryoları – tipik sirkülatörler ve yüksek 
verimli sirkülatörler [6]
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8. Yorumlama ve Hesaplama

Ölçülen basma yüksekliği ve elektrik 
gücü değerlerine Hmeas ve P1,meas denir.  
referans kontrol eğrisi üzerinde farklı 
debi değerlerine karşılık gelen basma 
yüksekliği değerine Href denir.

... eğer Hmeas > Href   PL = P1,meas  

... aksi halde PL = (Href /H1,meas) .  
P1,meas 

Grafik 13

Grafik 14

9. Kısmi yük profili kullanılarak ağırlıklı 
ortalama gücün PL,avg hesaplanması

Tablo 2: Alman Blauer Engel’e göre 
bağımsız sirkülatörlerde yük profili

Debi 
(%)

Zaman 
(%)

100 6

75 15

50 35

25 44

PL,avg = 0,06 PL,100% + 0,15 PL,75% + 0,35 
PL,50% + 0,44 PL,25% 

10. EEI değerinin hesaplanması

EEI = PL,avg / Pref . C20%,C20%=0,49

C20% kalibrasyon faktörü 

4.2. EEI Beyanının Doğrulaması

641/2009 ve SGM-2011/15 direktifleri 
ile EN-16297 standardına göre enerji 
verimliliği indeksi beyanı aşağıdaki 
şekilde doğrulanmaktadır [3;7]. 

•	 Öncelikle bir numune test edilir. 
Üreticinin beyan ettiği EEI ile test 
sonucu bulunan EEI karşılaştırılır.

•	 Test sonucu bulunan değer 
beyan edilen değeri % 7’den fazla 
aşmıyorsa pompa tebliğe uygun 
sayılır.

•	 Test sonucu bulunan değer beyan 
edilen değeri % 7’den fazla aşıyorsa 
3 numune ile test yapılır. 

•	 3 numunenin test sonucu bulunan 
EEI değerlerinin aritmetik 
ortalaması beyan edilen değeri 
% 7’den fazla aşmıyorsa pompa 
tebliğe uygun sayılır.

•	 3 numunenin test sonucu bulunan 
EEI değerlerinin aritmetik 
ortalaması beyan edilen değeri 
% 7’den fazla aşıyorsa pompa tebliğe 
uygun sayılmaz.

5. Sirkülasyon Pompası 
Pazarının Genel Yapısı

Her girişim fikirle başlayıp, geliştirme 

sürecini tamamlar ve pazara sürülür. İlk 
pazar ve finansal verilerinin oluştuğu 
giriş bölümünden sonra ise, başarılı giri-
şimler büyüme döneminde artışa geçerek 
olgunluk döneminde en yüksek seviye-
lerine ulaşırlar. Sonrasında ise rakiplerin 
çoğalması, ihtiyacın azalması, teknoloji-
nin gelişmesi, ürünün demode olması ve 
yasal gereklilikler gibi sebeplerle düşüş 
dönemine geçerler. (Şekil 7)

Şekil 7: Ürün yaşam döngüsü

Enerji verimliliğinin önemli hale gel-
mesi, bu yöndeki yasal düzenlemeler ve 
değişken devirli motor/pompa teknolo-
jisindeki gelişmeler ile birlikte yüksek 
enerji sınıfı sirkülasyon pompalarının 
pazar payının arttığı, eski nesil düşük 
enerji sınıflarının ise Grafik 15’te görül-
düğü üzere yaşam döngülerini AB'de 
tamamladıkları, Türkiye’de ise önümüz-
deki birkaç sene içinde tamamlayacakları 
aşikârdır. (Grafik 15)

Grafik 15: AB’de farklı enerji sınıflarındaki 
sirkülatörlerin ürün yaşam döngüsündeki 
durumu

AB’nin yürüttüğü Hazırlık Çalışmaları 
kapsamında AB'de mevcut sirkülatörle-
rin pazar payları 2004–2006 yılları için 
incelenmiştir [4]. (Grafik 16)
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Grafik 16: Bağımsız sirkülatörlerde 2004-
2006 yılları arası enerji sınıfına bağlı pazar 
payı değişimleri [4]

6. Türkiye Pazarı ve Genel 
Sorunları

Sirkülasyon pompası Türkiye pazarı-
nın cirosal büyüklüğünün 40 milyon 
$ olduğu tahmin edilmektedir. Bunun 
% 60’ı değişim pazarı, % 40’ı ise yeni 
projelerdir. Ana kullanım alanı ısıtma 
amaçlı bireysel tüketim olan sirkülasyon 
pompalarının değişim pazarında talebi 
yönetenler montajcılar, ustalar, apartman 
görevlileri iken yeni projelerde pazarı 
yönlendirenler projeciler.
Yüksek enerji sınıfı sirkülatörlerin Tür-
kiye pazarında, büyük yabancı markaların 
Türkiye firmaları ile yurtdışında fason 
üretim yaptıran ihracatçı yerli firmalar 
ağırlıktadır. Bunlar dışında tasarımı ve 
üretimi Türkiye’de yapılan, yerli malı bel-
gesi ve TSE belgesine sahip, SMSM’a 
sahip değişken devirli, A sınıfı yani 
EEI≤0,23 olan tek sirkülasyon pompası 
Alarko markalı sirkülasyon pompalarıdır.
Her firma kendi bayi/servis ağı vasıtasıyla 
ürünün satışını yapmakta ve satış son-
rası hizmetini vermektedir. Yerli tasarım 
ve üretimin azınlıkta olduğu bu mevcut 
pazar yapısında bazı sorunlarla karşılaş-
mak da kaçınılmaz olmuştur. Bunları 2 
başlıkta toplayabiliriz.
Satıcının karşılaştığı sorunlar;
1. Denetim eksikliği: Yönetmeliğin 
gerektirdiği EEI değerini sağlayamayan 
ürünlerin pazarda yer alması,
2. Uzakdoğu’dan ithal edilen ürünlerin 
pazardaki rekabet gücünü azaltması.
Müşterinin karşılaştığı sorunlar;
1. Uzakdoğu’dan ithal edilen ürünlerdeki 

kalite sorunları
2. İthalatçıların
•	 Servis ve yedek parça teşkilatının 

olmaması,
•	 Pek çok parçayı birbirine monte 

edip neredeyse yarı mamul şeklinde 
yedek parça olarak satması ve 
müşteriye yansıtılan yüksek 
maliyetler

7. Sonuç

Avrupa ile birlikte Türkiye’de de enerji 
verimliliği konusu gün geçtikçe önem 
kazanmakta, bu konuda yasal düzen-
lemeler, yönetmelikler ve standartlar 
yayımlanmaktadır. Bu zorunluluklarla 
birlikte eski nesil düşük verimli sirkü-
lasyon pompaları Türkiye’de ürün yaşam 
döngülerini tamamlamak üzereyken, yeni 
nesil yüksek verimli değişken devirli sir-
külasyon pompaları ise büyüme evre-
sine geçmiştir. Türkiye pazarında hâlâ 
641/2009 ve SGM-2011/15 direktif-
leri ile EN-16297 standardı tarafından 
zorunlu olan EEI≤0,23 şartını sağlaya-
mayan eski nesil pompalar bir şekilde 
satılmaktaysa da, aslında yasalara ve 
yönetmeliklere yön veren Avrupalı büyük 
üreticiler EEI≤0,23 şartını uzun süre-
dir sağlamaktadır. Artan enerji ihtiyacı, 
gelişen teknoloji, yapılan çalışmalar ve 
pazara yeni sürülen bazı Avrupalı ürün-
ler 0,23 değerinin gelecek yıllarda daha 
da aşağı çekileceğinin habercisidir. Hem 
Avrupa ile adaptasyonu hızlandırmak, 
hem ülke ve birey olarak bütçemizi, 
hem de çevremizi korumak adına enerji 
verimliliği konusunda üreticilere, ithalat-
çılara, bakanlığa ve kullanıcılara önemli 
görevler düşmektedir. Piyasaya arz edilen 
ürünlerin yasal düzenlemelere, yönetme-
liklere ve standartlara uygun olmasına 
dikkat edilmeli, kullanıcı enerji verim-
liliği konusunda bilgilendirilmeli ve en 
basit anlamda yüksek verimli ürünlerin 
olumlu geri dönüşleri kullanıcıya anlatıl-
malı, bakanlık tarafından denetimler sık-
laştırılmalı ve pazardaki oyuncular yine 
her biri birer denetçi olmalıdır. Dileğimiz 
Türkiye’nin oluşturulan yasaları, yönet-

melikleri ve standartları takip eden değil, 
bunlara yön veren bir güç olmasıdır. 
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Makale

Galvaniz çelik borulardaki koroz-
yon-ömür problemi ile hijyen 
tercihleri yüzünden, özellikle 

sıhhi tesisat su devrelerinde PPR boru 
kullanımı son yıllarda yaygınlaşmakta-
dır. Buna karşın uygulama projelerinde 
hesaplamalar ve gösterimler, genellikle 
galvaniz çelik boruya göre (inç- nominal 
çap, DN) yapılmaktadır. Saha uygulama-
sında ise, esnasında bu gösterilen boru 
çapları, ampirik (deneyimsel) bir tablo 
ile PPR boruya geçildiğine bazen rast-
lanmakta, bazen de çizimler üzerinde 
halen inç veya DN olarak tariflenmek-
tedir. Ancak çap hesabına girmeden 

sadece boru notasyonlarına bakarak bu 
dönüşümü yapmak yanlışlara neden ola-
bilmektedir. Bu nedenle PPR boru çap 
dönüşümü yaparken bazı hususlara dik-
kat edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde 
daha özel uygulamalarda bakır, paslan-
maz malzemeden borular da kullanıla-
bilmekte olup, aynı çap tariflerinin doğru 
bir tanımla yapılması çok önemlidir.

Boru Anma Çapı Tarifi 

EN ISO 6708 Avrupa standardında 
boruların anma çapı tanımları verilmiştir. 
Bu standart ülkemizde de TS 3990 EN 

ISO 6708 olarak geçerlidir. Bu sisteme 
göre anma çapları DN (Diameter Nomi-
nal) olarak ifade edilmektedir. DN için 
ilgili standart, şu açıklamayı vermektedir: 
Referans amaçlı kullanılan, boru sistemi 
bileşenlerinin boyutunu gösteren alfa-
nümerik (harf ve rakamlardan oluşan) 
bir tanımdır. DN harflerinden oluşur ve 
boru deliğinin çapının ya da son bağlantı 
elemanının dış çapının fiziksel boyutuna, 
milimetre cinsinden, dolaylı olarak bağlı 
olan boyutsuz bir sayı tarafından takip 
edilir. Örneğin DN25 boru dediğimizde 
delik çapının yaklaşık 25 mm olduğu 
bir çelik borunun kastedildiği anlaşılır. 

Polipropilen (PPr), 
Polietilen (Hdpe), 
PvC Boru Çap Seçimi

Polipropilen (PPr), 
Polietilen (Hdpe), 
PvC Boru Çap Seçimi

Yazan: Bülent Atalay (Elktrik Mühendisi)
METAŞ Mekanik Tesisat Taahhüt Ltd. Şti.
Elektrik & Mekanik İşler Koordinatörü



TERMODİNAMİK • MAYIS 2016 97

Makale

Ancak ilgili borunun delik çapının net 
25 mm olmadığı sadece borunun isim-
lendirilmesi için kullanıldığı bilinme-
lidir. Ayrıca aynı standartta, DN harf-
leriyle belirtilen sayının ölçülebilen bir 
değer olmadığı ve aksi belirtilmedikçe 
hesaplamalarda kullanılmaması gerektiği 
vurgulanır. Diğer taraftan DN gösterim 
şeklini kullanan standartlarda, DN ve 
bileşen arasındaki ilişkinin DN/OD veya  
DN/ID gibi belirtilmesi gerektiği söylenir.
Yukarıda verdiğimiz örnekten yola çıkar-
sak TS EN 10255 standardında DN25 
çelik boruda orta seride iç çap 27,3 mm, 
ağır seride 25,7 mm, hafif seride 27,9 
mm’dir. TS EN ISO 3183’te ise iç çap 
26,6 mm’dir. Görüldüğü gibi borunun 
anma çapı DN25 olmasına rağmen iç 
çapları birbirinden farklıdır. Haliyle 
hesaplamalarda hangi boru kullanıldıysa 

onun ölçüsü esas alınmalıdır. Görül-
düğü gibi her DN25 siyah çelik boru 
aynı değildir. Karışıklıktan kaçınmak 
için örneğin DN/ID 25/27,3 gösteri-
mini kullanmak önem kazanmaktadır. 

Metrik sistemi kullanmayan Amerika’da 
ise anma çapları NPS (Nominal Pipe 
Size) olarak gösterilir. Bu sefer, milimetre 
cinsinden değil de inç cinsinden bir sayı 
kullanılır.  Örneğin NPS 1” olarak yapılan 
bir gösterimde delik çapının yaklaşık 1” 
olduğu boru kastedilir. Ancak yine her 1”  
boru aynı boru olmayacağından yanına 
et kalınlığını gösteren Sch40 (Schedule 
40), Sch80 (Schedule 80) gibi ilaveler 
yapılır.  Gerek Avrupa kullanımında DN 
yerine gerekse Amerika kullanımında 
NPS yerine NB (Nominal Bore) ifadesi 
de kullanılmaktadır.   
Ülkemizde bina tesisatında en yaygın 
olarak TS EN 10255 orta seri çelik boru 
kullanılmaktadır. Haliyle iç ya da dış çap 
bilgisi eklenmeden sadece DNxx olarak 
yapılan bir gösterimden TS EN 10255 
normundaki borunun kastedildiği düşü-

Boru Tipi Dış çap 
(mm)

SDR11 / PN10 SDR9 / PN12.5

Et 
kalınlığı 

(mm)

İç 
çap(mm) Anma Çapı Et 

kalınlığı(mm) İç çap(mm) Anma Çapı

PPR Ø 20 20 2 16 DN15 NPS 1/2" 2,3 15,4 DN15 NPS 1/2"

PPR Ø 25 25 2,3 20,4 DN20 NPS 3/4" 2,8 19,4 DN20 NPS 3/4"

PPR Ø 32 32 3 26 DN25 NPS 1" 3,6 24,8 DN25 NPS 1"

PPR Ø 40 40 3,7 32,6 DN32 NPS 1 1/4" 4,5 31 DN32 NPS 1 1/4"

PPR Ø 50 50 4,5 41 DN40 NPS 1 1/2" 5,6 38,8 DN40 NPS 1 1/2"

PPR Ø 63 63 5,8 51,4 DN50 NPS 2" 7,1 48,8 DN50 NPS 2"

PPR Ø 75 75 6,9 61,2 DN65 NPS 2 1/2" 8,4 58,2 -   

PPR Ø 90 90 8,2 73,6 DN80 NPS 3" 10,1 69,8 DN65 NPS 2 1/2"

PPR Ø 110 110 10 90 -   12,3 85,4 DN80 NPS 3"

Boru Tipi Dış çap 
(mm)

SDR7.4 / PN16 SDR6 / PN20
Et 

kalınlığı 
(mm)

İç 
çap(mm) Anma Çapı Et kalınlığı 

(mm) İç çap(mm) Anma Çapı

PPR Ø 20 20 2,8 14,4 DN15 NPS 1/2" 3,4 13,2 DN12   

PPR Ø 25 25 3,5 18 DN20 NPS 3/4" 4,2 16,6 DN15 NPS 1/2"

PPR Ø 32 32 4,4 23,2 DN25 NPS 1" 5,4 21,2 DN20 NPS 3/4"

PPR Ø 40 40 5,5 29 DN32 NPS 1 1/4" 6,7 26,6 DN25 NPS 1"

PPR Ø 50 50 6,9 36,2 DN40 NPS 1 1/2" 8,3 33,4 DN32 NPS 1 1/4"

PPR Ø 63 63 8,6 45,8 DN50 NPS 2" 10,5 42 DN40 NPS 1 1/2"

PPR Ø 75 75 10,3 54,4 -   12,5 50 DN50 NPS 2"

PPR Ø 90 90 12,3 65,4 DN65 NPS 2 1/2" 15 60 DN60 NPS 2 1/4"

PPR Ø 110 110 15,1 79,8 DN80 NPS 3" 18,3 73,4 DN65 NPS 2 1/2"

Tablo-1
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nülmektedir. Ancak bu alışkanlığı PPR, 
HDPE, PVC gibi borulara taşıdığımızda 
hatalı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. 
Bu boruların dış çap ölçüsünün DN 
ölçüleriyle paralellik göstermesi yanlış 
anlaşılmanın temel kaynağı olmuştur. 
Örneğin 25 mm dış çapında üretilen bir 
PPRC boru için DN25 ifadesi kullanıla-
maz. Çünkü 25 mm ölçüsü PPR borunun 
dış çapını vermektedir, DN gösterimi 
ise yaklaşık iç çapı verir. PPR ve HDPE 
borularda basınç sınıfına paralel olarak 
boru et kalınlığı önemli oranda deği-
şir. Bu nedenle boru iç çapı ve bu çapın 
karşılık geldiği DN kademesi değişiklik 
gösterir. Tablo-1 den de görüleceği üzere 
dış çapı 32 mm olan PPR boru bir PN20 
sınıfında DN25’e tekabül ederken bir 
PN100 basınç sınıfında DN20’ye tekabül 
etmektedir. Bu nedenle PPR boruların 
gösteriminde anma çapının yanında iç 
çap ya da et kalınlığı bilgisinin verilmesi 
gereklidir. Basınç sınıfını göz ardı ede-
rek “Çelik borunun bir üst çapını alalım” 
genellemesi de her zaman doğru sonuçlar 
vermez.
Teknik olarak PPR ya da HDPE boru-
larda DN gösteriminin kullanılması 
mümkün olmasına rağmen uygulamada 
yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü 
pek fazla karşılaşılmaz. Onun yerine dış 
çap ölçüsünü gösteren Ø ifadesi kulla-
nılır. Ayrıca Ø bilgisinin yanına basınç 
sınıfı ya da et kalınlığı bilgisi yazılarak 
olası karışıklıklar tamamıyla engellen-
miş olur. Mesela, Ø32x5,4 mm ifadesiyle 
borunun dış çapının 32mm olduğu, et 
kalınlığının da 5,4 mm olduğu netleştiri-
lir yada Ø32 SDR6 (PN20) denildiğinde 
yine yeterli bilgi verilmiş olur.
Ülkemizde boru anma çaplarının inç 
cinsinden gösterimi de oldukça yay-
gındır. Ancak unutulmamalıdır ki ½” 
boru, ¾” boru, 1” boru, vs. denildiğinde, 
yine sırasıyla, DN15 boru, DN20 boru, 
DN25 boru, vs. dendiğinde ne anlaşı-
lıyorsa aynısı anlaşılmalıdır. İnç cinsin-
den verilen bu ölçüler de yaklaşık iç çapı 
vermektedir ve asla net ölçüler değildir.  
İnç ifadesi yerine terminolojide “parmak” 
ifadesi de kullanılmaktadır. Etimolojik 

olarak inç kelimesinin karşılığı olmasa da 
dünya üzerinde birçok ülkede inç yerine 
kendi dillerindeki “parmak” ifadesi (daha 
doğrusu “başparmak”) ifadesi kullanılır. 
Bunun kökeninde ortalama ölçülerdeki 
yetişkin birinin başparmağının eninin 
yaklaşık bir inç yani 25,4 mm’ye teka-
bül etmesi yatmaktadır. Tablo-1’den DN 
gösterimi ile inç/parmak (“) gösterimi 
arasındaki çap dönüşümünü görmek 
mümkündür. Yeri gelmişken, “Dişli 
olarak birleştirilecek borular parmak(“) 
olarak gösterilir, kaynaklı olarak birleş-
tirilecek borular “DN” olarak gösterilir” 
türünden genel bir tanım ya da tarifin 
mevcut olmadığını söylemek gerekir. 
Belki proje özelinde boru birleştirmeleri 
şeklinin kolay hatırda kalması ve çabuk 
çağrışım yapması açısından böyle bir 
gösterim tercih edilebilir ama kesinlikle 
genelleme yapılmamalıdır. 

Boru Çapı Dönüşümü 

Eğer bir projede herhangi bir sebeple 
çelik borudan PP-R boruya dönüşüm 
yapılması istenmişse ve tekrardan pompa 
basma yüksekliği hesaplarına girilme-
yecekse ve boru malzemeleri açısından 
teknik bir sakıncası yoksa böyle bir dönü-

Makale

şümün yapılması mümkündür. 
Tesisat sektöründe yaygın olarak PP-R 
boruların ölçüleri Tablo-1’de, TS 
EN10255 orta seri çelik boruların ölçü-
leri ise Tablo-2’de verilmiştir.
Literatürde basınç kaybı hesabı için 
çeşitli formüller mevcuttur. Bu çalışmada 
Darcy-Weisbach basınç kaybı formülü 
kullanılmıştır. Yaklaşık boru içi akışkan 
hızı 2 m/s aralığında oluncaya kadar 
çeşitli kademelerdeki debi değerlerine 
denk gelen basınç kayıpları, belli boru 
çapları için tek tek hesaplanmıştır. Ancak 
yazıyı kendini tekrarlayan uzun hesap-
lamalara ve rakamlara boğmamak için 
sadece Grafik-1'de bazı çaplar için göste-
rim yapılmıştır.  Ayrıca sadece 1m/s hıza 
tekabül eden basınç kayıpları tüm boru 
cins ve çapları için Tablo-3’te verilmiştir. 
(Her ne kadar galvaniz çelik borudan 
PP-R boruya dönüşüm hedeflenmiş olsa 
da tablolarda siyah çelik boruya da yer 
verilmiştir.)
Grafik-1’den görüleceği gibi DN15 siyah 
ya da galvaniz çelik boru için tercih edil-
mesi gereken PN20 PP-R boru dış çapı 
Ø25'tir,  anma çapı ise DN15 ya da NPS 
½” ‘tır. DN20 siyah ya da galvaniz çelik 
boru için tercih edilmesi gereken PN20 
PP-R boru dış çapı Ø32'dir,  anma çapı 

TS EN 10255 Orta Seri Çelik Boru Ölçüleri

Anma Çapı Dış çap(mm) Et kalınlığı 
(mm) İç çap(mm)

DN 10 NPS 3/8" 17,2 2,3 12,6

DN 15 NPS 1/2" 21,3 2,6 16,1

DN 20 NPS 3/4" 26,9 2,6 21,7

DN 25 NPS 1" 33,7 3,2 27,3

DN 32 NPS 1 1/4" 42,4 3,2 36

DN 40 NPS 1 1/2" 48,3 3,2 41,9

DN 50 NPS 2" 60,3 3,6 53,1

DN 65 NPS 2 1/2" 76,1 3,6 68,9

DN 80 NPS 3" 88,9 4 80,9

DN 100 NPS 4" 114,3 4,5 105,3

DN 125 NPS 5" 139,7 5 129,7

DN 150 NPS 6" 165,1 5 155,1

Tablo-2
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Çelik ve PP-R boruların 1metresi için basınç kaybı (mmSS/m)

Boru Anma 
Çapı

Debi
733 
l/h 1331 l/h 2106 l/h 3662 l/h 4961 l/h 7968 l/h 13416 

l/h
18496 

l/h
31335 

l/h
47539 

l/h
67982 

l/h
Siyah Çelik DN 15 104,1                     
Siyah Çelik DN 20   71,0                   
Siyah Çelik DN 25     53,0                 
Siyah Çelik DN 32       37,3               
Siyah Çelik DN 40         30,8             
Siyah Çelik DN 50           22,9           
Siyah Çelik DN 65             16,6         
Siyah Çelik DN 80               13,6       
Siyah Çelik DN 100                 9,8     
Siyah Çelik DN 125                   7,6   
Siyah Çelik DN 150                     6,1

Galvaniz Çelik DN 15 128,9                     
Galvaniz Çelik DN 20   86,7                   
Galvaniz Çelik DN 25     64,1                 
Galvaniz Çelik DN 32       44,7               
Galvaniz Çelik DN 40         36,7             
Galvaniz Çelik DN 50           27,1           
Galvaniz Çelik DN 65             19,4         
Galvaniz Çelik DN 80               15,8       
Galvaniz Çelik DN 100                 11,4     
Galvaniz Çelik DN 125                   8,7   
Galvaniz Çelik DN 150                     7,0

PP-R PN10 Ø 20 95,8 276,0 629,7 1725,5 3020,6 7313,3 19620,7 36312,3 100826,8
PP-R PN10 Ø 25 30,0 85,8 194,3 526,6 915,6 2191,7 5802,9 10654,2 29233,3
PP-R PN10 Ø 32 9,5 26,9 60,5 162,5 281,0 665,9 1741,7 3172,6 8594,0
PP-R PN10 Ø 40 3,2 9,1 20,5 54,6 94,0 221,2 572,8 1036,4 2774,6
PP-R PN10 Ø 50 1,1 3,1 6,9 18,2 31,2 72,9 187,2 336,7 891,7
PP-R PN10 Ø 63 0,4 1,1 2,3 6,2 10,6 24,5 62,6 112,0 293,9
PP-R PN10 Ø 75 0,2 0,5 1,0 2,7 4,6 10,6 26,9 48,1 125,4
PP-R PN10 Ø 90 0,1 0,2 0,4 1,1 1,9 4,4 11,1 19,7 51,2
PP-R PN10 Ø 110 0,0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,7 4,2 7,5 19,3

PP-R PN12.5 Ø 20 115,0 331,9 758,3 2081,8 3648,4 8850,3 23794,1 44089,3 122630,3
PP-R PN12.5 Ø 25 38,2 109,2 247,7 672,6 1171,1 2809,4 7458,4 13716,8 37733,8
PP-R PN12.5 Ø 32 11,9 33,7 75,9 204,2 353,4 839,1 2199,8 4013,0 10897,9
PP-R PN12.5 Ø 40 4,1 11,6 26,0 69,6 119,9 282,5 733,0 1328,2 3564,7
PP-R PN12.5 Ø 50 1,4 4,0 8,9 23,7 40,7 95,2 244,8 441,0 1170,7
PP-R PN12.5 Ø 63 0,5 1,3 3,0 7,9 13,5 31,5 80,4 144,1 378,9
PP-R PN12.5 Ø 75 0,2 0,6 1,3 3,4 5,8 13,5 34,3 61,3 160,2
PP-R PN12.5 Ø 90 0,1 0,2 0,5 1,4 2,4 5,7 14,3 25,5 66,2
PP-R PN12.5 Ø 110 0,0 0,1 0,2 0,6 0,9 2,2 5,4 9,6 24,9
PP-R PN16 Ø 20 158,6 459,1 1051,5 2896,8 5087,2 12382,6 33412,7 62039,9 173055,7
PP-R PN16 Ø 25 54,5 156,5 355,7 969,4 1691,1 4071,1 10851,9 20007,3 55244,8
PP-R PN16 Ø 32 16,3 46,3 104,6 282,0 488,9 1163,8 3060,8 5595,9 15250,7
PP-R PN16 Ø 40 5,6 16,0 35,8 95,9 165,5 390,8 1017,1 1846,4 4972,7
PP-R PN16 Ø 50 2,0 5,6 12,4 33,0 56,8 133,1 343,3 619,4 1649,8
PP-R PN16 Ø 63 0,7 1,8 4,0 10,7 18,3 42,7 109,4 196,2 517,2
PP-R PN16 Ø 75 0,3 0,8 1,8 4,7 8,0 18,7 47,6 85,1 222,7
PP-R PN16 Ø 90 0,1 0,3 0,7 2,0 3,3 7,7 19,6 34,9 90,8
PP-R PN16 Ø 110 0,0 0,1 0,3 0,8 1,3 3,0 7,5 13,4 34,6
PP-R PN20 Ø 20 240,9 699,7 1608,2 4451,2 7839,0 19165,6 51957,0 96719,3 270730,0
PP-R PN20 Ø 25 80,3 231,1 526,7 1440,6 2519,0 6088,0 16300,3 30131,7 83523,7
PP-R PN20 Ø 32 25,0 71,4 161,4 436,8 758,8 1813,1 4790,8 8784,7 24055,6
PP-R PN20 Ø 40 8,5 24,1 54,2 145,5 251,5 595,7 1556,3 2832,8 7664,3
PP-R PN20 Ø 50 2,9 8,2 18,2 48,6 83,7 196,6 508,8 919,9 2459,6
PP-R PN20 Ø 63 1,0 2,7 6,1 16,2 27,8 64,9 166,5 299,3 791,9
PP-R PN20 Ø 75 0,4 1,2 2,7 7,0 12,0 28,0 71,5 128,1 336,4
PP-R PN20 Ø 90 0,2 0,5 1,1 3,0 5,0 11,7 29,6 52,9 138,1
PPRC PN20 Ø 110 0,1 0,2 0,4 1,1 1,9 4,4 11,2 20,0 51,9

Tablo-3
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Makale

Boru Anma 
Çapı

PN10 PP-R PN12.5 PP-R PN16 PP-R PN20 PP-R

Dış 
Çap Anma Çapı Dış Çap Anma Çapı Dış 

Çap Anma Çapı Dış 
Çap Anma Çapı

Siyah Çelik DN 15 Ø20 DN 15 Ø20 DN 15 Ø25 DN 20 Ø25 DN 15

Siyah Çelik DN 20 Ø32 (*) DN 25 Ø32 DN 25 Ø32 DN 25 Ø32 DN 20

Siyah Çelik DN 25 Ø40 (*) DN 32 Ø40 DN 32 Ø40 DN 32 Ø40 DN 25

Siyah Çelik DN 32 Ø50 DN 40 Ø50 DN 40 Ø50 DN 40 Ø63 DN 32

Siyah Çelik DN 40 Ø50 DN 40 Ø63 DN 50 Ø63 DN 50 Ø63 DN 40

Siyah Çelik DN 50 Ø75 (*) DN 65 Ø75   Ø75   Ø90 DN 60

Siyah Çelik DN 65 Ø90 DN 80 Ø110 (*) DN 80 Ø90 DN 65 Ø110 DN 65

Siyah Çelik DN 80 Ø110 - Ø110 DN 80 Ø110 DN 80 -   

Galvaniz Çelik DN 15 Ø20 DN 15 Ø25(*) DN 20 Ø25 DN 20 Ø25 DN 15

Galvaniz Çelik DN 20 Ø25 DN 20 Ø32 DN 25 Ø32 DN 25 Ø32 DN 20

Galvaniz Çelik DN 25 Ø40 (*) DN 32 Ø40 DN 32 Ø40 DN 32 Ø40 DN 25

Galvaniz Çelik DN 32 Ø50 DN 40 Ø50 DN 40 Ø50 DN 40 Ø63 (*) DN 40

Galvaniz Çelik DN 40 Ø63 (*) DN 50 Ø63 (*) DN 50 Ø63 DN 50 Ø63 DN 40

Galvaniz Çelik DN 50 Ø75 (*) DN 65 Ø75   Ø75   Ø90(*) DN 60

Galvaniz Çelik DN 65 Ø90 DN 80 Ø110 DN 80 Ø90 DN 65 Ø110 DN 65

Galvaniz Çelik DN 80 Ø110 - Ø110 DN 80 Ø110 DN 80 -   

ise DN20 ya da NPS 3/4” ‘tir.  (Çap aynı 
olmasına rağmen galvaniz boru ve siyah 
boru arasındaki basınç kaybı farklılığı 
boru pürüzlülüğünden ileri gelmektedir. 
Galvaniz boruda pürüzlülük 0,15 mm 
iken siyah boruda 0,045 mm dolayla-
rındadır.)
Tablo-3’te öncelikle çelik borunun farklı 
çapları için 1m/s hızı verecek debi değer-
leri hesaplanmış ve bunlara tekabül eden 
basınç kayıpları mmSS cinsinden bulun-
muştur. Daha sonra aynı debi değerleri 
için PP-R boruların tüm çapları için 
basınç kayıpları da hesaplanarak tabloya 

Tablo-4





104 TERMODİNAMİK • MAYIS 2016

Makale

yazılmıştır.  Çelik boruda oluşan basınç 
kaybını ya da daha azını veren eşleşmeler 
yeşil renk ile boyanmıştır. % 10-11 ban-
dında bulunalar sarı renge boyanmıştır. 
Eşleşmesi uygun olmayanlar ise kır-
mızı renge boyanmıştır. Değerlendirme 
dışında kalanlara ise herhangi bir renk 
uygulanmamıştır.
Böylece Tablo-3’ten çelik boruya göre 
basınç kaybı hesapları yapılan bir projede 
PP-R boruya geçilmesi söz konusu olursa 
basınç kayıplarını artırmadan hangi çap-
ların kullanılması gerektiği ortaya çık-
maktadır. Yukarıda da bahsedildiği gibi 
sadece Tablo-3’teki 1m/s hıza tekabül 
eden debi değerleri için değil ama 2 m/s 
hıza kadarki tüm debi kademeleri için 
bu çalışma ayrıca yapılmıştır fakat yazıyı 
hesaplamalara boğmamak adına burada 
yer verilmemiştir. İstenirse https://yadi.
sk/d/JGPTe9hhqxcfj adresinden detaylı 
hesaplamalar indirilebilir.  Buna bakarak 
özet dönüşüm tablomuz (Tablo-4) şöyle 
oluşmaktadır.
Tablo-4’te (*) olarak işaretlenen çaplar 
için, eğer pompa/hidrofor emniyetli seçil-

mişse ve ilgili çaptan metraj fazla değilse 
bir küçük çap kullanılabilir. Ancak şu 
nokta unutulmamalıdır ki, Tablo-4 kul-
lanılarak PP-R borudan çelik boruya 
dönüşüm yapılamaz. Çünkü hesapla-
malar PP-R boruya göre yapılmışsa bu 
tabloya göre dönüşüm çelik boruda daha 
çok basınç kayıplarına sebep olacaktır. 
Bazı projelerin şartnamelerinde açık-
tan giden boruların galvaniz çelik boru 
olması, ıslak hacim içindeki boruların 
ve sıvaaltı boruların PPR olması istenir. 
Yani hibrit bir uygulama söz konusudur. 
Ancak çizimlerine bakıldığında örne-
ğin açıktan giden ve DN25 (1”) olarak 
gösterilen borunun ıslak hacim içine ve 
sıva altına girdiğinde yine DN25 (1”) 
olarak devam ettirildiğine rastlarız. Bu 
durumda basınç sınıfına bakarak ve 
Tablo-4’ü kullanarak bir çözümleme 
yaparsak PN20 sınıfı PP-R için uygun 
düşse de diğer basınç sınıfları için uygun 
olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu karı-
şıklığı engellemek için proje hazırlanır-
ken bu noktanın aydınlatılmasına önem  
gösterilmelidir. 

Özetle, eğer yeniden basınç kaybı hesap-
laması yapılmayacaksa çelik borudan 
PP-R boruya geçişin sistematik ve ampi-
rik bir kuralı yoktur. Ayrıca boruların 
pürüzlülük katsayılarının farklılığından 
ötürü sadece iç çap hesabı da her zaman 
doğru sonuç vermeyecektir. Bu nedenle 
dönüşüm söz konusu olduğunda Tablo-
4’ü kullanmak daha doğru olacaktır.

Kaynaklar:

1. TS 3990 EN ISO 6708  “Boru 
elemanları- Anma boyutunun (DN) 
tarifi ve seçilmesi” Standardı

2. Aquatherm Catalogue for Green, 
Blue, Lilac pipes

3. https://en.wikipedia.org/wiki/
Nominal_Pipe_Size “Nominal Pipe 
Size” article

4. Borusan Mekanik ve Doğalgaz 
Tesisat Boruları Kataloğu

5. ISISAN yayınları Sıhhi Tesisat 
Kitabı
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www.tesisatmarket.com
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Qundis sayaç okuma hizmetleri, 
konut sektörüne yönelik uzak-
tan yönetim ve bulut-tabanlı 

akıllı ölçüm platformu ile birleştirilen üst 
düzey ve yüksek kalitede sistemler sunu-
yor. Ölçme hizmetleri ve konut sektörü 
için bu yenilikçi teknolojiler sayesinde, 
yılın herhangi bir zamanında verilerin 
e-posta veya web aracılığıyla veri edini-
mine imkân sağlanabiliyor. Bulut-tabanlı 
tüketim veri ölçümü idari operasyonla-
rın yükünü azaltırken işletim süreçlerini 
önemli oranda sadeleştiriyor. Büyük veya 
küçük ölçekli ölçüm hizmetlerine yöne-
lik yılın herhangi bir zamanında tam 
otomatik tüketim verisi edinimi sağlıyor. 
Sistem, kurulum çalışmasını SIM kart 
ile temin ediyor. Qundis akıllı ölçüm 
platformu aracılığıyla tüm yapılandırma 
ve veri kayıt işlemlerini yönetiyor. Tarife 
ve veri hacim işlemleri ve veri barın-
dırma faaliyeti IBM ile işbirliği içeri-
sinde Qundis tarafından sağlanıyor. Pil 
ile çalışan ağ geçidi kablosuzdur ve 30’a 
kadar Qundis ağını okuyabilir. Isı pay 
ölçerler, ısı sayaçları ve su sayaçların-
dan elde edilen tüketim verileri mobil 
iletişim aracılığıyla şifrelenmiş formda 
Qundis akıllı ölçüm platformuna ileti-
lebilir. Buradaki veriler e-posta, SFTP 
veya web portalı aracılığıyla planlanan 
aralıklarla hizmet sağlayıcının kullanı-
mına tahsis edilebilir. 
Qundis akıllı sayaç ölçüm platformu (Q 
SMP) sayesinde artık hizmet şirketleri 
yeni Q SMP web portalı aracılığıyla tüm 
tüketim ve ölçüm verilerine erişebilir. 

Ürün Tanıtımı

Qundis ile İnovatif veri Yönetimi

Bağlantılı ağ geçitlerinin okuma süreç-
leri IBM Bulut kullanılarak şifrelenen 
iletimler veri korumasını ve güvenliğini 
sağlarken herhangi bir yerden yönetile-
bilir. Konut endüstrisi alanında faaliyet 
sürdüren şirketler artık Q SMP web por-
talını kullanarak işletme ve maliyetlerini  
düşürerek faturalandırmaya yönelik tüm 
okuma faaliyetlerini yönetebilir. Qundis 
Q ağ geçidi 5 akıllı sayaç ile ağ geçitleri 
durumlarını gece ve gündüz boyunca 
izleyebilme ve otomatik tüketim veri 
kayıtları artık mümkün.

Esnek veri okuma için iletim 
performansı
Modularis su sayacı okuma için yeni 
modül, Q module 5.5 water ve yeni 
radyo su sayacı Q water 5.5, Qundis 
cihazlarının bu denenmiş ve test edil-
miş jenerasyonunun ileri seviye optimize 
edilmiş halini temsil ediyor. Diğer özel-
liklerinin yanı sıra bu yeni cihazlar saye-
sinde mevcut kurulumların yükseltilmesi 
sorunsuz olarak gerçekleştirilir ve radyo 
iletim performansı için ilave bir temel 
ölçü meydana getirilir. Her iki ürün de 
okuma anlamında azami esneklik sunar. 
Su tüketiminin geçmişte olduğu gibi 
48 günde bir okunabilmesi yerine artık 
yılın 365 günü okunabilir. Sonuç olarak, 
ölçüm hizmetleri artık sabit zaman pen-
cereleri tarafından kısıtlanmaz. Tüketim 
verilerinin kayıt altına alınması planla-
maları ve enerji maliyetlerinin faturalan-
dırılmaları işlemlerinde çok daha esnek 
olabilirler. 

Avantajlar
•	 E-posta, SFTP veya web portalı 

aracılığıyla yılın herhangi bir 
zamanında tam otomatik veri 
sağlanması 

•	 Yüksek veri güvenliği seviyesi – 
IBM’in işbirliği ortaklığı ve OMS 
standardı ile bulut-tabanlı veri 
barındırma

•	 Ultra-düşük güç teknolojisi- 10 ila 
12 yıl arasında standart ömürlü pil 
ile çalışan ağ geçidi Q Node 5

•	 15,000 ölçüm cihazına kadar 
tüketim verileri kayıt imkânı

•	 Fabrika-çıkışlı SIM kart ve pil 
ile çalışan ağ geçidi sayesinde 
kolaylaştırılmış kurulum

•	 Yerli ve uluslararası roaming 
(dolaşım) tarafından sağlanan 
mümkün olan en iyi kablosuz 
bağlantı ile radyo iletim  
kabiliyetleri 

İletim özellikleri (C-Modu)
•	 Tipik binalarda 20 m’den 40 m’ye 

çıkararak iletim menzilini iki katına 
yükseltir

•	 Yılın 365 günü okuma imkânı sağlar
•	 Hem mobil hem de AMR veri 

iletim sistemlerine paralel gönderimi 
(S-Modunda bile)

Entegrasyon
•	 İlave montaj işlemleri gerektirmez
•	 Yerinde C-Moduna yükseltim 

mümkündür
•	 Mevcut Qundis AMR sistemlerinin 

ağ bileşenlerinde yazılım 
modifikasyonuna ihtiyaç duymaz

Q water 5.5 – diğer özellikleri
•	 MID onayı
•	 Mevcut AMR kurulumları ile aşağı 

doğru uyarlık
•	 Tüm montaj işlemlerine uygundur
•	 Planlanan okuma tarihleri ile ilgili 

değerler görüntülenir
•	 Görüntülenen ve iletilen sayaç 

okuma değerleri arasında fark yoktur 
•	 Basit kullanım
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Testo, uzmanlığını genişleterek 
yoğun araştırma ve geliştirme 
çalışmalarından sonra kendi 

elektriksel ölçüm cihazlarının ilk seri 
üretimine başladı. Testo akıllı elektriksel 
ölçüm cihazları, kullanıcılarının gün-
lük ölçüm görevlerini her zamankinden 
daha güvenli, daha verimli ve daha kolay 
yürütebilmelerini sağlıyor. 

Amaç işleri kolaylaştırmak

Elektriksel ölçüm cihazları pazarında, 
birçok farklı ölçüm parametresi için çok 
sayıda çözüm bulunuyor. Bu nedenle 
Testo, pazara başka bir ölçüm cihazı 
sunarken aynı zamanda kullanıcılara 
gerçek bir değer katmak isteyerek yola 
çıktığını belirtiyor. Testo, özellikle 

Ürün Tanıtımı

Testo’dan Elektriksel Ölçüm Cihazları

bulunan dijital multimetre,
•	 Sıkışık alanlardaki kabloların 

kolaylıkla kavranabilmesi için 
kaliteli kavrama mekanizması ile üç 
modeli bulunan pens ampermetre,

•	 Yeni gerilim test cihazı standardına 
uygun, karışıklık tehlikesi olmadan 
ölçüm parametrelerini otomatik 
seçen iki akım-gerilim test cihazı,

•	 Her yerden rahatlıkla okunabilir 
LED ekrana sahip üç gerilim test 
cihazı,

•	 Yüksek-frekanslı paraziti filtreleyen 
temassız kontrol kalemi. 

Testo böylece elektriksel ölçüm cihazları 
pazarına da giriş yaparak, hemen hemen 
tüm alanlardaki uygulamalar için por-
tatif ve sabit ölçüm çözümleri sunuyor.

ısıtma, soğutma, klima ve havalandırma 
alanlarındaki mevcut ölçüm çözümle-
rinden daha verimli çalışabilmeyi sağ-
layan yenilikçi bir teknoloji sunuyor. Bu 
yeni cihazlar son derece kullanıcı dostu, 
kullanımları kolay, yüksek güvenliğe 
sahip ve birçok uygulamaya uygun.

Tüm önemli ölçümler için beş 
ürün grubu

Testo, elektrikli aletler ve sistemlerdeki 
tüm önemli ölçümler için toplam beş 
ürün grubunu piyasaya sunuyor: 
•	 Soket atamasıyla ölçüm 

parametrelerini otomatik tanıyan, 
geleneksel çevirmeli düğme yerine 
fonksiyon tuşları ile daha güvenli 
kullanım sunan ve üç ayrı modeli 
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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
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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir...

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul
Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr  • www.aironn.com.tr


