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oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

Eurovent onaylı TB1 sınıfı ısı köprüsüzlük 
düzeyi, hijyen ve konfor uygulamalarında 
Boreas’ı öne çıkarıyor.

www.boreasclima.com.tr
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ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği
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kontrol altında 
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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
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Editörden

  

bildiriyi, dünyanın her yerinden 1000’den fazla bilim insanı, 
filozof ve toplum liderli imzaladı.

Elon Musk, Google’ı da yapay zekâ çalışmaları nedeniyle 
ağır şekilde suçladı. Elon Musk’a göre, Google aslında ne 
yaptığının farkında değil. Google’ın Brain ismini verdiği ya-
pay zekâ laboratuvarında, AutoML adını alan yeni yapay 
zekâ platformu, ihtiyaç duyulan farklı yapay zekâ rutinlerini 
geliştirecek. Üstelik bunun için bir yapay zekâ uzmanının 
çalışması da gerekmeyecek. Google yöneticileri, ihtiyaç 
duydukları farklı yapay zekâ rutinlerini AutoML üzerinden 
kolayca yaratabilecek. Yani yapay zekâ uzmanına bile ih-
tiyaç olmayacak. Google’ın CEO’su, Larry Page, Elon Musk 
gibi düşünenlerin “paranoyaları”nın bu süreci engelleye-
meyeceğini söylüyor. Elon Musk'ın yorumları, Facebook 
CEO'su Mark Zuckerberg'i fena halde kızdırıyor. Zucker-
berg, Elon Musk için “O bu işlerden anlamaz” diyor. Bu 
alanda kehanetleri sıklıkla tutan ünlü fütürist Ray Kurzweil, 
yapay süper zekâ için 2045 yılı tahmininde bulunuyor.
Süreci basından takip ediyoruz: Suudi Arabistan’da Sophia 
isimli robot vatandaşlık hakkı almış, ardından Microsoft’un 
yardımıyla geliştirilen bir yapay zekâ sohbet botu Sibuya 
Mirai de, Japonya’da vatandaşlık hakkı almış. CJ Carr ve 
Zack Zukowski‘nin yönettiği yapay zekâ projesinde “Black 
Metal” müzik türü incelenmiş ve yapay zekâ bu müzik tü-
ründe bir albüm çıkarmış…

Hawking, "Makineler bir süre sonra insanlardan daha aktif 
olacak ve dünyayı yönetebilecek bir konuma gelecek. İn-
sanlık acilen koloni yapabileceği bir gezegen bulmalı ve 
buralara yerleşmeli. Çünkü artık geri dönülemez bir nokta-
ya geldik. Küresel nüfus alarm vererek artıyor ve dünyamız 
çok küçük. Artık kendimize zarar verme raddesine geldi" 
diyor. Bu sözlere ilişkin geçen günlerde katıldığımız bir se-
minerde bir konuşmacı “Hawking’i Canan Karatay Hocaya 
benzetiyorum. İkisinin de söyledikleri bire bir doğru, ama 
bunu çok kötü, ürkütücü biçimde dile getiriyorlar” demişti. 
“Yapay zekâ insanlık için varoluşsal bir tehdit mi?” sorusu-
na uzmanların verdiği yanıtlar arasında en hoş bulduğum 
yorum şuydu: “Olabilir. Ama olmayabilir de…”

apay zekâ dendiğinde herkesin bir fikri var, sanal 
alemde atılan bir adımın ardından, karşımıza çıkan 
bizimle gerçekten ilişkili olabilecek bir duyurunun, 

çağrının, uyarımın karşımıza çıkması, “evet işte bir yapay 
zekâ kanıtı uygulaması” hissini uyandırıyor. Ama bu kritik 
kavram, ios’ların “anneme gecikeceğimi söyle Siri”, “yarın 
hava durumu bilgisini ver” gibi yaşam kolaylaştırıcı şirin 
uygulamalardan ibaret değil. Kavram aslında çok gaz toz 
bulutu gibi bir halde olsa da, insanlığın geleceği veya sona 
erişinin bir tartışması boyutunda. Bir kere şunu öngöre-
lim; yapay zekâ kavramı, basamakları olan bir bileşik küme. 
Kimileri şöyle üçe bölüyor; yapay-dar-zekâ, yapay-genel-
zekâ, yapay-süper-zekâ. Kimileri; yapay zekâ-makinelerin 
öğrenimi-derin öğrenme diyor. Olayın özü şu; zekâ hızı 
ve kalitesi konusu çok farklı. Tanımlı belli bir alanda zekâyı 
hızlandırdık, bu oldu; mesela bir görev tanımladık, hızlı 
saymasını sağladık, bir parametreye göre insandan daha 
hızlı, veriyi tasnif ettirdik. Verdiğimiz “bir” görevde insana 
göre daha iyi sonuç aldık: Kasparov, IBM'in satranç bilgi-
sayarı Deep Blue'ya 1996 ve 1997 yıllarında iki turnuvada 
yenildi. Sonra, “makinelerin öğrenmesi” üzerine çalışıldı. 
Makine öğrenimi; “makinelerin bilhassa programlanma-
dığı sonuçları öğrenebilme kabiliyeti” olarak tanımlanıyor. 
Yani hatalarından ders çıkararak kendisini geliştirebilen 
makinelerden bahsediyoruz ki bu da bugün için hayatı-
mızda. Google çeviri, yapay zekâ kullanıyor ve gün be gün 
çeviri kalitesi yükseliyor. Facebook zaman tünelinde kişiye 
ne göstereceğine böyle bir algoritmayla karar veriyor. Bu-
raya kadar iyi de sıkıntı bundan sonra başlıyor, makineler 
“derin öğrenme” boyutuna ilerliyor. Derin öğrenme, aynı 
anda pek çok parametreyi kullanarak sonuca ulaşmaya 
çalışıyor. Pek çok parametrenin çıktısından tek bir sonuca 
varmak, bir tür muhakeme yeteneği demek. Buna Yapay 
Süper Zekâ da deniyor ve dünya birbirine giriyor. Putin 
“Yapay zekâda lider olan, dünyanın hâkimi olur” diyor ama 
bazıları yapay süper zekânın kendi kararlarını kendisi ve-
ren insanüstü yapısıyla dünyanın sonunu getireceğini öne 
sürüyor. Bunlardan biri Stephen Hawking, ısrarla ve hara-
retle yapay zekâ çalışmalarının yasaklanması gerektiğini 
savunuyor. Bu doğrultuda düşünenler hiç de az değil. Bill 
Gates’ten Tesla CEO'su Elon Musk’a kadar pek çok ünlü ve 
etkili isim gibi… Elon Musk’ın imzaya açtığı, insanı öldü-
recek yapay zekâ çalışmalarının yasaklanmasına dair bir 

Y
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Sahip Olduğu, Yeterince Bilemediği, Ürkütücü Bilinmez
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Haberler

İSKİD 25. Yılını, Üyeleri, Sektör Temsilcileri ve Dostlarıyla Birlikte Kutladı

İ

İ

SKİD 25. Yıl Gala Gecesi, 18 Kasım 
2017 tarihinde Conrad Istanbul 

Bosphorus Hotel’de düzenlendi. Galaya 
başta İSKİD üyeleri olmak üzere, sektör 
paydaşları ve İSKİD dostları katıldı. Der-
neğin 25 yıllık serüveninin anlatıldığı kısa 
film gösterisinin ardından Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet konuşmasında “25 
yıl önce derneğimizi kuran değerli şahsi-
yetlerimize huzurunuzda tekrar teşekkür 
ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti henüz 100 
yaşında değilken bir sivil toplum kuruluşu 
olarak 25 yıl hiç de azımsanmayacak bir 
süreçtir. Ve ne mutlu ki bize, bu 25 yılda 
güzel işler yaparak bugün 100’ün üzerinde 

üye sayısına ulaştık ve gelecekte bizi daha 
büyük başarılar bekliyor” dedi. 25. yıl pas-
tasını hep birlikte kesen derneğin geçmiş 
dönem yönetim kurulu başkanları ve 25 
yıllık üye firmalarına katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi verildi. Gecede konuklar, 
Grup Nüans’ın şarkılarıyla eğlenirken mini 
tahmin yarışması “Bil Bakalım” geceye renk 
kattı. Türkiye’de 1950’lerde çalışmalarına 
başlayan klima ve soğutma sektörü dünya 
ile paralel bir gelişme gösterirken İSKİD, bu 
gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olması 
yönünde örgütlü bir yapının kurulması 
gerekliliği ile “sektörün gelişimine yönelik 
stratejik planları, bu planları gerçekleşti-
recek eylemleri, üyeleri ve sektörün diğer 
paydaşları ile etkin işbirliği içinde hayata 

İSKİD, İthalattaki Güncel Uygulamalar Konulu Çalıştay Düzenledi
thalattaki Güncel Uygulama-
lar konulu çalıştay, İSKİD Üyesi 

Daikin’in ev sahipliğinde 24 Kasım 2017 
tarihinde düzenledi. İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yönet ve komisyon 
temsilcilerinin Ekim ayında Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdür-
lüğü ziyareti sonrasında düzenlenmesi 
planlanan çalıştayın hazırlıkları Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl 
Müdürlüğü ile birlikte yürütüldü. Çalış-
taya çok sayıda İSKİD üyesi firma temsilci-
leri ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mev-
lüt Hürol Mete, İl Müdürü Ümit Ünal, 
Şube Müdürü Şevki Şarlıoğlu’nun katılı-
mının yanı sıra Ekonomi Bakanlığı Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
İthalat Denetimleri Dairesi Dış Ticaret 
Uzmanı İsmail Hakkı Görücü, Muham-

met Fatih Çetinkaya; TSE Uluslararası 
Muayene Gözetim Grup Başkanlığı Grup 
Başkanı Ayfer Sak, TSE Elektroteknik ve 
Kimya Laboratuvarları Grup Başkanlığı 
Grup Başkanı Ramazan Gümüştaş gün-
cel uygulamalar hakkında bilgi vermek 
üzere davet edildi. Etkinlikte, Ekonomi 
Bakanlığı ve TSE yetkililerinin güncel 
uygulama ve denetimler hakkında bilgi 
verdikleri sunumların ardından İSKİD 

üyeleri sektör temsilcileri, ithalat ve 
ürün denetimleri konusunda sorun-
larını paylaşarak yetkililer ile birlikte 
çözüm önerileri geliştirme fırsatı buldu. 
Tespit edilen sorunların çözümü için 
oluşan işbirliğinin korunması ve geliş-
tirilmesi kararları alındı. Etkinliğin 
ardından Çalıştaya ilişkin rapor hazır-
lanarak tüm İSKİD üyelerine iletilmesi 
sağlanacak.

geçirmek” misyonuyla klima ve soğutma 
sektörünün önde gelen firmaları ve kişi-
lerin katkılarıyla 1992 yılında kuruldu. 
Kurulduğu günden bugüne kadar sektöre 
aralıksız hizmet eden İSKİD, iklimlendirme 
sektörünün gelişmesi ve uluslararası reka-
bette öne geçmesi yönünde çalışmalarını 
yürütüyor. 

İSKİD, bugün sektörün, tek çatı altında 
toplanarak güçlenmesinde, sektörün ihti-
yaçlarına yönelik geliştirici eğitim ve semi-
nerlerin düzenlenmesinde, uluslararası iliş-
kileri sayesinde sektörün dünya kriterlerine 
ulaşmasında ve iklimlendirme konularında 
kamuoyunda bilinç oluşturulması faaliyet-
lerinde etkin bir öneme sahip.

Geleceğin Teknolojisi  
MicroChannel Kondenser
MicroChannel Kondenser mükemmel ısı transferi ve minumum soğutucu 
akışkan kullanımı sayesinde, tüm hava soğutmalı sistemlerde yüksek verim 
sağlar. Bakır borulu-alüminyum kanatlı kondenserlere kıyasla 60% daha 
hafif olan kompakt yapısı ile nakliye masraflarını düşürür ve montaj işlemini 
kolaylaştırır.

www.danfoss.com.tr

70% 

daha az  
soğutkan şarjı

Başlangıç ve ömür boyu  
maliyetleri azaltır.
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Haberler

MTMD 10. Yılını Coşkuyla Kutladı

M TMD kuruluşunun 10. yılını iklim-
lendirme sektörünün önde gelen 

temsilcileri ile birlikte kutladı. 22 Kasım 
2017 Çarşamba günü akşamı, Moda 
Deniz Klubü’nde düzenlenen organizas-
yona katılım yoğundu. MTMD 6. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli, der-
neğin kurucu yönetim kurulu üyeleri; Ersin 
Gökbudak, Hüseyin Erdem, İsmet Mura, 
Mustafa Arslancan, Olgun Sönmez, Recep 
Yıldız ve Tuncay Ayhan’a teşekkür ederek 
başladığı açılış konuşmasında, derneğin 
on yıllık süreçteki faaliyetlerini “önemli ilk-
ler” başlığı altında özetledi. Çelimli konuş-
masında şu noktalara değindi: “Sektörün 
sağlıklı gelişmesi ve ilerlemesi için ‘adalet’ 

büyük önem taşıyor. Tüm iş süreçlerinde, 
hakkaniyet esasları gözetilmeli, bunun için 
sözleşmeler FIDIC koşulları ile yapılmalıdır. 
Bir diğer önem verilmesi gereken konu; 
kuvvetler ayrılığının gözetilmesi gereğidir. 
Herkes, sadece kendi uzmanlık alanında 
faaliyet gösterirse, sektör sağlıklı gelişir.”
MTMD 1. Dönem Yönetim Kurulu, 
Kurucu Başkanı Ersin Gökbudak, on yıl 
önce MTMD’yi kurarak iklimlendirme sek-
töründe bir “puzzle”ı tamamladıklarını 
belirtti. Gökbudak, yaşanan dönemin zorlu 
koşullarına dikkat çekerek her firmanın 
risk analizini titizlikle yapması gerektiğinin 
altını çizdi.
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural 
Eroğlu, tüm sektörel meslek örgütlerinin, 
aynı mozaiğin parçaları olduğunu, bu 
parçalar bir araya geldiğinde çok büyük 
bir “güç” ortaya konduğunu vurguladı. 
Eroğlu, “MTMD mensubu dostlarımız bil-
sinler; diledikleri anda hepimiz, istedikleri 
enerjiyi vermeye hazırız” dedi.
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, 
malzemeciler, tasarımcılar ve uygulamacı-
ların bir bütünün parçaları olduğunu söy-

İ

İnşaat Sektöründe Sigortacılık Eğitimi Gerçekleştirildi
nşaat sektöründe sigortacılık 
oldukça önemli ve sektörde çok 

fazla bilinmeyen bir konu olması nedeniyle 
MTMD eğitim programına alınmıştı. Bu 
doğrultuda Duha Sigortacılık'tan sigorta-
cılık sektöründe 27 yıllık deneyime sahip 

Levent Şahin’in sunumuyla 4 Ekim 2017 
tarihinde Radisson Asia Otel’de bir eğitim 
düzenlendi. 
Eğitimin birinci bölümünde inşaat sektö-
rünün sigorta ihtiyaçları, inşaat/montaj 
sigortalarının kapsamı, teminat süreleri, 

ledi ve konuşmasında şu sözlere yer verdi: 
“Sivil toplum örgütlerinde 10 yılın geride 
bırakılması çok önemlidir. On yıl demek, 
‘maya tuttu’ demektir.”
MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
adına konuşan Ahmet Akçakaya, MMO 
olarak tüm meslek örgütleriyle müşterek 
çalışmalar içinde olduklarına dikkat çeke-
rek, tüm davetlileri 13 Ocak’ta yapılacak 
Genel Kurul toplantısı ile 14 Ocak’ta yapı-
lacak seçimlere davet etti.
Konuşmaların ardından, MTMD web site-
sine verdikleri banner ilanları ile destek 
veren kuruluşlara plaketleri takdim edildi. 
İrfan Çelimli, Ersin Gökbudak, İsmet Mura, 
Recep Yıldız, Mürşit Çelikkol ve Dr. Mus-
tafa Bilge tarafından plaketleri takdim 
eden 17 kuruluş: Alarko Carrier, Boreas, 
Daikin, Duyar Vana, Form A.Ş., Giacomini 
Unival, Grundfos, İnka Bağlantı Elemanları, 
Johnson Controls, Link Yapı, Makro Tek-
nik, Norm Teknik, ODE, SBC Otomasyon, 
Systemair HSK, Trox ve Wilo idi. Gece, 
MTMD’nin 10. yıl kutlaması için hazırla-
nan “onuncu yıl takı”nın altında fotoğraf 
çekimi ile son buldu.

ek teminatları, poliçe oluşturulurken dik-
kat edilecek hususlar aktarılırken ikinci 
bölümde işveren mali mesuliyet sigor-
taları ele alındı. Ardından soru cevap 
bölümünde katılımcıların soruları detaylı 
bir şekilde yanıtlandı.

Duyar Vana Genel Müdürlüğüne Faruk Çizmecioğlu Getirildi

D uyar Vana Mak. San. ve Tic. A.Ş. 
Genel Müdürlüğü görevine Faruk Çiz-

mecioğlu getirildi. Konu ile ilgili Duyar Vana 
Mak. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 
yaptığı açıklamada; “Duyar Vana Mak. 
San. ve Tic. A.Ş. Yönetimi olarak şirketimizi 
gelecek dönemlere daha da güçlendirerek 
hazırlamak için tüm iç süreçlerin yeniden 
yapılanma çalışmalarını sürdürmekteyiz. 
Değişim stratejileri kapsamında oluştur-
duğumuz hedeflere başarıyla ulaşabilmek 

için şirketimizin profesyonel kadrolarında 
da yeniden yapılanma uygulamalarına hız 
vermekteyiz. Bu bağlamda saygın şirket-
lerde üst düzey yöneticilik yapmış olan 
Sayın Faruk Çizmecioğlu, Duyar Vana Mak. 
San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürlüğü görevine 
atanmıştır. Sayın Faruk Çizmecioğlu’nun 
aramıza katılmış olmasından dolayı duydu-
ğumuz memnuniyeti kamuoyuna ve değerli 
sektör mensuplarına saygıyla bildiriyoruz” 
ifadelerine yer verildi.
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Haberler

ISKAV Mütevelli Heyeti Genel Kurulu Gerçekleştirildi

I SKAV Mütevelli Heyeti Genel 
Kurulu; 20 Kasım 2017 tarihinde 

YTÜ Makine Fakültesi Dekanlık Binası 
Prof. Dr. Şerafettin Oydaşık Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Mütevelli heyeti başkanı 
Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın görev süre-
sini doldurmasıyla birlikte yeni heyet 
başkanı için seçim yapıldı. Yönetim 
kurulunun önerisi doğrultusunda vakıf 
denetim kurulu üyesi Ersin Gökbudak 
mütevelli heyeti başkanlığına önerildi. 
Mütevelli heyeti üyelerinin oy birliğiyle 
Ersin Gökbudak üç yıllığına ISKAV Müte-
velli Heyeti Başkanlığına seçildi. Ersin 
Gökbudak tarafından açılan genel kurul 
toplantısı, saygı duruşunun ardından 
Divan Kurulu seçimiyle devam etti. Divan 
Başkan Yardımcılığına Can Topakoğlu, 

sekreterliğe ise Turgay Yay seçildi. İlk 
gündem maddesi olarak vakfın mütevelli 
heyet üyeliğine başvuran Aldağ A.Ş.’nin 
üyeliği değerlendirmeye sunuldu, üyelik 
başvurusu oylanarak Genel Kurul tara-
fından oybirliğiyle kabul edildi. ISKAV 
Başkanı Vural Eroğlu, vakfın stratejik 
değişim içinde olması gerektiğini ve 
daha iyi hizmet vermek için yoğun bir 
çalışma yaptıklarını belirterek, Vakıf 
Stratejik Değişim Yönetimi sunumunu 
gerçekleştirdi. Ardından; vakfın 2015-
2017 yılları arasındaki mali durumunu, 
Cerebra Muhasebe Denetim Danışman-
lık firmasından Ömer Tunabaş aktardı. 
Gelecek beş yılda da vakıf için düşünülen 
yeni iş modelleri önerileri sunuldu. Ömer 
Tunabaş’ın sunumunun ardından Vural 

Eroğlu söz alarak; vakfın sürdürülebilir-
liği için aksiyon alınmasının gerekliliğini 
vurguladı. Bu doğrultuda; Vakıf Stratejik 
Değişim Yönetimi modelini görüşlere 
sundu. Vakıf senedinde yer alan danış-
manlar kurulunun aktif hale getirilerek 
vakıf için yeni kaynaklar yaratma konu-
sunda çalışmalar yapılmasını öngören 
teklif, üyelerin görüşlerine sunuldu. Söz 
alan Ertuğrul Şen, İrfan Çelimli, Bay-
ram Kömürcü, Kurucu Başkan Mustafa 
Baygan, Ozan Atasoy, Selman Ölmez 
plan hakkında olumlu ve destekleyici 
yönde açıklamalarda bulundu. Değer-
lendirmelerden sonra oylamaya sunulan 
Vakıf Stratejik Değişim Yönetimi, Genel 
Kurul tarafından kabul edildi. Ardından 
çalışma komisyonlarının faaliyetleri, 
komisyon başkanları tarafından aktarıldı. 
Karşılıklı görüş alış verişleri gerçekleşti-
rildi. Mali tabloların aktarımı yapıldıktan 
sonra, genel kurulun son bölümünde 
dilekler ve öneriler alındı. 
Mütevelli Heyeti Genel Kurulu, katılan 
üyelerin yüksek memnuniyetlerini ifade 
etmelerinden sonra sona erdi.

EEMKON 2017 Geniş Katılımla Gerçekleştirildi

E lektrik Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi tarafından düzenle-

nen, “Elektrik- Elektronik Mühendisliği 
Kongresi 2017” (EEMKON 2017); 16-18 
Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da Har-
biye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde yapıldı. 
“Biyomedikal Mühendisliği”, “Elektrik 
ve Kontrol Mühendisliği”, “Elektronik 
Sanayi”, “Enerji Politikaları”, “İletişim 
Teknolojileri”, “Kent ve Elektronik”, 
“Mühendislik Eğitimi” sempozyumları-
nın yer aldığı EEMKON 2017’nin açılış 
töreninde, Kongre Düzenleme Kurulu 
Başkanı Başkanı Mehmet Turgut, EMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Celepsoy, EMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Önder, TMMOB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş konuştu. EEM-
KON Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet 

Turgut, alandaki en kapsamlı ve en iddialı 
kongre olarak nitelendirdiği EEMKON’un 
hızlı gelişim gösteren elektrik, elektronik, 
kontrol, elektronik haberleşme ve biyo-
medikal mühendisliği alanlarında yeni 
gelişmelerin paylaşılacağı, geleceğe iliş-
kin politikaların tartışılacağı değerli bir 
platform sunacağına dikkat çekti. Turgut, 
EEMKON 2017 Kongresi için yurtiçi ve 
yurtdışından çok değerli aydın, akademis-
yen, öğretim görevlilerinin, üniversitelerin, 
belediyelerin, kamu kuruluşlarının, basın 
yayın organlarının katkılarını aldıklarını 
ifade ederek, yapılan hazırlıklar hakkında 
da kısa bilgi verdi. EEMKON 2017 kapsa-
mında; ülkemizde ve dünyada hızla geli-
şen elektrik, elektronik ve biyomedikal 
mühendisliği alanlarında yenilikler payla-
şılarak geleceğe ilişkin politikaları tartışıldı.
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Haberler

Bosch Termoteknik 
“Sürdürülebilir İç Tesisat” 
Konusunda Sektörü 
Bilgilendirdi

ISIDEM Yalıtım, İş Ortaklarıyla 
Phuket’te Buluştu

B

I

osch Termotek-
nik, 2-3 Kasım 

tarihinde Haliç Kongre 
Merkezi’nde düzenle-
nen İGDAŞ’ın ev sahip-
liğini yaptığı “Doğalga-
zın Geleceğine Köprü” 
temasıyla yola çıktığı 7. 
Uluslararası Doğalgaz 
Kongre ve Fuarı olan 
INGAS 2017’ye sponsor oldu. Doğalgaz sektörünün 
önemli paydaşlarından gaz şirketi yetkilileri ve dernek 
başkanlarının da konuşmacı olarak yer aldığı organi-
zasyona uluslararası platformlardan da önemli konuş-
macılar katıldı. Bosch Termoteknik Pazarlama Direktörü 
Ali Aktaş’ın “Sürdürülebilir İç Tesisat” panelinde sek-
törün değerli oyuncularından yetkili servisler ve tesisat 
ustalarının önemine dikkat çeken sunumu katılımcılar 
tarafından ilgiyle dinlendi. Bosch Termoteknik organi-
zasyonda en yeni ürünü olan Condens 7000i W yoğuş-
malı kombisi ile CT100 Akıllı oda kumanda cihazlarını 
da ilk kez bu fuarda ziyaretçiyle buluşturdu.

SIDEM Yalı-
tım yurti-

çinde güçlendir-
diği bayi ağıyla 
birlikte ilk yurt-
dışı bayi gezisini 
Tayland’ın dün-
yaca ünlü turizm 
adası Phuket’e 
yaptı. 2017 yılı 
içerisinde gerçek-
leştirilen satış kampanyası ile bayilerine stresten uzak 
bir hafta dinlenme ve eğlenme imkânı sunan ISIDEM 
Yalıtım, farklı bir kültürü keşfetmenin ayrıcalığını bayile-
rine yaşattı. Uzakdoğu gezisiyle, yıl boyu yoğun çalışma 
temposundan sıyrılarak dinlenme şansı bulan başarılı 
bayiler, ISIDEM Yalıtım yetkilileriyle birlikte önümüzdeki 
dönem performansının daha da artırılması konusunda 
da görüş alışverişinde bulundular.

Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları
Girne Mh. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merkezi

A Blok No:72/28A 34852 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 366 10 80 Faks: +90 216 366 10 81

info@resterm.com www.resterm.com

Kanal Tip / Santral Tip Isıtıcılar
- Galvaniz – Paslanmaz çelik kasa
- 304 AISI ısıtıcı elemanlar
- 0,5-1200Kw güç aralığı (Dikdörtgen + Santral)
 0,5-20Kw güç aralığı (Yuvarlak)
- İstenilen model – ölçü ve güçte özel üretim
- 2 kademeli sıcaklık emniyeti
- Otomasyon uyumlu modeller
 Kademe kontrolü. 0-10V kontrol
 Modbus RTU – Bacnet MS/TP Entegrasyon
- Kolay montaj
- IP43 koruma
- CE onaylı ürünler

Endüstriyel ISITMA



büyük işletmeler için
               doğru çözümler...

Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co. Ltd.
Hisense VRF Sistemleri yarım asırlık tecrübeye dayanan ÜNTES güvencesiyle

Full DC Inverter VRF
Sistemi

 Satış ve Pazarlama
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - Ankara
 T+90 (312) 287 91 00      F+90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi  
No:11, 34758 Küçükbakkalköy - Ataşehir - İstanbul

T+90 216 456 04 10       F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule  
Kongre Merkezi Bayraklı - İzmir - Türkiye

T+90 232 469 05 55       F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

İş Merkezi  2.Kat No: 250 Adana
 T+90 322 459 00 40      F +90 322 459 01 80

www.untesvrf.com.tr



Haberler

Sektörde Yeni Bir Firma: LUFTSİS A.Ş.

L UFTSİS A.Ş. 2017 yılında kuruldu 
ve LUFT markası ile Türkiye Ban-

dırma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 25 
bin m2 kapalı alan fabrikasında HVAC 
sektöründe üretim yapmaya başladı. 
Ar-Ge, Üretim, Satış, İmalat, Teknik Hiz-
metler ve PR departmanları yapılandırı-
lan LUFTSİS A.Ş.’nin merkez ofisi Şerifali 
Ümraniye’de, Avrupa yakası ofisi ise 
Maslak42 projesi içerisinde yer alıyor. 
Firmanın kurucusu Uğur Darcan konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: 
“Türkiye genelinde bayi / partner yapımız 
ile proje bazlı ürün ve hizmet veriyoruz. 
Yurtdışı bayilik ve yetkili distribütörlük 
çalışmalarımız devam ediyor. LUFTSİS A.Ş. 
üretim teknolojilerinde fark yaratarak, 
Endüstri 4.0 platformu dahilinde, inova-
tif çözümler ve yeni teknolojiler sunan, 
hedefi Türkiye’de A ve AB segmentindeki 
projeler ve ağırlıklı ihracat hedefleri olan 
bir markadır. LUFTSİS A.Ş.’nin fiyatlan-
dırma ve satış vizyonunda da ürünlerini 
yüksek teknolojili üretim yöntemleri ile 
destekleyerek satılabilir minimum fiyat 
seviyesinde sunmak vardır. Kalite stan-
dart belgeleri hazır olan LUFTSİS A.Ş., 
sektörel standart belgelendirmeler için 
de gerekli hazırlıkları tamamlamıştır. Bu 
kapsamda başta EUROVENT, TUV HIJYEN 

8-12 arasında artırılması temin edilmiştir. 
LuftIOT: Yüksek standartlı ürünlerimizin 
IOT bazlı standart GSM servis sağlayıcıları 
kullanılarak web üzerinden worldwide 
takip ve kontrol sistemidir.
Luft klima santrallerinde standart sürekli 
form kaideye ek olarak yükseklik ayarlı 
ayaklar kullanılmıştır. Terazili olmayan 
kaidelerde santral hücre bağlantılarını 
hava sızdırmaz olarak 3 eksenli yapmak 
kolay hale getirilmiştir.
LuftWARE: Web tabanlı ürün secim ve 
dizayn programımızdır.
LUFTSİS A.Ş. yeni teknolojileri HVAC 
sektörüne taşırken bunlara ait marka, 
tescil, faydalı model ve patentlerini de 
alarak ürün ve hizmetlerini koruma altına 
almaktadır. LUFT marka mevcut ihracat 
ağırlıklı projelerimizin üretimleri devam 
etmekte olup ürünlerin ilk sergilemesi 
2018 SODEX fuarı kapsamındaki stan-
dımızda yapılacaktır.”

belge müracaatları yapılmış olup bunlar 
2018 yılı içinde tamamlanacaktır. LUFT-
SİS A.Ş. imalat ve üretimde yüksek kalite 
standartlarını hedeflemektedir. Bu bazda 
mevcut zengin üretim teknolojilerine ve 
ekipmanlarına ek olarak Türkiye HVAC 
imalat sektöründe tesisindeki mevcut 
üretim makine parkına ilave ilk olarak 
Panel Büküm Merkezi ve 5 KW HD LASER 
kesim merkezi siparişi vererek 2018 
yılında devreye almayı programlamıştır.” 
LUFTSİS A.Ş.’nin üretim hattı hakkında 
da bilgi veren Darcan, “Üretimlerimiz; 
konfor, hijyen ve endüstriyel modüler 
klima santralleri, kompakt klima sant-
ralleri, egzoz fanları, ısıtıcı apareyler, ısı 
geri kazanım cihazları, mutfak davlum-
baz aspiratörleri, fan coiller, endüstriyel 
kondensing ünitelerdir” dedi.
LUFTSİS A.Ş.’nin, yeni teknoloji gelişi-
mine yüksek ar-ge desteği ile vizyonel 
olarak hazır olduğunu ve sektöre suna-
cağı önemli farklılıklar olacağını belirten 
Darcan, bu farklılıkları şöyle sıraladı: “
LuftBOND Yüzey Kaplama Sistemi: Bu 
uygulamada fabrikasyon metal işleme 
tezgâhlarından çıkan tüm metalik yüzey-
ler içten ve dıştan, dünyada kullanılan 
en üst metal kaplama yöntemi olan ve 
ağırlıklı otomotiv, beyaz eşya üretiminde 
kullanılan 7 aşamalı kataforez kaplama 
yapılmakta ve sonrasında tesisimiz içe-
risindeki elektrostatik toz boyama hat-
tında boyanmaktadır. Bu uygulama Tür-
kiye HVAC sektöründe ilk olup Avrupalı 
rakiplerimizce de güncel olarak araştırma 
halindedir. Bu uygulama ile ürünlerimize 
standart olarak 7 yıl korozyon garantisi 
verilmektedir.
Alternatif İzolasyonlar: Luft standart 
kapak izolasyonu 60 mm kalınlığında 
kaya yünü izolasyondur. Klima cihaz 
kapak-gövde ısıl ve ısı köprüleme izolas-
yon değerleri alternatif yeni teknolojiler 
ile iyileştirilmiştir. Bunlar VIP ( Vacuum 
Insulatıon Panel) ve mikro seramik küre-
cikli izolasyon boyalarıdır.  
Microchannel Fin Teknolojisi: Isı değişti-
ricilerde Microchannel fin teknolojisine 
geçilerek ısı transfer verimlerinin yüzde 
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Haberler

Duygu Erten, Sürdürülebilirlikte Dünyanın En Güçlü 10 Kadınından 
Biri Oldu

S ürdürülebilirlik alanında Lider Kadın-
lar Ödülü (WSLA), bu yıl Turkeco 

CEO’su Dr. Duygu Erten’e verildi. USGBC 
ve gb&d tarafından her yıl düzenlenen 
Sürdürülebilirlik alanında Lider Kadınlar 
Ödülü (WSLA) ile dünyada sürdürülebilir-
lik alanında fark yaratan en güçlü kadınlar 
ödüllendiriliyor. gb&d (Yeşil Binalar ve Tasa-
rım), USGBC (Amerika Birleşik Devletleri Yeşil 
Binalar Konseyi) ve Sürdürülebilirlikte Dünya 
Liderleri Kadınlar grubu tarafından bu yıl 4. 
kez verilen ödül, mimari ve çevrecilik ala-
nında dünyanın en prestijli ödüllerinden 
biri. Amerika’nın Boston şehrinde önceki 
akşam gerçekleşen ödül töreninde, çevreyi 
korumayı misyon edinmiş, daha yeşil ve 
temiz bir dünya için çalışan başarılı kadınlar 

arasından seçilen 10 kişi açıklandı. Önceki 
yıllarda Hillary Clinton, Bea Perez (Coca-
Cola), Angela Foster-Rice (United Airlines), 
Arielle Bertman (Google) ve Jeanne Gang 
(Studio Gang Architects) gibi güçlü isim-
lerin kazandığı ödüle bu yıl layık görülen 
isimlerden biri de STK lideri, akademisyen, 
danışman ve aktivist Dr. Duygu Erten oldu. 
Geleceğin sürdürülebilir çevresini şekillendi-
ren isimler arasına giren Turkeco CEO’su Dr. 
Duygu Erten, geçmiş dönem USGBC Yöne-
tim Kurulu Üyesi, geçmiş dönem ÇEDBİK 
(Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) Başkanı, 
“World Green Building Council (Dünya Yeşil 
Binalar Konseyi) Danışma Kurulu Üyesi. Bu 
yıl WSLA ödülünü kazanan diğer isimler ise; 
Deb Frodl (GE Ecomagination), Catherine 

Luthin (Luthin Associates, Inc.), Ilana Judah 
(FXFOWLE Architects), Sandra Leibowitz 
(Sustainable Design Consulting), Susan 
Rochford (Legrand North America), Lynn 
N. Simon (Thornton Tomasetti), Gillan Tad-
dune (Banyan Water), Virge Temme (Virge 
Temme Architecture) ve Wendy Vittori (HPD 
Collaborative).  

Vaillant Türkiye, Başarılı Yetkili Satıcılarını Moskova Gezisiyle 
Ödüllendirdi

V aillant Türkiye, Mayıs-Haziran ayları 
arasında 75 adet tam yoğuşmalı 

ecoTEC  Plus, ecoTEC  Pro ve ecoTEC Pure  
tipi kombi cihazı alan 63 yetkili satıcısını, 
Moskova’da   4 günlük gezi ile ağırladı. 
Türkiye’nin farklı şehirlerinden geziye katı-
lan yetkili satıcılara, Vaillant Türkiye Satış 
ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu ile 
Vaillant Türkiye yöneticileri eşlik etti.  
Vaillant Türkiye Satış Direktörü Yusuf Tür-
kel, “Bu gezi, yalnızca premix cihazlarımı-
zın satışını ödüllendirmek için düzenlenmiş 
bir gezidir. Bu geziye katılmayı hak eden 

iş ortaklarımızın sayısının oldukça yüksek 
olması da göstermiştir ki piyasanın en iyi 
iş ortaklarına sahibiz ve % 75 yoğuşmalı 
kombi satışı oranıyla Vaillant olarak ERP’ye 
en hazır marka bizim markamızdır. Bu 
gezide; işbirliğini destekleyen, başarının 
yüksek motivasyon ve kazanma arzusu ile 
geleceğine inanan, elde ettiği başarıları 
hep birlikte kutlayan bir ekip ruhunu bir 
kez daha yansıtmış olmaktan da büyük 
mutluluk duyduk ve geziye ilgi duyan tüm 
iş ortaklarımıza çok teşekkür ediyoruz” 
dedi. Gezide; Ünlü Kızıl Meydan ve Krem-

lin Sarayı, Borodino Müzesi; Arbat sokağı, 
1932 yılında yapılmış ünlü metro istasyon-
ları ile Şair Nazım Hikmet’in mezarı ziyaret 
edildi. Volga nehrinde yapılan tekne gezisi 
ile şehrin güzellikleri keşfedildi.  

Mitsubishi Electric, CDP’nin İklim ve Su Kategorilerinde A Listesine Girdi

M itsubishi Electric, sürdürülebilir dün-
yanın önündeki en önemli engellerin 

başında gelen iklim değişikliği ile mücadele 
ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalış-
malarıyla dikkat çekiyor. Marka bu doğrul-
tuda, şirketleri ve şehirleri çevresel etkilerini 
yönetmeleri için teşvik eden küresel sistem 
CDP (Carbon Disclosure Project - Karbon 
Saydamlık Projesi) tarafından, iklim ve su 
kategorilerinde en yüksek sıralama olan 
A listesine ikinci kez layık görüldü. Mitsu-
bishi Electric, 100’üncü yıldönümü olan 
2021 yılına doğru ilerlerken “Çevre Vizyonu 

2021” planı çerçevesinde hareket ediyor. 
Bu vizyon kapsamında; toplumun karbon 
salımını düşürmeye, geri dönüşüme dayalı 
bir toplum yaratmaya ve biyolojik çeşitliliğe 
duyulan saygının artırılmasına katkıda bulu-
nuyor. Ürünlerden kaynaklanan CO2 emis-
yonlarının azaltılması için çalışan Mitsubishi 
Electric, hem enerji verimliliği sağlayan güç 
yarı iletkenleri geliştiriyor hem de sıfır enerjili 
binalar ve evler gibi yüksek enerji tasarruflu 
sistemler için çözümler sunuyor. Bununla 
birlikte IoT (Internet of Things-Nesnelerin 
İnterneti) ve diğer yeni teknolojilerin kullanıl-

masıyla üretim faaliyetlerinden kaynaklanan 
CO2 emisyonlarının azaltılmasına da büyük 
katkı sağlıyor. Su kaynakları ile ilgili risk ana-
lizleri yaparak su sarfiyatının azaltılması ve 
suyun yeniden kullanım oranının artırılması 
için çalışan Mitsubishi Electric, bu alanda da 
önemli projelere imza atıyor. Ozonlu su kul-
lanan bir membran ayırma bioreaktöründen 
yararlanılan su arıtma teknolojisi ve gaz-sıvı 
arayüzlü elektriksel deşarja dayalı bir başka 
su arıtma teknolojisi geliştiren Mitsubishi 
Electric, su yönetimi için sürekli olarak yeni 
nesil sistemler tasarlıyor.
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Haberler

Sampro Klima ve Havalandırma 
Faaliyetlerine Başladı

S ampro Klima ve Havalandırma Ltd. Şti. faaliyetlerine baş-
ladı. Konu ile ilgili firmanın Genel Müdürü Özkan Sarı-

özkan şu açıklamalarda bulundu: “Sampro Klima’yı kurmaya, 
sektörde yaklaşık 20 yılı bulan çalışmanın bana kazandırdığı 
tecrübe sonucunda karar verdim. Bu konuda beni, ailem ve 
yakın çevrem cesaretlendirdi. Elektronik mühendisiyim. Ama 
ilk çalışma günümden itibaren hep iklimlendirme ve mekanik 
sektöründe çalıştım. Teknoloji geliştikçe, mesleğimin yaptığım 
işe katkısını daha iyi anladım. Artık tüm iklimlendirme cihazları 
için elektronik, yazılım, otomasyon gibi özellikler çok önemli 
hale geldi. Endüstri 4.0, IOT, Green Tech., enerji tasarrufu 
kavramları  daha çok konuşulmaya ve önemsenmeye başladı. 
Teknolojik özellikler kadar estetik, mimari ve inşai şartlara 
uyum sağlayan, görselliği de ön planda olan sistem ve cihaz-
lar tercih edilmeye başladı. Yüksek verimli ve çevreye duyarlı 
sistemlerin, sistem seçimi ve tasarımında önceliği tartışılmaz 
hale geldi. Tüm bu gelişmelerin ışığında, ben de kurduğum 
firmamda bu ortak özellikleri barındıran, yüksek teknoloji 
ve tasarım gücü gerektiren ürünlerin projelendirme, satış ve 
uygulamalarına başladım. Türkiye’deki ilk uygulamasından 
(2003 yılı Bodrum Hilton) başlayarak bugüne kadar yüzlerce 
projede satış ve projelendirme hizmetlerini gerçekleştirdiğim 
Samsung sistem klimaları yine en önemli iş partnerimiz ola-
cak. Projelendirme sürecinden başlayarak, satış ve uygulama 
hizmetlerini yürütüyoruz. Bu süreç esnasında gerekli olan 
tüm çizimleri, enerji analizleri, CFD ısı ve ses simülasyonla-
rını Samsung Türkiye işbirliğimiz ile kolaylıkla yapabiliyoruz. 
Bunun yanında günden güne satış hacmi artan DX santral 
uygulamaları, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları ürün 
gamımızda yer alıyor. Önümüzdeki yıl, kalitesi ve markası ile 
kendini kanıtlamış yeni ve farklı ürünlerin temsilciliklerini de 
alacağız. Kuruluş olarak yeni, tecrübe olarak eski bir firmayız. 
‘Değer Mühendisliği’ ve ‘İleri Mühendislik Çözümleri’ ile pro-
jelere farklı yorumlar katmak, değer yaratacak özel çözümler 
üretmek çalışma prensibimizdir.”



Belimo’dan Yeni Nesil Kelebek Vana ve Motor 
Yenilikçi, kullanışlı, güvenilir
Yenilikçi ve akıllı tasarımı sayesinde Belimo’nun yeni nesil kelebek vana ve motorları yüksek debi kontrolünde 
enerji verimli ve güvenli çözüm sağlar. Belimo kelebek vana ve motorlarının size sağladığı avantajlar şöyledir:
•	 Daha	hafif	ve	daha	küçük	boyutlu	motoru	sayesinde	kolay	montaj
•	 NFC	(Near	Field	Communication)	özelliği	sayesinde,	cep	telefonunuz	ile	parametreleri	değiştirme	ve	kolay	
 devreye alma imkânı
•	 Kendini	adapte	etme	özelliği	sayesinde,	garantili	güvenilir	çalışma
•	 Geleneksel	kelebek	vana	ve	motor	kombinasyonlarına	göre	%80	enerji	tasarrufu
•	 Uzaktan	görülebilen	pozisyon	göstergesi	sayesinde	motor	ve	vananın	hareketini	izleyebilme

We	set	standards.	www.belimo.com.tr

BELIMO TURKEY Otomasyon A.Ş, Şerifali	Mh.	Beyit	Sk.	No:52/Z-1	İstanbul
Tel	+90	216	266	32	00,	Faks	+90	216	266	32	09,	info@belimo.com.tr,	www.belimo.com.tr

Şimdi	BACnet	haberleşme	
ve	Supercap	seçeneği	ile
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Assan Alüminyum Yeni Yatırımlarıyla Zirveyi Hedefliyor

K ibar Holding bünyesinde faaliyet gös-
teren yassı alüminyum sektörünün 

lider kuruluşlarından Assan Alüminyum, 
İş Ortakları Toplantısı’nı 24-27 Ekim tarih-
leri arasında Antalya’da Rixos Premium 
Belek Hotel’de gerçekleştirdi. Geniş katılım 
ile gerçekleşen etkinliğin ev sahipliğini ve 
açılış konuşmasını Kibar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Kibar yaptı. Kibar Holding 
CEO’su Dr. Tamer Saka’nın “Hoşgeldiniz 
Konuşması”nı yaptığı toplantıda Assan 
Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör 
ise pazarın ve şirketin geleceği konusunda 
bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda Assan 
Alüminyum’un yeni logosunun lansmanı 
yapıldı ve ilk olarak iş ortaklarına tanıtıldı.
İlk iki gün yetkili satıcılarla yapılan toplantı-
ların ardından, üçüncü gün programı tüm 
iş ortaklarının katılımıyla Ali Kibar’ın açılış 
konuşması ile başladı. Kibar Grubu’nun 
amiral gemisi olan Assan Alüminyum’un 
dünden bugüne geldiği noktayı ve bunda 
iş ortakları ile olan uzun süreli ilişkilerin 
önemine değinen Kibar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Kibar: “45 yıl öncesinde 
'Güven' üzerine kurduğumuz ilişkilerimiz 
bugün 'Büyük Bir Aile' olmamıza vesile oldu. 
Bu uzun yolculuğumuzda, siz değerli pay-
daşlarımızla bugüne kadar yakaladığımız 
başarılarımızı sürdürülebilir kılmamız, kârlı 
bir büyüme için tüm kaynaklarımızı etkin 
kullanmamız ve dijitalleşme çağının getiri-
lerini hızlı bir şekilde iş alanlarımıza entegre 
etmemiz gereken bir döneme girmiş bulun-
maktayız. Stratejilerimizi ve iddialarımızı, 
hedeflerimizden ödün vermeksizin hayata 
geçirebilmemiz ve iş sonuçlarına yansıta-
bilmemiz 'Güvene Dayalı Birlikteliğimizin' 
bir sonucu olacaktır” dedi. Ali Kibar ayrıca: 

“Ulaşımdan gıda ürünlerine kadar geniş 
bir yelpazede ürün geliştirdiğimiz, Assan 
Alüminyum’da hem yeni hem de mevcut 
üretim içerisinde yaptığımız yatırımlarla 
pazardaki rekabet gücümüzü korumakta-
yız. Değişen piyasa koşullarına göre bizler 
de hedeflerimiz doğrultusunda çalışma-
larımıza devam ediyoruz. Şirketlerimizde 
yaptığımız çalışmalarda ve yatırımlarda 
Endüstri 4.0 trendlerine uyum sağlaya-
cak yönlendirmeleri öncelikli yol haritamız 
içinde görüyoruz” dedi. 

“Rekabetin	her	geçen	gün	arttığı	
bir	dönemde	yaşıyoruz”

Etkinlikte iş ortaklarına konuşan Kibar Hol-
ding CEO’su Dr. Tamer Saka ise iş hayatının 
hem gerekli hem de kaçınılamaz bir parçası 
olan değişime vurgu yaptı. Çalışanlarının 
yaratıcı yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, 
ödüllendirmek ve başarı hikâyelerini grup 
şirketleriyle paylaşmak üzere Mavi Damla 
Ödülleri projesini hayata geçirdiklerini anla-
tan Tamer Saka, “Rekabetin her geçen gün 
arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Grubumuzu 
hedeflerine taşıyabilmek için stratejik önce-
liklerimiz doğrultusunda şirketlerimizi ileriye 
taşıyacak atılımları belirli bir plan çerçeve-
sinde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda çalı-
şanlarımızın yaratıcı yenilikçi yaklaşımlardaki 
başarılarının grup genelinde tanınması ve 
ödüllendirilmesi en önemli önceliklerimiz-
dendir” dedi.

“Her	yıl	birçok	müşterimiz	
tarafından	yılın	tedarikçisi	
seçiliyoruz”

İş ortaklarına pazarın durumu hakkında bil-
giler veren Assan Alüminyum Genel Müdürü 
Göksal Güngör, Assan Alüminyum’un 
bugünü ve gelecek hedefleri konusunda 
da kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca 
markanın yeni logosu ve mottosunu iş 
ortaklarına tanıttı. Güngör: “İstanbul Tuzla 
ve Kocaeli Dilovası tesislerimizde yassı alü-
minyum sektöründe yıllık 300 bin tona ula-
şan kurulu kapasitemizle Türkiye’nin lider 
yassı alüminyum üreticisi konumumuzu 
pekiştiriyoruz. Yine kısa bir sürede ulaşı-

lacak olan 100 bin ton alüminyum folyo 
üretim kapasitesi ile ise Avrupa’nın ilk üç 
üreticisinden biriyiz. 1300’ü aşkın çalışa-
nımızla siz değerli iş ortaklarımıza değer 
yaratmak ve size özel çözümler üretebil-
mek için çalışıyoruz. Temel marka değer-
lerimiz olan güvenilirlik, esneklik ve yeni-
likçilik ilkelerinden yola çıkıyoruz ve doğru 
yolda olduğumuzu her sene yenilediğimiz 
müşteri memnuniyeti anketlerinde sizler 
Assan Alüminyum’u Avrupa endüstriyel 
ortalamaların çok üstünde bir puana layık 
gördüğünüzde anlayabiliyoruz. Ar-Ge mer-
kezimizdeki inovatif çalışmalarımızla, yaşam 
güvenliğine ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz 
önemle her geçen gün bayrağı daha da ile-
riye taşımayı hedefliyoruz. Mottomuzda da 
belirttiğimiz gibi geleceği birlikte şekillen-
diriyoruz” dedi. Sunumun ardından Assan 
Alüminyum iş ortakları konuk konuşması 
Dr. Murat Bilgili’yi dinlediler. 
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Sürdürülebilir ve Enerji Verimli bir Gelecek için Bölgesel Enerji 
Sistemleri Konferansı Düzenlendi

D animarka İstanbul Başkonsolos-
luğu ve Danimarka Bölgesel Isıtma 

Derneği’nin ortak organizasyonu olan “Sür-
dürülebilir ve Enerji Verimli bir Gelecek için 
Bölgesel Enerji Sistemleri Konferansı ve İkili 
Görüşmeleri”, 29 Kasım’da Swissotel’de 
düzenlendi. Konferans, bölgesel enerji sis-
temleri ve enerji verimliliği alanında öncü 
Danimarkalı ve Türk uzmanları, sektör der-
neklerini ve firmaları bir araya getirdi. Dani-
marka Enerji, Binalar ve İklim Bakanlığı, T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye 
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği (JKBB), 
DEİK, TÜRKOTED tarafından desteklenen 
konferansta katılımcılar, ikili görüşmeler ve 
yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla Tür-
kiye bölgesel enerji sektöründeki gelişmeleri 
ve fırsatları da yakından öğrenme fırsatı 
buldu. 
Dünyanın ilk bölgesel ısıtma tesisini 1903 
yılında kurmuş Danimarka’nın yüzde 65'i, 
merkez Kopenhag’in yüzde 100’ü bugün 
bölgesel ısıtma ile ısıtılıyor. Danimarka’daki 
bölgesel ısıtma tesisleri, kaynak olarak gele-
neksel yakıtların yanı sıra yenilenebilir enerji 
kaynaklarından biyokütle ve güneş enerjisin-
den yararlanıyor. Türkiye de jeotermal kay-
nak zenginliği, yenilenebilir enerji kaynakları, 
son teknolojilerin kullanıldığı büyük inşaat 
projeleri ve atık ısılarından yararlanabilecek 
termik santralleri ile bölgesel enerji sistem-

leri için büyük fırsatlar sunuyor. Bu bağ-
lamda iki ülke arasındaki işbirliğini ve bilgi 
ile tecrübe paylaşımını artırmayı amaçlayan 
konferansın konuşmacıları arasında kamu 
ve özel sektörden pek çok üst düzey karar 
verici yer aldı. Danimarka Büyükelçisi Svend 
Olling, YEGM Müdür Yardımcısı Ramazan 
Usta, Türkiye Danimarka İş Konseyi Baş-
kanı Alper Önoğlu açılış konuşmalarında 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline 
ve Danimarka ve Türkiye arasında enerji 
bakanlıkları arasında yürütülen stratejik bir-
liği anlaşmasına değindi. Stratejik işbirliği 
anlaşmasının bölgesel ısıtma ve soğutma 
sektörüne odaklandığı belirtildi. Etkinliğin 

sponsorları arasında Danfoss ve Grundfos 
firmaları da yer aldı. Dünyanın en büyük 
pompa üreticilerinden Grundfos’un CEO’su 
Mads Nipper, “İş Dünyasının Yeni Rolü” 
başlıklı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir-
likle ilgili yeni sorumluluklar üzerine ilham 
verici bir sunum yaptı. Enerji verimliliği 
çözümleriyle öncü firmalardan Danfoss’un 
Bölgesel Isıtma Direktörü Miha Bobic “Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerjinin Tüm 
Potansiyelinin Ortaya Çıkartılması” konulu 
sunumunu gerçekleştirdi. Konferansı des-
tekleyen Danimarkalı firmalardan dün-
yanın en büyük güneş termal tesisi proje 
geliştiricisi Arcon-Sunmark, vana üreticisi 
Broen, akıllı sayaç üreticisi Kamstrup firma-
larının yöneticileri de konferansta sunum-
larını gerçekleştirdi. Danimarka Bölgesel 
Isıtma Derneği’nden Lars Hummelmose, 
Danimarka Enerji Ajansı’ndan Ole Odga-
ard, Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji 
Teknolojileri Derneği Başkanı Yavuz Aydın, 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’nden 
üst düzey konuşmacıların olduğu konfe-
ransta katılımcılar bölgesel enerjiyle ilgili 
bilgiler edindi. 
Danimarka Exim Bankası, Garanti Bankası 
ve EBRD Türkiye’den uzmanlar tarafından 
bölgesel enerji ve yenilenebilir enerji finans-
manı konusunda bilgiler paylaşıldı.

Airplus, Hijyenik Tasarımlı "AHUPlus H" Ürün Aralığındaki Klima 
Santralleri için TUV SUD Sertifikasyon İşaretini Kullanmaya Hak 
Kazandı

A irplus İklimlendirme Teknolojileri San. 
Tic. Şti., hijyenik tasarımlı “AHUPlus 

H” ürün aralığındaki klima santralleri üze-
rinde yapılan testlerin olumlu sonuçlarına 
dayanarak DIN 1946 Bölüm 4’e (12/2008) 
standardına göre, TUV SUD lndustrie Ser-
vice GmbH’nin Sertifika Programının şartla-
rını yerine getirerek TUV SUD sertifikasyon 
işaretini kullanmaya hak kazandı. İklimlen-
dirme sektöründe 10 senedir yüzde 100 
Türk sermayesi ile üretim yapan ve hizmet 

veren Airplus İklimlendirme Teknolojileri’nin 
ürünleri, Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, 
Gürcistan, Türkmenistan, Kazakistan, Irak 
ve İran gibi farklı iklimlere sahip birçok 
ülkede yıllardır kullanılıyor. Airplus, üreti-
mini İstanbul Çekmeköy’deki tesisinde kali-
fiye personeli ile yapıyor, ilk yatırım maliyeti, 
ekipman ve işçilik kalitesi, enerji verimliliği, 
projeye uygun esnek çözüm alternatifleri, 
uygun teslim süreleri ve özgün tasarımı ile 
dikkat çekiyor.
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www.systemair.com.tr

Klima Santralleriniz 
Güvencemiz Altında!
Systemair HSK olarak, yenilenen hizmet ağımız ile tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz. Büyük 
hedeflerimiz için atacağımız büyük adımlardan birisi olan Retrofit projesini hayata 
geçiriyoruz. Yaşı ve modeli ne olursa olsun klima santrallerinizin Systemair HSK’nın 
ayrıcalıklı satış sonrası hizmetlerinden ve güvencesinden faydalanmasını sağlıyoruz!

SysTechnic hangi hizmetleri sunuyor?
 
• Retrofit hizmeti ile güncel teknoloji ve enerji verimliliği kriterlerini sağlayamayan santrallerin yenilenerek, 
 işletme giderlerinin düşürülmesi, tasarruf sağlanması.
• Sistematik bakım ile tesisinizde optimum enerji verimliliği ve uzun ömür.
• Klima santralinin çalışma ömrü boyunca sistem dengeleme, iyileştirme, dönüşüm, enerji verimliliği,    
 teknolojik adaptasyon gibi güncellemelerinin yapılması.
• Uzaktan erişim ve teknik destek hizmeti sağlanması.
• Yatırımlarınızın korunması ve Systemair HSK güvencesi altına alınması.

SysTechnic
Çağrı Merkezi
444 33 64

Merkez Ofis
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han
Kat : 3 Esentepe - Şişli / İstanbul
Tel  : +90 212 356 40 60
Faks  : +90 212 356 40 61
systechnic@systemairhsk.com.tr
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Armacell Yalıtım, Armacell Akademi Bünyesinde Teknik ve Uygulama 
Eğitimleri Gerçekleştirdi

Armacell Yalıtım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğrencilerine Eğitim Verdi

rmacell Yalıtım, Armacell Akademi 
bünyesinde Ankara ve çevre bölge-

lerde teknik ve uygulama eğitimleri gerçek-
leştirdi. 24-26 Ekim tarihlerinde Armacell 
EMEA Uygulama Uzmanı Andreas Papa-
leontiou ve İç Anadolu Bölge Yöneticisi 
Doğu Çamur tarafından Çorum, Ankara ve 
Karabük şehirlerinde eğitimler düzenlendi. 
Bu kapsamda 24 Ekim 2017 tarihinde 
Çorum Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü 
İnşaatı şantiyesinde NETTES Elektromeka-
nik ekiplerine Armacell ürünlerinin doğru 
uygulanması hakkında uygulamalı eğitim 
verildi. NETTES Elektromekanik şirketinden 
Mesut Şen ve Hitit Üniversitesi Yapı İşleri 

rmacell Yalıtım, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü öğrencilerine eğitim verdi. 
Armacell Yalıtım Teknik Pazarlama 
Müdürü Hakan Nayır tarafından veri-
len İZODER vasıtasıyla gerçekleştirilen 
eğitimde, “Soğutma ve Havalandırma 
Sistemlerinde Yalıtım Problemleri” hak-

kında bilgiler verildi ve ArmWin ile çözü-
len örnekler üzerinden konular irdelendi. 
Doç. Dr. Ahmet Selim Dalkılıç’ın değerli 
katılımları ve çabaları ile öğrenciler için 
kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Arma-
cell Yalıtım ekibi, üniversite öğrencilerine 
verdiği eğitim çalışmalarına devam ede-
ceklerini belirtti.

Daire Başkanlığı Makine Mühendisi Fatih 
Sarıoğlu’nun katkılarıyla çalışmalar ger-
çekleştirildi. Ankara Sincan Astor Trafo 
Fabrikası İnşaatı Şantiyesinde 25 Ekim 
2017 tarihinde Temas Mühendislik ekip-
lerine verilen eğitimde ise, AF/Armaflex 
Class 0 Premium ile soğuk hatlarda boru 
yalıtımına dair esaslar paylaşılırken kanal-
larda doğru uygulamalar üzerine örnekler 
gösterilerek uygulamalı eğitimler verildi.

Geleceğin	mühendislerine	eğitim
Karabük Üniversitesi Makine Mühen-
disliği Bölümü öğrencileri için 26 Ekim 
2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde 

Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Emrah Deniz, Makine Mühendisliği 
Öğretim Görevlisi Yusuf Kurt, Karabük 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğre-
tim Görevlisi Serkan Kocakulak, Makine 
Mühendisliği Araştırma Görevlisi Recep 
Ekiciler’in katkılarıyla “Mekanik Tesisat-
larda Isı ve Yangın Yalıtımı” konuları konu-
şuldu. Tesisatın verimli ömrüne direkt etki 
eden ve yoğuşma kontrolünün sağlan-
ması hususunda büyük önem arz eden 
doğru yapıştırma ve uygulama konuları 
ile krayojenik sistemler hakkında bilgiler 
paylaşıldı. Dr. Emrah Deniz uygulamalı eği-
timler hakkında şunları söyledi: “Armacell 
firmasını üniversitemizde misafir etmek-
ten ve ‘Mekanik Tesisatlarda Isı ve Yangın 
Yalıtımı’ konularındaki bilgi birikimlerini 
öğrencilerimizle paylaşmış olmalarından 
dolayı oldukça mutlu olduk. Bilindiği üzere, 
enerji ve enerjinin korunması uygulamaları 
günümüz dünyasında, çalışmaların yoğun-
laştığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu noktada, yalıtım malzemeleri ve yalıtım 
uygulamaları ön plana çıkmıştır. Arma-
cell firması olarak, verdiğiniz seminer ve 
paylaştığınız piyasa tecrübeleri öğrencile-
rimizin kişisel gelişimleri ve piyasa farkın-
dalıklarına katkı sağlamıştır. İleriki süreç-
lerde sizleri tekrar aramızda görmekten 
ve öğrencilerimizin teknik alan bilgilerine 
katkı sağlamanızdan mutluluk duyacağız. 
Hazırladığınız seminer programınız ve sağ-
ladığınız katkılar için tekrar teşekkür eder, 
iş birliklerimizin devamını dilerim” dedi.
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TESİDER, 1. Yılını Kutladı

T ESİDER (Tesisat Teknolojileri Eğitim 
ve Araştırma Derneği), 1. yıl kutla-

masını 22 Kasım 2017 tarihinde ByOtel’de 
gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada derne-
ğin kuruluşunun ardından geçen sürede 
yaptıkları çalışmalardan bahsederek 
TESİDER’in ilerleyen zamanlarda daha da 
büyüyeceğinin sinyallerini veren TESİDER 
Başkanı Yücel Yorulmaz, “TESİDER, 2014 
yılının başlarında kurucuları arasında aka-
demisyenler, teknik öğretmenler, sektör 
profesyonelleri,  eğitmenler, mühendis-
lerin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin 
bulunduğu çalışma grubu tarafından, tesi-
sat sektöründe hizmet kalitesinin ulusal ve 
uluslararası standartlara ulaşabilmesi için 
gerekli eğitim, araştırma ve danışma faa-
liyetlerine katkı sağlamak için oluşturuldu 
ve 1 Şubat 2016 tarihinde resmen kuruldu. 
Misyonumuz; tesisat ve tesisat teknolojileri 
sektöründe son teknolojileri ve bilgiyi kulla-
narak tesisatçılığı meslek edinen tüm sek-
tör ilgililerine katma değer sağlamak, stan-
dart belirlemek, teknik eğitimler vererek 
bunlarla birlikte sosyal sorumluluk projeleri 
oluşturmaktadır. Vizyonumuz; tesisat ve 
tesisat teknolojileri sektöründe kullanılan 
tüm ürünlerin uygulamasını yaparak son 
kullanıcı olan müşterilerin memnuniyetinin 
sağlanmasında en önemli unsur olan tek-
nik personellerin teknik, idari, insan ilişkisi, 
iş güvenliği hususlarında standartları belir-
lenmiş ve tanımlı hizmetleri sunmalarını 

sağlayacak eğitim ve standartlara yöne-
lik çalışmalar yapmaktır. Katılımın yüksek 
olduğu bu mükemmel günümüzde tüm 
dostlarımızın da bizlere destek olduğunu 
görmek bizi çok onurlandırdı. TESİDER 
olarak ilerleyen zamanlarda daha da 
büyüyeceğiz. Kuruluşumuzun ardından 
geçen sürede yaptıklarımızla bir adım önde 

T

TESİDER, Engellilerin Ev Koşullarında Daha Rahat ve Güvenli 
Yaşayabilmelerine Dikkat Çekiyor

ESİDER, 3 Aralık Engelliler Günü 
vesilesiyle engellilerin hayatlarını 

kolaylaştıracak, geleceğe umutla ve güvenle 
bakabilmelerini sağlayacak koşul, ortam ve 
olanakların oluşturulması önemine vurgu 
yapıyor. TESİDER’in yaptığı açıklamada 

“Ülkemizde engelli nüfus önemli bir sayıda 
olmasına rağmen sokaklarda, toplu taşıma 
araçlarında, alıveriş merkezlerinde ve hatta 
okullarda çok az engelli birey görmekte-
yiz. Ne yazık ki engelli bireylerimizi yete-
rince sosyal hayatın içine çekemiyoruz. Ev 

ortamında ise bina yapısı ve evlerde uygun 
olamayan ev içi düzenlemeler ve tesisat 
donanımı nedeniyle hayatları hiç de kolay 
değil ne yazık ki. Onlar tek başına yardım-
sız özgürce ve güvende yaşayamıyorlar. 
TESİDER olarak engellilerin ev koşullarında 
daha rahat ve güvenli yaşayabilmelerini 
sağlamak amaçlı standartlar oluşturmak 
için çalışıyoruz. Bu standartları sağlayacak 
tesisatçılara eğitim vererek bilinçlendirmek 
iş ve ev kazaların önüne geçmeye çalışarak 
engellilik riskini azaltmak yönünde proaktif 

olmanın mutluluğu ve başarmanın sevinci 
ile her zaman tesisat sektöründe varız var 
olacağız” dedi ve organizasyonun sponsor 
firması ve her platformda TESİDER’i des-
tekleyen firma olarak Bosch Termoteknik’e 
de katkılarından dolayı plaket takdim etti. 
Bosch Termoteknik olarak plaketi Türkiye 
ve Orta Doğu Pazarlama Direktörü Ali 
Aktaş alırken “TESİDER sektörümüz için 
önemli derneklerimiz arasındadır. Bizler 
de sektörün öncü firması olarak sektöre 
katma değer yaratan, tesisat sektöründe 
hizmet kalitesinin ulusal ve uluslararası 
standartlara ulaşabilmesi için gerekli eği-
tim, araştırma ve danışma faaliyetlerine 
katkı sağlayan dernek ve kurumları her 
zaman desteklemeye devam edeceğiz” 
dedi.

hizmeti önemsiyoruz. Ayrıca engellilerin 
ürün, teknoloji ve hizmetlere daha kolay 
ulaşmasını hedefleyerek onları çok daha 
iyi yaşam koşullarına kavuşturarak yaşam 
kalitelerinin artırmak böylece engelliler 
adına çözüm üretilmesine katkıda bulun-
mak ve hayatlarına dokunmak en temel 
amaçlarımızdandır. Tüm engelli vatandaş-
larımıza ve onların fedakâr ailelerine sevgi 
ve saygılarımızı sunuyoruz. Unutulmama-
lıdır ki her sağlıklı birey bir engelli adayıdır” 
ifadelerine yer verildi.

Yüksek verimli, çevreci, inovatif HVAC  teknolojiler 
şimdi Türkiye de üretiliyor...

• Konfor,  Hijyen ve Endüstriyel  Modüler Klima Santralları,
• Kompakt Klima Santralları,
• Ekzost Fanları,
• Isıtıcı Apareyler,
• Isı Geri kazanım Cihazları,
• Mutfak Davlumbaz Aspiratörleri,
• Fan Coil ler,
• Endüstriyel Kondensing Üniteler dir.

Merkez Ofis: Şerifali Mahallesi Hüsrev Sokak No: 2 Y. Dudullu 34775 Ümraniye/İstanbul 
Tel: +90 216 526 5242  Fax: +90 216 526 5303  info@luftsis.com  I  www.luftsis.com

Fabrika: Bandırma Organize Sanayi Bölgesi 129. Ada Bandırma/Balıkesir  
Tel: +90 266 781 1021 Faks: +90 266 781 1023

LUFTSİS Klima Sistemleri San. ve Tic. AŞ
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Mas Grup’un Eğitim Platformu Mas Academy Hayata Geçti

M as Grup yeni bir eğitim platformunu 
hayata geçirdi. Teknik lise ve üniver-

site öğrencilerinden sektörde kariyer yapmak 
isteyen mühendislere, şirketlerde uygulayıcı 
ve işletmeci pozisyonlarındaki kişilere, bayile-
rin satış kadrolarında çalışan profesyonellere 
ve sistemlerin tamir ve bakım faaliyetlerini 
yürüten teknik servis ekiplerine kadar tesi-
sat sektörünün tüm paydaşlarına pompa ve 
basınçlandırma sistemleri konusunda eği-
tim programları sunmayı amaçlayan Mas 
Academy faaliyetlerine başladı. Başkanlı-
ğını Prof. Dr. Mete Şen’in üstlendiği Mas 
Academy’de eğitim programları beş ana 
modül altında toplandı. Bu modüllerden ilki 
Mas Grup Düzce Üretim Merkezi’ni tanıtmak 
ve modern üretim prosesleri ile ilgili detaylı 
bilgi vermeyi amaçlayan fabrika turunun da 
dahil olduğu Mas Grup Tanıtım modülü, 

ikincisi pompa teorisi ve tasarımı ile ilgili 
detaylı bilgi içeren Teori modülü, üçüncüsü 
değişik pompa tipleri ve uygulama alanları 
ile ilgili eğitim programlarının bulunduğu 
Uygulama modülü, dördüncüsü özellikle 
sektörde kariyer yapmak isteyen mühendisle-
rin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaç-
layan ve içerisinde Satış Teknikleri, Zaman 
Yönetimi, Liderlik gibi eğitim başlıklarının 
olduğu Kişisel Gelişim modülü, beşinci ve 
son modül ise özellikle yetkili teknik servis-
lerde çalışan teknik kadrolara ve tesislerin 
işletme birimlerinde görevli mühendis ve 
teknisyenlere uygun pompa tamir, bakım ve 
işletme konularını içeren Mas Tech modülü 
olarak şekillendi. Mas Grup İş Geliştirme 
Müdürü ve Mas Academy Yöneticisi Ahmet 
Yılmaz bu yeni eğitim platformu hakkında şu 
bilgileri verdi: “Mas Academy için Prof. Dr. 

Mete Şen hocamızın çok değerli katkılarıyla 
akademik açıdan gayet tatmin edici eğitim 
modülleri ve programları oluşturduk. Mas 
Academy’nin içerisindeki eğitim modüllerini 
ve eğitim konularını eğitime katılacak kişile-
rin profil ve beklentilerini göz önüne alarak 
bir araya getirip harmanlıyoruz. Dolayısıyla 
her seferinde ortaya tamamen beklentileri 
karşılayan terzi usulü bir eğitim programı 
çıkıyor. Mas Academy eğitmenlerinin de 
eğitimlerine önem veriyoruz. Onlara etkili 
sunum teknikleri, topluluk önünde konuşma 
gibi sunum performansını artırıcı eğitimler 
hazırladık. Mas Academy’nin hem kendi içe-
risinde bir öğrenme süreci olan hem de pay-
daşlarımıza pompa ve basınçlandırma sis-
temleri konusunda eğitim imkânları sunan, 
tesisat sektörün en önemli eğitim platformu 
olmasını hedefliyoruz.”

EPEE’den Avrupa Parlamentosu’nun Enerji Verimliliği Yönergesi ve 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yönergesi II Tutumuna Tam Destek

A vrupa’daki soğutma, iklimlendirme 
ve ısı pompası endüstrisini temsil 

eden EPEE (European Partnership for Energy 
and the Environment - Enerji ve Çevre için 
Avrupa Ortaklığı), Avrupa Parlamentosu’nun 
Endüstri Komitesi’nin (ITRE, Industrial Com-
munity of the European Parliamant)  Enerji 
Verimliliği Yönergesi (EED) ve Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Yönergesi (RED II için yap-
tığı oylamayı doğru yönde atılmış bir adım 
olarak değerlendiriyor.
EPEE, ITRE üyelerini, Yönergenin 7. Mad-
de’sinde %1.5 olarak öngörülen yıllık enerji 
tasarrufunun yanı sıra  özellikle 2030’daki 
%40 enerji verimliliği  hedefini bağlayıcı ola-
rak taahhüt etmeleri açısından da destekli-
yor. Bu durum, endüstride (özellikle bina-
larda yapacakları yatırım planları için ileriyi 
görme ve güven sağlayacağından) enerji 
tasarrufunu kolaylaştıracaktır. Ayrıca; EPEE 
‘Birincil Enerji Etkeni’nin (Primary Energy 
Factor) 2.0 değerinde kullanılmasını da des-
tekliyor. Birincil Enerji Değeri; son talebi 
karşılayacak olan elektrik, gaz, araç yakıtı 
veya ısıtma şeklindeki enerji ürünlerinin üre-
tilmesinde harcanan enerjinin öngörüsüdür. 
Örneğin; bu değer 2.5 ise (AB’de, şu anda 
geçerli yönergelerde kabul edilen), elekt-

devletlerle yapılacak zorlu üçlü görüşmeler 
sırasında pekiştirmeye çalışmaktadır.
 
EPEE	Hakkında:																																																																
Enerji ve Çevre için Avrupa Ortaklığı - The 
European Partnership for Energy and the 
Environment (EPEE) Avrupa’daki soğutma, 
iklimlendirme ve ısı pompaları endüstrisini 
temsil etmektedir. 2000 yılında kurulan 
EPEE üyeleri, üye ülkelerden 48 firma, ulusal 
ve uluslararası birlikten oluşmaktadır. EPEE 
üyesi firmaların 30 milyar Euro civarında 
ciroları vardır. Bu firmalar, Avrupa’daki 
200,000’den fazla çalışanının yanı sıra; 
geniş yapım, servis ve bakım müteahhitleri 
gibi, küçük ve orta ölçekli işletmelerden 
oluşan ağı aracılığıyla dolaylı istihdam da 
oluşturmaktadırlar. EPEE üye firmaları; AB 
genelinde, küresel marketteki inovasyonu 
oluşturan üretim ve araştırma-geliştirme 
tesislerine sahiptir. Bir uzmanlık birliği ola-
rak EPEE; sektörün AB’deki imajını artır-
mak ve Avrupa politikalarına katkı sağlamak 
amacıyla, güvenli, çevresel ve ekonomik 
açıdan uygulanabilir teknolojileri destek-
lemektedir. 

Bilgi için: www.epeeglobal.org 

rikli bir cihazın harcadığı elektrik enerjisinin   
%40 (100/2.5=40) verimle kullanıldığını 
göstermektedir. PEF değeri 2.0’ye düşürül-
düğünde; yenilenebilir enerjilerin kullanım 
yaygınlıkları ile “önce enerji verimliliği” ilkesi 
arasında doğru bir denge kurulabilecek; 
Eko-tasarım ve enerji etiketlendirme çer-
çevesi olan Enerji Verimliliği Yönergesi ile 
yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki 
yönerge (RED) arasında somut bir bağlantı 
oluşturulacaktır.  
RED II konusunda ise, EPEE, ITRE 
Komitesi’nin, 23. Madde’de belirtilen, 
ısıtma ve soğutmada yenilenebilir enerji 
katkısını, bu maddede sunulan hesapla-
malarda bazı boşluklar olsa da, %2 artırma 
hedefi ile birlikte,  yenilenebilir enerji hede-
findeki  %35 bağlayıcılık çağrısını da des-
teklemektedir. 
EPEE Genel Başkanı Andrea Voigt, bu konu-
daki görüşlerini “ITRE Komitesi, bir kez 
daha, AB’ye ve üye devletlerine günümüzün 
çevresel ve jeopolitik sorunlarını ele almakta 
aracı olan önemli ve gelecekte uygulanması 
gereken enerji politikalarını desteklemekte 
önderlik etmektedir” şeklinde dile getiriyor. 
EPEE, Avrupa Parlamentosu’nun, bu ısrarlı 
duruşunu, şimdi de, Ocak Ayı’nda, üye 
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VIII. Bakım Teknolojileri Kongre 
ve Sergisi Gerçekleştirildi

V III. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi yürütü-

cülüğünde 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında, Pamukkale 
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde “Bakım İçin Tasa-
rım–Mühendislikte Bakım Eğitimi” ana temasıyla başarıyla 
gerçekleştirildi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 
Denizli Şube ile Pamukkale Üniversitesi tarafından ortaklaşa 
düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 
öğretim üyeleri, öğrenciler, teknisyenler, bakım konusunda 
çalışan mühendisler ve işletme yetkilileri katıldı. Üç gün süren 
kongrede 40 bildiri sunuldu, 14 seminer ve 8 ayrı konuda 
kurs verildi. Kongrede bildiri, kurs ve seminerleri 1.000’in 
üzerinde delege izledi, 1.500’ün üzerinde katılımcı sergiyi 
ziyaret etti.
Makine Mühendisleri Odası’nca duyurulan etkinlik sonuç 
bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: “Bakım mühendisliği 
konusunda ortak bir dil geliştirilmesi ve bu alanda eğitilerek 
belgelendirilmiş bakım mühendisi ve personeline ihtiyaç 
elzemdir. Bakım mühendisi ve her kademedeki bakım per-
soneli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak 
sürekli olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir. 
Bakım konusundaki çalışmaların kavramlaştırılması, etkin-
leştirilmesi, yaygınlaştırılması, sürekliliğinin sağlanması ve 
uygulanması için gerekli mesleki eğitim faaliyetleri destek-
lenmelidir. "Bakım Mühendisliği Belgelendirmesi"ne yönelik 
çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı, eğitim programları 
uygulamalar ile desteklenmelidir. Tüm makina ve cihazların 
bakımlarının kayıt altında tutulduğu ve denetlendiği, bunun, 
alanın ehli olan uzmanlarca yapılması gerektiği, İş Yasası‘na 
bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerde, bu kontrol-
lerin "TMMOB‘ye bağlı ilgili meslek odalarınca yapılması" 
ibaresi mutlaka yer almalıdır. İşletme ve ülke ekonomisi açı-
sından "arıza oluşana kadar makina çalışsın" anlayışının terk 
edilerek makina ve tesislerde bilimsel bakım uygulamaları 
yaygınlaştırılarak uygulanmalıdır. Makinelerin satın alınması 
aşamasında bakım yapılabilirlik, göz önünde bulundurulma-
lıdır. Lisans eğitiminde, bakım programları oluşturulmalı, 
üniversite ders müfredatlarında alanın uygulama ihtiyaçlarını 
karşılayacak geçişler yapılmalıdır. Lisansüstü programlarda 
ise "bakım yönetim sistemleri" konusunda programlar oluştu-
rulmalıdır. Bir sistemin verimliliği ve sürekliliğinin sağlanması 
için bakım yönetim sistemlerinin yürürlüğe girmesi, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği, enerji verimliliği ve çevre faktörleri 
açısından da önemsenmelidir. Bakım yapılabilirlik öncelikle 
tasarım aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Rekabet 
edebilir bir sanayi için işletmelerde toplam üretken bakım 
felsefesinin daha fazla yaygınlaşmasına yönelik bilinçlen-
dirme çalışmaları yapılmalıdır. Kendi bakımını yapabilen, 
üzerinde bakım uyarı sistemlerini bulunduran makineler 
tasarlanmalıdır."
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Su Yalıtımı Olmayan Binalara Yapı Ruhsatı Verilmeyecek

D eprem tehlikesi altında bulunan 
Türkiye’de, yapı ömrü ve dayanıklılığı 

açısından büyük öneme sahip su yalıtımı 
konusunda önemli bir adım atıldı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından, Isı, Su, Ses 
ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER’in 
destek ve girişimleriyle mevzuattaki eksikleri 
gidermek üzere hazırlanan ‘Binalarda Su 
Yalıtımı Yönetmeliği’ 27 Ekim 2017 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımladı. Binaların kaderini 
değiştirecek ‘Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin, 
ülkemize, sektöre ve vatandaşa neler kazan-
dıracağı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İZODER 
(Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 
BİTÜDER (Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Der-
neği) ve SUDER (Su Yalıtımcıları Derneği)’in 
katılımıyla düzenlenen basın toplantısında 
paylaşıldı. 7 Kasım Salı günü Ankara’da ger-
çekleştirilen toplantıda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 
İZODER Başkanı Levent Pelesen ile birlikte 
BİTÜDER Başkanı Kemal Çolakoğlu ve SUDER 
Başkan Vekili Semagül Köprülü,  ‘Su Yalıtımı 
Yönetmeliği’ ile ilgili tüm detayları ele aldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk, “Temel hedefimiz, bina-
ların, özellikle zeminlerde ciddi şekilde neme 
maruz kalması ve korozyona uğramasının 
önüne geçmektir. Binaların güvenli, sağlıklı, 
kaliteli ve uzun ömürlü olması için tüm ilgili 
paydaşlarla beraber gerekli çalışmaları yap-
tık ve Su Yalıtımı Yönetmeliği’ni yayınladık. 
Depremlerde binaların yıkılmasının en büyük 
nedenlerinden birinin, zemindeki kolonların, 
kirişlerin ciddi şekilde korozyona uğraması ve 
böylece binaların taşıma yükünün azalması 
olduğu anlaşıldı. Bu yönetmelikle, binaların 
taşıma yükünün ilk yapıldığı andaki pozisyo-
nunda korumak istiyoruz. Bunun için de yeni 
yapılacak binalarda özellikle su yalıtım proje-
leri, su yalıtımı malzemeleri ve su yalıtımının 
uygulanmasıyla ilgili bir yol haritası ortaya 
koyduk. Üç derneğimiz, teknik kılavuzların 
hazırlanması ve bu kitapçıkların kamuoyuyla 
paylaşılmasını sağlayacak. İkincisi, yeni bina-
larda mühendislerin doğru projelendirme 
yapmasının şartları, doğru ve sistemli bir 
şekilde ortaya konulacak. Üçüncü olarak, 
doğru malzeme ve ustaların doğru uygulama 
yapması. Doğru malzeme seçimi için de, mal-
zeme teknik şartnamesi ile ilgili bir çalışma 

yapılıyor” dedi. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, 
“Doğru proje, doğru malzeme, doğru uygu-
lama ve bunların doğru bir şekilde uygulan-
masıyla binalarımız, şehirlerimiz daha kaliteli 
hale gelir. Üç dernek ve bakanlığımızla bir-
likte, daha sağlıklı, güvenli uygulamalarla 
daha uzun ömürlü binalarımızı el birliğiyle 
oluşturmuş olacağız. Son olarak, mevcut 
binalarla ilgili de bir yol haritası çıkarmamız 
gerekiyor. Ülkemizdeki 18 milyon konutun 
da yıkılıp yeniden yapılması çok doğru ve 
anlamlı değil. Su yalıtımıyla binaların yıkıl-
masını el birliğiyle önleyebiliriz" diye konuştu.  
İZODER Başkanı Levent Pelesen ise “Bu 
yönetmelik, su yalıtımı ile ilgili çok büyük 
bir eksikliği giderecek. Yeni yapılan binalarda 
bu yönetmelikte öngörülen esaslara uyulma-
dığının tespit edilmesi hâlinde, bu eksiklikler 
giderilinceye kadar binaya yapı kullanma 
izin belgesi verilmeyecek. İZODER olarak, 
yönetmeliğin oluşturulması aşamasında 
yaptığımız katkıyı sürdürerek, ülkemizde su 
yalıtımı konusunun doğru algılanması ve 
uygulanabilmesine yönelik faaliyetlerimize 
devam edeceğiz Bugün Türkiye çapında baş-
latılan kentsel dönüşüm süreci, su yalıtımı 
uygulamaları için büyük bir fırsat ve inşa edi-
len tüm yeni binalardaki su yalıtımının stan-
dartlara uygun yapılması çok önemli. Doğru 
yapılmış su yalıtımı uygulamaları olmadan 
kentsel dönüşüm hamlesi eksik kalacaktır” 
diye konuştu. Levent Pelesen, “Yönetmeli-
ğin amacına ulaşması; tasarım aşamasında 
doğru ürün ve sistem seçiminden başlayıp, 
standarda uygun ürünlerin doğru şekilde 
uygulaması ve etkin denetim ile sağlanabilir. 

Özellikle ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin 26 
Mayıs 2016 tarihinden itibaren zorunlu hale 
getirilmesinin yalıtım sektörünün gelişimi 
adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan 
İZODER Başkanı, “Doğru ve kaliteli su yalıtımı 
için uygulamanın bu işte yetkin ustalarca 
yapılması gerekiyor. Artık yapı sektöründe 
ustaların Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip 
olmadan çalışamaması, belgesiz ustalara ve 
bu ustaları çalıştıran firmalara yaptırım uygu-
lanması da, ülkemizde doğru yalıtım uygula-
malarının artmasını sağlayacak.  Vatandaş-
ların da bu konuda bilinçlenerek, uygulayıcı 
firmaların belgeli usta çalıştırıp çalıştırma-
dıklarını kontrol etmeleri çok önemli” dedi. 

Depremde	ayakta	kalacak	binalar	
için	su	yalıtımına	dikkat	etmeliyiz
 
Yapıları suyun zararlı etkilerinden koruyan 
su yalıtımının, daha proje aşamasınday-
ken planlanmasının önemine dikkat çeken 
Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği BİTÜ-
DER Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çola-
koğlu, “Binayı suyun zararlı etkilerinden, 
sadece standartlara uygun malzemelerle ve 
‘Su Yalıtımı Yönetmeliği’ne uygun su yalıtımı 
uygulamalarıyla koruyabiliriz" dedi. 
SUDER Başkan Vekili Semagül Köprülü 
ise “Yalıtım sektörümüzün uzun süredir 
beklediği ‘Su Yalıtım Yönetmeliği’nin 27 
Ekim 2017’de yayınlanması  ve 1 Haziran 
2018’den itibaren de yürürlüğe girecek 
olmasından dolayı, sağlıklı ve güvenli yapı-
larla dizayn edilen ‘marka şehirlerde’ yaşama 
hayalimize bir adım daha yaklaşıyoruz. 
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Haberler

Baymak Bayileri Kharkiv’de Motivasyon Gezisinde Buluştu

B aymak, bayilerini bir motivasyon 
gezisiyle bir araya getirdi. Baymak 

bayileri, tarihi katedralleri, UFO Müzesi, 
Çağdaş Sanatlar Müzesi gibi görülmeye 
değer yerleri ile ünlü olan Ukrayna’nın 
ikinci büyük kenti olan Kharkiv’de buluştu. 
Sovyet rejiminden izler görülen sokakları, 
müzeleri, parkları ve katedralleri gezen 
bayiler dinlenme fırsatı buldu. Yoğun 
iş temposuna kısa bir mola veren, yılın 
yorgunluğunu atan ve birlikte yeni yer-
ler görme fırsatı bulan bayiler keyifli vakit 

geçirdi. Baymak bayileri için her yıl gele-
neksel olarak düzenlenen seyahat kampan-

B

B

Baymak Tesisatçı Buluşmaları Devam Ediyor

Baymak, SAP Projesini Tamamladı

aymak’ın bu yıl başlattığı tesi-
satçı bayi toplantısının altıncısı 

Samsun’da düzenlendi. Sheraton Grand 
Samsun Hotel’de gerçekleşen toplantıya 
Baymak Ceo’su Ender Çolak ve 30’a yakın 
tesisatçı katıldı. Çolak, bayiler ile interak-
tif çözümler üreterek, gerçekleşen yeni-
liklerden ve gelişmelerden bahsetti. 2017 
yılında elde edilen başarıların konuşulduğu 
toplantıda; Elegant Plus, Lectus ve su ısıtı-
cıları grubundaki büyüme, güçlendirilen 

aymak’ın tüm iş süreçlerini yeniden 
düzenleyen ve dev bir ekiple bir yılı 

aşkın süredir yürütülen SAP projesi tamam-
landı. Süreç konusunda Detaysoft’un yöne-
tim konusunda Ernst Young’ın danışman-
lığında yürütülen projede, Baymak yöne-
tim kadrosunun yanı sıra, BDR Therma 
Grubu’nun Fransa merkezli SAP danışman 
kadrosu da görev aldı. Yerli ve yabancı 
danışmanlardan oluşan “Baymak SAP Tur-
kuaz Ekibi”, SAP uygulamasını Baymak iş 
süreçlerine değer sağlayacak şekilde tasar-
ladı. SAP projesi Baymak’ın ana iş süreçlerini 
kapsayan malzeme yönetimi, satış- dağıtım, 
üretim planlama- kontrol, finans-muhasebe 
ve kontrol olarak beş modülden oluşuyor. 
Beş ana sistemin birbiriyle bütünlük içinde 
çalışmasıyla verimlilik artacak. Beraberinde 
müşterilere sunulan hizmet kalitesinde de 

bayi yapılanması, Orange Store ve nihai 
tüketicilerin erişimini kolaylaştıran self 
servis uygulamasına kadar birçok konu 
gündeme geldi. Nisan 2018’de yürürlüğe 
girecek olan yeni mevzuata tam anlamıyla 
hazır olduklarını da belirten Ender Çolak, 
bu geçiş sürecinde büyümeyi daha da artı-
racaklarını ve bu süreçte teknolojiye ciddi 
oranda yatırım yapıldığını dile getirdi. Çolak, 
Baymak’ı sektörde farklılaştıran özelliklerin 
bayi yapılanması, yenilenen servis anlayışı ve 

artış sağlanacak. Diğer taraftan planlama 
sürecinin üretim ve satış ile entegre çalış-
tırılması, tedarik ve üretimde etkinliğin de 
sağlanmasına olanak verecek. SAP projesi-
nin katma değeri en yüksek yanlarından biri 
de, Baymak merkezle bayi ve yetkili servis 
arsında eş zamanlı bilgi paylaşımına dayalı 
güçlü bir işbirliği kurulması olacak. Finansal 
çalışma modelinin de yalınlaşmasını sağ-
layan SAP projesiyle beraber fatura, DBS 

yalarının bu yılki ürünü Brötje yoğuşmalı 
kombi ve metretül panel radyatör oldu.

insana dokunan hizmetler üretme anlayışı 
olduğunun da altını çizdi.

tahsilat, limit bilgileri, elektronik finans 
uygulamaları ve e-mutabakat çözümleri 
kullanılarak süreçlerde etkinlik ve verim-
lilik sağlanacak. Baymak SAP projesiyle, 
birbirleriyle entegre çalışan iş fonksiyonları, 
dijital dönüşümü destekleyen kurumsal 
yazılım teknolojisi, güçlü planlama ve tah-
min yeteneği ile kurumsal bilgi güvenliği 
sağlanması konularında rekabetçi kaza-
nımlar hedefliyor.
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Haberler

Alarko Carrier, Antalya’da Seminer Düzenledi

A larko Carrier, Antalya Makine 
Mühendisleri Odası’nda, 26 

Ekim’de “Yoğuşmalı Kazanlar ile Kom-
bilerin Teknolojileri ve Tesisat Uygulama 
Sistem Çözümleri” başlıklı bir seminer 
düzenledi. Alarko Carrier İş Geliştirme ve 
Denetim Müdürü H. Özgen Çoğulu’nun 
verdiği seminer, Alarko Carrier Antalya 

birimi tarafından organize edildi. Semi-
nerde, Premix, Wolf ve Aldens kazanların 
teknolojileri ve sistem uygulamaları örnek-
lerle aktarıldı. 
Antalya Makine Mühendisleri Odası,  
sektörün yoğun ilgi gösterdiği seminer 
için, Alarko Carrier’a teşekkür belgesi 
verdi.

A

A

A

Alarko Carrier, Burdur’daki Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına Isı Pompası 
Semineri Düzenledi

Alarko Carrier’dan “Otomasyonda Teknolojik Gelişmeler” Semineri

Alarko Carrier'dan Ata Sancak Üretim Çiftliği’nde Dalgıç Pompası Eğitimi

larko Carrier, Burdur’daki kamu, 
kurum ve kuruluşlarına ısı pom-

pası semineri düzenledi. Alarko Carrier İş 
Geliştirme ve Denetim Müdürü H. Özgen 
Çoğulu’nun verdiği seminer, 25 Ekim 
tarihinde Burdur Grand Özeren Otel’de 
gerçekleştirildi. Toshiba Estia ve Carrier ısı 
pompalarının uygulama alanları, uygu-
lama kriterleri, özellikleri, rekabet analizi, 
verimlilikleri gibi konuların ele alındığı 
seminerde, cihazın tanıtımı da gerçek-

larko Carrier, Antalya Makine 
Mühendisleri Odası’nda, 9 

Kasım’da “Otomasyonda Teknolojik 
Gelişmeler” başlıklı bir seminer düzenledi. 
Alarko Carrier Bina Yönetim Sistemleri 
Müdür Yardımcısı Ogün Okur’un verdiği 
seminer, Alarko Carrier Antalya birimi 
tarafından organize edildi. Seminerde, 
soğutma sistemi yönetimi ve optimizas-

larko Carrier, Avrupa’nın en büyük 
süt üretim tesislerine sahip Ata 

Sancak Üretim Çiftliği’nde dalgıç pom-
pası eğitimi düzenledi. Alarko Carrier Satış 
Müdürü Yüksel Pınar tarafından verilen 
eğitimin koordinasyonu Bölge Sorum-
lusu Kağan Göcek tarafından sağlandı. 
Seminerde, sondaj kuyularında kullanılan 
Alarko dalgıç pompaların ekonomik açıdan 
seçim kriterleri, noryl fan teknolojisi, basınç 

leştirildi. Seminerde ayrıca, Toshiba Estia 
Seçim Programı kullanılarak örnek cihaz 
seçimi yapıldı, yatırım ve işletme maliyet 
analizleri çıkarıldı. Alarko Carrier Burdur 
Bayisi Ayber İklimlendirme’nin de yer 
aldığı seminere; Sağlık İl Müdürlüğü, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Isparta Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, Burdur İl Özel İda-
resi, Isparta İl Özel İdaresi, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi, Burdur Belediyesi ve 

hesaplamaları ve dalgıç pompalardaki arı-
zaların nedenleri üzerinde duruldu. Eği-
timde, işletme teknik ekibi de aktif olarak 
yer aldı. Eğitime katılan Ata Sancak Üretim 
Çiftliği İşletme Müdürü Yavuz Özipek, sek-
töre katkılarından dolayı Alarko Carrier’a 
teşekkürlerini iletirken, işletmede bulunan 
pivot sulama sistemlerinde kullanılan noryl 
fanlı Alarko dalgıç pompalardan duyduğu 
memnuniyeti belirtti.

TSE İl Müdürlüğü’nde görevli makine 
mühendisleri katıldı.

yonu, enerji raporlanması, kablosuz ve 
haberleşmeli saha ekipmanları ve BIoT 
(Binalarda nesnelerin interneti) konulu 
teknolojik gelişmeler ve sistem uygula-
maları katılımcılara örneklerle aktarıldı. 
Antalya Makine Mühendisleri Odası, 
sektörün yoğun ilgi gösterdiği seminer 
için Alarko Carrier’a teşekkür belgesi  
verdi.

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6
34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30
Faks: (0216) 660 01 33
info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

Temiz Su Dalgıç Pompalarında
İ LERİ TEKNOLOJİLER

ES3
3” Monoblok Derin Kuyu

DIVE
5” Temiz Su Dalgıç

SM DALGIÇ MOTOR
Su Soğutmalı Motor

SD4/SD6
4” Derin Kuyu Pompa

6”/8”/10” SX
Full Paslanmaz Dalgıç

ES4
4” Monoblok Derin Kuyu
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Haberler

DAF Enerji, Mekanik Tesisat Sektörünü Kıbrıs’ta Bir Araya Getirdi

D AF Enerji, 17-19 Kasım tarihleri 
arasında Kıbrıs Nuh’un Gemisi 

Hotel’de gerçekleştirdiği “Elektronik 
Kontrollü Isı İstasyonu Teknolojisi, Nes-
nelerin İnterneti (IIOT) - Veri Yönetimi-
nin, Isı İstasyonu ve Isıtma Sistemleri 
İle İlişkilendirilmesi” konulu etkinliği ile 
başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 
Türkiye’nin dört bir yanından mekanik 
tesisat sektörünün önde gelen inşaat, 
mekanik tesisat firmaları ve projecileri 
ile bir araya geldi. 
Üç gün süren organizasyon boyunca, 
200 kişiye yakın mekanik tesisat sektörü 
çalışanı güncel gelişmeleri, sektördeki 
yenilikleri, değerlendirme fırsatı yaka-
ladı. Katılımcıların büyük çoğunluğunun 
inşaat ve proje firmalarının çalışanları 
olması, özellikle ısı istasyonu uygulama-
larında ortaya çıkacak avantajların daha 
iyi anlaşılmasına büyük katkı sağladı. 
Kıbrıs organizasyonunun ikinci gününde 
gerçekleştirilen “Elektronik Kontrollü Isı 
İstasyonu Teknolojisi, Nesnelerin İnter-
neti (IIOT) - Veri Yönetiminin, Isı İstas-
yonu ve Isıtma Sistemleri İle İlişkilendi-
rilmesi” konulu eğitim seminerinde; DAF 
Enerji Genel Müdürü Tayfun Başaran, 
DAF Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sibel 
Taşdemiroğlu, YMT Mühendislik Genel 
Müdürü Melih Özöner, DAF Enerji Ar-Ge 
Müdürü Cenk Şen ve DAF Enerji Ürün 
Geliştirme Uzmanı Ergun Veysel Taşde-
miroğlu konuşmacı olarak çalışanlara 
sektörel gelişmeleri anlattı.
Seminer programının ilk kısmında DAF 
Enerji Ar-Ge Müdürü Cenk Şen “Elektro-

nik Kontrollü Çift Eşanjörlü Isı İstasyonu 
Çalışma Prensipleri” konulu konuşma-
sını gerçekleşirdi. Özellikle katılımcıların 
yoğun soru-cevap kısmı ile katılım gös-
terdiği konuşmasında Şen, yeni elektro-
nik kontrollü ısı istasyonlarının konfor 
ve verimlilik anlamında özelliklerinden 
bahsetti. Şen, özellikle kullanım sıcak 
su talebindeki değişimlerden bağımsız, 
istenilen sıcaklıkta kullanım sıcak su kon-
foru hızlı tepki süreleri ile ön plana çıkan 
elektronik kontrollü ısı istasyonlarının 
yoğuşmalı kazan kullanımlarında yüzde 
8’e varan verimlilik artışları sağladığını 
ifade etti. Şen’in üzerinde durduğu bir 
diğer konu ise elektronik kontrollü ısı 
istasyonları ile beraber daha fazla kontrol 
imkânına sahip olunacağı hakkında oldu.
Seminerin bir diğer konuşmacısı ve 
Türkiye’nin en önde gelen projecilerinden 
olan YMT Mühendislik Genel Müdürü 
Melih Özöner “Elektronik Kontrollü Isı 

İstasyonu Teknolojisi” konulu sunumunu 
gerçekleştirdi. Sunumunda Ankara’da 
Kuzu Effect projesinde kullanılan elekt-
ronik kontrollü ısı istasyonlarından ve 
mekanik proje detaylarından bahseden 
Özöner’in sunumu katılımcılardan büyük 
ilgi gördü. Seminerin diğer başlıkların-
dan biri olan “IIOT – Industrial Internet 
Of Things (Nesnelerin İnterneti) - Veri 
Yönetiminin, Isı İstasyonu ve Isıtma Sis-
temleri İle İlişkilendirilmesi”, DAF Enerji 
Ürün Geliştirme Uzmanı Ergun Veysel 
Taşdemiroğlu tarafından sunuldu. Taşde-
miroğlu sunumunda nesnelerin interneti 
ve kullanımı hakkında örnekler verdikten 
sonra merkezi sistemler ve ısı istasyonu ile 
kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. 
Özellikle hava durumu tahminlerine göre 
sistem kurulumu ve her türlü hata bilgisi, 
okuma bilgisi ve uzaktan yönlendirme 
imkânları ile ısı istasyonlarının kullanı-
mının gelecek nesil merkezi sistemlerin 
altyapısını oluşturacağından bahsedildi. 
DAF Enerji Genel Müdürü Tayfun Başa-
ran yaptığı kapanış konuşmasında DAF 
Enerji’nin kurulduğu günden itibaren 
ortaya koyduğu çalışma stratejilerin-
den, DAF Enerji’nin yaptığı inovasyon 
çalışmalarından ve bu çalışmalar sonucu 
ortaya çıkan ürün ve patentli projeler-
den ve gelecek dönemde sektörde ortaya 
çıkacak yeniliklerden bahsetti. 19 Kasım 
tarihinde sona eren organizasyona katı-
lan firma çalışanlarının, ortaya konan 
paylaşımlardan ve sunumlardan oldukça 
memnun kaldıkları görüldü.

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Haberler

Systemair HSK, Sektör Temsilcilerini Fransa’da Ağırladı

S ystemair HSK, sektörün değerli 
proje müellifleri ve yatırımcıların-

dan oluşan grup ile 17-19 Ekim tarihleri 
arasında Fransa Fabrikası’na teknik gezi 
düzenledi. Gezinin ilk günü, Systemair 
Fransa fabrikasını ziyaret ile başladı. 
Paris’e 100 km mesafede ve Tillières-sur-
Avre’de bulunan Systemair Fransa fabri-
kası, 2014 yılında grup bünyesine katıldı. 
Fabrika 38 bin m2’lik kapalı alana sahip ve 
burada Systemair HSK müşterilerinin üre-
timini görme fırsatı yakaladıkları ürünler 

arasında; scroll kompresörlü mini soğutma 
grupları, fancoiller, su kaynaklı ısı pompa-

S

S

Systemair HSK, Yetkili Servislerine Eğitim Verdi

Ankara Pasif Ev Projesine Systemair Katkısı

ystemair HSK, 20-21 Ekim tarih-
lerinde fabrikasında Türkiye’nin 

dört bir yanından katılan 16 farklı yetkili 
servisinden 21 teknik personeline eğitim 
verdi. İki güne yayılan eğitim sadece teorik 
anlatımlı değil aynı zamanda uygulamalı 
olarak gerçekleşti. Beş farklı eğitmen tara-
fından verilen eğitimde; ürünlerin tanıtımı, 
bakım-onarımı, yetkili servislerin niteliği, 
servis organizasyonu ve uygulamalı ola-
rak klima santrali ve soğutma gruplarında 
devreye alım, arıza çözme teknikleri ve 
bakımları anlatıldı.  

ıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği 
(SEPEV), Ankara Etimesgut’taki 250 

metrekarelik bir villayı ‘pasif ev’e dönüş-
türdü. Alman Pasif Ev Enstitüsü tarafından 
geliştirilen  ‘EnerPHit Standardı’na uygun 

Eğitimle ilgili olarak eğitim sonrası Syste-
mair HSK Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Mustafa Güngör “Systemair HSK olarak 
verdiğimiz bu eğitimle birlikte yetkili ser-
vislerimizle ilişkilerimizi güçlendirdik. Yıllar-
dan beri ürettiğimiz cihazlarımızın takibini 
artırarak bakım, onarım, teknik destek, ret-
rofit gibi hizmetlerimizi Türkiye’deki tüm 
müşterilerimize ulaştıracak şekilde yeniden 
yapılanıyoruz ve gücümüzü daha da artı-
racağız. Türkiye’ye yaptığımız yatırımla-
rımızın değerini biliyor ve tüm Türkiye’yi 
kucaklayan bir sisteme geçiyoruz” dedi.

hale getirilen ve geçen günlerde Ankara 
açılışı yapılan ev, geleneksel konutlara göre 
yüzde 90 enerji tasarrufu sağlıyor. Proje, 
uygulanan yüksek yalıtım ve entegre edi-
len çevreci teknolojiler ile hedef konutu 
mümkün olduğunca şebekeden bağım-
sız, sıfır enerji ile işletilen, örnek bir konut 

ları ve rooftop üniteleri bulunuyor. Fabrika 
gezisinde ziyaretçiler, Systemair’in İstan-
bul Yeni Havalimanı’nda da tercih edilen 
KOG ve VH serisi fancoil üretimini ve test 
odalarını görme fırsatı yakaladı. Ayrıca 
yeni çıkan SysAer serisi rooftop ünitesinin 
performans testi de ziyaretçilerin ilgisini 
çekti. Fabrika gezisinin ardından ziyaret-
çiler, aldıkları okçuluk eğitimi ve sonrasın-
daki yarışma ile keyifli anlar yaşadı. Gezinin 
2. ve 3. gününde ziyaretçiler Paris’i gezme 
fırsatı buldu.

haline dönüştürüyor. Systemair HSK, bu 
projeye SAVE serisi iki adet konut tipi 
klima santrali ile destek verdi. SAVE serisi 
konut tipi klima santralleri Systemair’in 
Litvanya’daki tesislerinde üretiliyor. Dönen 
tamburlu veya karşı akışlı ısı geri kazanım 
eşanjörleri ile yüzde 80’in üzerinde ısı geri 
kazanım verimi sağlarken, EC motorlu 
fanları ile de enerji tüketimini minimum 
seviyede tutuyor. SAVE serisi, EUROVENT 
tarafından yeni açılan konut tipi klima 
santrali programı ve Alman Passivehaus 
Enstitüsü tarafından da sertifikalı olan bir 
ürün. SAVE serisi ile birlikte gelen SAVE-
Cair Akıllı Kontrol Sistemi ise konutun hava 
kalitesinin yalnızca birkaç dokunuşla kolay 
bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor.

KOMPRESÖR
ONARIMINDA

PROFESYONELLİK

BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ

®

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

SENTEZ KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2 İkitelli - Başakşehir / İST.
Tel : + 90 212 613 71 92   Faks : + 90 212  567 63 91
www.greenpointturkiye.com • www.sentezklima.com •  servis@greenpointturkiye.com

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

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

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, 
ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım çözümleri 
sunar Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point” Sentez 
Klima ile Türkiye’de...
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Haberler

Ayvaz “Globally Local” Sempozyumunda Farklı Sektörlerden 
Üst Düzey Temsilcileri Ağırladı

A yvaz, “Globally Local” sempozyu-
munu bu sene 16-19 Kasım tarihleri 

arasında Rixos Downtown Hotel Antalya’da 
düzenledi. Özel sektörün ve kamu sektö-
rünün dev projelerinde ve endüstriyel 
tesislerde söz sahibi üst düzey temsilcilerin 
yer aldığı organizasyon kapsamında farklı 
disiplinlerde uzman yöneticiler ve akade-
misyenler mesleki ve teknik bilgiler paylaştı. 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Antalya’da 
düzenlenen sempozyumun açılış progra-
mında İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Akdeniz Üni-
versitesi Mak. Müh. Fak. Termodinamik 
Anabilim Başkanı ve aynı zamanda MMO 
Antalya Şubesi Başkan Vekili Doç. Dr. İbra-
him Atmaca’nın yanı sıra Ayvaz İcra Kurulu 
Başkanı Serhan Alpagut yer aldı. 
İlk konuşmayı yapan Serhan Alpagut, 
öncelikle organizasyonun gördüğü yoğun 
ilgiden çok memnun olduklarını söyledi ve 
emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. 
69 yıldır sektörün ilklerini ürettiklerini ve 
standartları durmaksızın yükselttiklerini 
söyleyen İcra Kurulu Başkanı, “Bugün açı-
lışını gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumun 
yapısı ve kapsamıyla sektör açısından bir 
‘ilk’ olmasının gururunu taşıyoruz, bundan 
sonra da yeni ‘ilk’lerle vizyonumuzu geniş-
leteceğimizin haberini şimdiden veriyoruz.” 
dedi. Konuşmasına Ayvaz firmasının tarihi 
ve bugün geldiği nokta hakkında verdiği 
bilgilerle devam eden Alpagut, yurtiçinde 
10 bölge müdürlüğü ve 78 bayi, yurtdışında 
ise 10 bölge ofisi ve 252 distribütör ile satış 
organizasyonu oluşturduklarını dile getirdi 
Alpagut, alanında en çok ihracat yapan 
firmalardan biri olduklarının ve Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşları listesinde her yıl 
gelişim kat ettiklerinin altını çizdi.
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ise; eğitimin ve 
bilimsel bilginin toplumsal hayattaki değe-
rini konu alan doğaçlama sunumuyla katı-
lımcılardan büyük beğeni topladı. Kılıç’ın 
ardından kürsüyü alan Doç. Dr. İbrahim 
Atmaca, “Türkiye’nin Enerji Görünümü ve 
Endüstriyel Tesislerde Alternatif Enerji Tasar-
ruf Yöntemleri” başlıklı sunumunda, 1990 
yılından günümüze Türkiye’nin enerji tüke-

Sistemleri”, FIKE Ülke Müdürü Ersin Akdaş 
“Gazlı Söndürme Sistemlerinde Uluslararası 
Onaylar ve Sertifikasyonlar”, Ayvaz Yalı-
tım Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa 
Tavukçuoğlu “Endüstriyel Isı Yalıtımı: Yalı-
tım Malzemeleri ve Seçim Kriterleri”, Aspen 
Aerogels Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge 
Sorumlusu Altaf Rahman “Yüksek Perfor-
manslı Esnek Aerojel İzolasyonu”.
Tüm katılımcıların yer aldığı eğitimlere 
ek olarak, Yönetim Danışmanı Necdet 
Uygurer’in “Tedarikçi İletişiminde Kariyer 
Ölümlü Hatalar: Örneklerle Kurumsal Satın 
Almaya “Çakılan Büyük Kazıklar" adlı 22 
kişiyle sınırlı özel söyleşisi de katılımcılardan 
tam not aldı.
Katılımcılar tarafından yoğun ilgi görmesi 
nedeniyle “Globally Local” sempozyumunu 
geleneksel hale getiren Ayvaz, her sene bir 
öncekinin daha üstünde bir organizasyon 
düzenleme hedefini taşıyor. 

timindeki değişimleri ortaya koyarak özel-
likle endüstriyel tesislerde alternatif enerji 
verimliliği yöntemleri üzerinde durulması 
gerektiği ile ilgili çarpıcı bilgileri katılımcı-
larla paylaştı.
Paralel oturumlar halinde gerçekleştirilen 
sempozyumda yangın, yalıtım, buhar ve 
ARI-Armaturen konu başlıkları altında 9 
farklı eğitim verildi. Alanında uzman eği-
timcilerin verdiği eğitimler şöyleydi: Ayvaz 
Yangın Ürünleri Müdürü Ahmet Kahra-
man “Kim Korkar Yangından: Yüksek Katlı 
Yapılarda Yangın Tesisatı”, Ayvaz Eğitim 
Uzmanı Tarık Güner ve Endüstriyel Ürün 
Müdürü Serdar Ocaktan “Derdiniz Buhar 
Olsun: Farklı Sektör ve Proseslerde Buharın 
Verimli Kullanımı”, ARI-Armaturen Türkiye 
Ürün Müdürü Ersun Gürkan “Buhar ve Kon-
dens Tesisatı Üzerine Konuşulması Gereken 
Konular”, Makine Yüksek Mühendisi Halis 
Tanyeri “Kızgın Yağ Sistemleri ve Uygula-
maları”, EMO Ayvaz Genel 
Müdürü Hatice Zehra Ton-
yalı “Termik Santrallerde 
Yangın Algılama ve Sön-
dürme Sistemlerine Genel 
Bakış”, EMO Ayvaz Satış ve 
Pazarlama Müdürü Levent 
Coşkun “Basınçlandırılmış 
Sulu Yangın Söndürme 
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Haberler

Wilo Sektör Temsilcilerine Yeni Nesil Pompaların Özelliklerini Anlattı

W ilo düzenlediği seminerlerle yeni 
nesil pompaların özelliklerini anla-

tıyor. Holiday Inn Ankara’da 16 Kasım’da 
düzenlenen Wilo’nun teknik seminerine 
sektör profesyonellerinin yanı sıra aralarında 
ilgili bakanlıklardan ve devlet dairelerinden 
temsilcilerin de bulunduğu 200 kişi katıldı. 
Pompa sistemlerinin dijital dönüşümü ve 
ürünlerin günümüzün değişen ihtiyaçlarına 
yönelik akıllı çözümler sunması, seminerin 
odaklandığı konulardan biri oldu. Bu kap-
samda Wilo’nun yeni akıllı pompası “Stratos 
MAXO”nun özellikleri katılımcılar tarafından 
ilgiyle karşılandı. Wilo-Stratos MAXO’nun, 
sistem verimliliği, enerji tasarrufu, kulla-

nım kolaylığı ve yüksek etkileşim gücüyle 
standartları değiştiren yenilikler getirdiği 
ifade edildi. Altyapı uygulamalarında da 
çözüm ortağı olan Wilo, atıksu terfi ala-
nında hizmete sunduğu EMUport Core adlı 

W

Sektör Profesyonelleri ve Fikir Liderleri Wilo’da Buluştu
ilo, sektörün profesyonellerine 
yönelik etkinlikler düzenliyor. 

Tuzla Orhanlı’daki Wilo merkez binasında 
2 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
etkinliğe 70 sektör profesyonelinin yanı 
sıra sektörün önde gelen fikir liderleri de 
katıldı. Yapılan seminerde, “yeni nesil 
pompalar” hakkında teknik bilgiler akta-
rıldı ardından Wilo Eğitim Merkezi’nde 

ürünler ve uygulamalar hakkında bilgiler 
verildi ve fabrika gezisi yapıldı. Özellikle 
yeni akıllı pompa Wilo Stratos Maxo etkin-
liğin ilgi odağı oldu. 
Katılımcılar, Wilo mühendislerinin eşli-
ğinde Stratos Maxo’nun çalışma sistemini 
yakından görebilme ve ürün üzerinde ayar-
lamalar yaparak menüsünü birebir dene-
yimleme fırsatı buldu.

ürününün özelliklerini de paylaştı. EMU-
port Core’un, ön filtresi sayesinde yüksek 
işletim güvenilirliğine sahip katı madde 
ayırma sistemi olduğu belirtildi. Wilo’nun 
EMUport Hazır Terfi İstasyonlarının, kon-
vansiyonel sistemlerde sıklıkla karşılaşılan 
koku, tıkanma, kondens suyu oluşumu gibi 
problemlere karşı kesin çözümler sunduğu 
söylendi. Son yıllarda Türkiye’yi şehir şehir 
dolaşarak pek çok seminer düzenleyen 
Wilo mühendisleri, Ankara’nın ardından 
da pompa teknolojilerinin enerji tasarru-
fundaki önemine dikkat çekmeye devam 
edeceklerini belirtti.

Başaran Isı Sistemleri’nden Büyüme Atağı

B ayileri kanalıyla Türkiye genelinde yay-
gınlaşan Daikin, Türkiye’deki önemli 

distribütörlerinden Başaran Isı Sistemleri’nin 
Adana, İzmir, Samsun, Ankara ve Kayseri 
Bölge Müdürlüklerine bağlı yeni bayi açılış-
larını gerçekleştirerek teşhir merkezi sayısını 
77’ye çıkardı. Başaran Isı Sistemleri, yeni 
bayi ve teşhir salonu açılışları ile hizmet 
ağını genişleterek bir ayda 15 yeni teşhir 
salonunu daha hizmete sokmuş oldu.
Başaran Isı Sistemleri Genel Müdürü Zeke-
riya Başaran konuya ilişkin şunları söyledi: 
“Bir yandan bayi ağımızı genişletirken diğer 
yandan da yeni showroom açılışları ile tüke-
ticimize daha yakın olmayı hedefliyoruz. 
Ürün gamımızda olduğu gibi hizmet ağı-
mızda da kullanıcılarımıza en üst düzeyde 
hizmet vermeyi amaçlıyor, bu doğrultuda 
yeni açılışlarla büyümeye devam ediyoruz.”

Açılan yeni işletmeler şöyle: Zirve Doğal-
gaz, Duygu Mühendislik (Adana), Metro-
pol Grup (Adana), Serkan Efe Mühendislik, 
Ortadoğu Isıtma-Soğutma (Hatay Dörtyol), 
Üren Mühendislik (Mersin), Ece Mühendis-
lik (Mersin), Isı Teknik (Manisa), Ekimson 
Doğalgaz (İzmir), Net Akım (Buca-Bornova 
ve Karabağlar şubeleri), Rota Mühendislik 
(Kırşehir), İdeal Mühendislik (Kırşehir).
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Haberler

Paris Anlaşmasının Hedeflerini Yakalamak için Harekete Geçme Zamanı

D anfoss, iklim değişikliği konusunda 
iş dünyasının teşvik ettiği en önemli 

uluslararası platformlardan biri olan ve bu 
yıl 23’üncü kez düzenlenen Birleşmiş Mil-
letler İklim Değişikliği Konferansı’na katıldı. 
6-17 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın 
Bonn kentinde gerçekleşen konferansta 
Paris Anlaşmasını hayata geçirme konusu 
gündeme geldi. Konferansta, Danfoss’u 
Bölgesel Enerji Bölümü Başkanı Anton Kol-
ler temsil etti. Koller, bölgesel enerji altya-
pılarının CO2 emisyonlarının düşmesine 
nasıl katkı sağlayabileceğine ilişkin açılış 
konuşmasını gerçekleştirdi.
Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing: 
“Enerji verimliliğini artırarak yenilenebi-
lir enerji kaynaklarını gittikçe daha fazla 
entegre edeceğimiz kentler, yeşile geçişin 
anahtarıdır. Burada söz konusu olan, şehir-
leri akıllı ve verimli bir şekilde genişletmek 
ve geliştirmektir. Hem iklim hem de ekono-

minin yararına olan çözümler kullanılabilir 
durumda. Artık bunların yaygınlaşmasını 
hızlandırmamız gerek” dedi. Fausing, 
“Paris Anlaşması’nı başarıyla uygulayabil-
mek için işe binaları, endüstrileri ve enerji 
sistemlerini birbirine bağlamakla başla-
yabiliriz, böylece daha yüksek verimliliği 
ve entegrasyonu teşvik etmeliyiz. Bunun 
için kentler, politikacılar ve şirketler ara-
sında küresel, ulusal ve bölgesel seviyede 
güçlü bir iş birliği şart. Ancak bu şekilde en 
iyi çözümlerin yolunu açarak finansman, 

E
I

Danfoss, Isı Pompalarının Avrupa’daki 
Kullanımı, AB Yasal Mevzuatı ve Teknik 
Sistem Çözümlerini Anlattı

Danfoss Yeni 
Adresinde

nerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bağlı Yenilenebi-

lir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Isı Pompası Teknolojileri ve 
Kullanım Alanları Çalıştayı, 31 Ekim 2017 
Salı günü Ankara’da gerçekleştirildi. 
Danfoss, çalıştayın ana sponsorlarından 
biriydi. Bakanlık, bankalar, belediyeler, 
dernekler ve özel sektör firmalar olmak 
üzere yaklaşık 200 katılımcıya ev sahip-
liği yapan çalıştayın ana konuları enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji, ısı pompası 
teknolojileri ve bunların uygulama alan-
ları, finansal kaynakları ve ilgili kanunlar 
oldu. Danfoss AB Halkla İlişkiler Direk-

sıtma, soğutma, motor kontrol ve 
güç çözümleri alanlarında faaliyet 

gösteren Danfoss, İstanbul’da yeni ofisine 
taşındı. 
2003 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet 
gösteren Danfoss, Aralık 2017 itibarıyla 
Ataşehir’de bulunan AND Plaza’da çalış-
malarına devam edecek. 

Şirketin yeni adresi: 
Danfoss Otomasyon, 
İçerenköy Mahallesi, 
Umut Sk. AND Plaza 10-12, 
15. Kat 34752 
Ataşehir/İstanbul

törü Alix Chambris ile Danfoss Teknik Satış 
Müdürü Tommy Andersson, “Isı Pompa-
larının Avrupa’daki kullanımı, AB yasal 
mevzuatı ve  Danfoss’un teknik sistem 
çözümleri” hakkında sunumlarını yaptı. 
Alix Chambris, enerji verimliliği için Avrupa 
Birliği’nin uyguladığı ısı pompası regülas-
yonlarını paylaştı. Tommy Andersson ise 
pazar trendlerini, düşük karbonlu ısıtma 
sistemlerini, ısı pompası uygulamalarını ve 
ticari sistem için gerekli jeotermal uygula-
malarını anlattı. Gün boyu süren çalıştay 
kapsamında Türkiye’de ısı pompası tekno-
lojilerinin gelişimi için gereken iyileştirmeler 
masaya yatırıldı.

siyasi teşvikler, bilgi paylaşımı ve eğitim 
gibi engellerin üstesinden gelebiliriz” şek-
linde sözlerine devam etti.
Konferansın en dikkat çeken konularından 
biri olan ve Paris Anlaşması’nın hedeflerini 
yakalamak için sunulan uygun maliyetli üç 
yöntem ise şu şekilde belirtildi: Enerji, daha 
verimli kullanılırsa gezegeni 2 derecelik 
küresel ısınma aralığında tutmak için gere-
ken emisyon düşüşünün yüzde 40’ı elde 
edilebilir. Yenilenebilir enerji, enerji sistem-
lerine entegre edilirse, bu rakamın yüzde 
35 daha fazlasına ulaşılabilir. Bunu ger-
çekleştirmenin en uygun maliyetli üç yolu 
ise; binalarda enerji kullanımını azaltmak, 
elektrikli motorları kontrol etmek ve akıllı 
enerji sistemlerinin elemanlarını bölgesel 
ısıtma ve soğutma sistemleri ile bağlantılı 
hale getirmektir. Bu çözüm, özellikle kent-
lerde uygulamaya konursa, sürdürülebilir 
kalkınma savaşı kazanılabilir.

İnşaat ve Konut Konferansı Kapılarını Açıyor

İ nşaat ve Konut Konferansı, 9 Ocak 
2017 tarihinde Marriott Hotel 

Asia’da gerçekleştirilecek. Etkinlik, bu yıl 6. 
kez kapılarını açacak. Geçen yıl 277 firmayı 
ağırlayarak kendi rekorunu kıran ve günü-
müze kadar 970 firmayı ağırlayan konfe-

rans, inşaat profesyonellerinin üst düzey 
yöneticilerinin VIP Statüsünde bir araya gel-
diği seçkin bir buluşma olarak gösteriliyor. 
İnşaat ve Konut Konferansı, öngörülenin 
ötesindeki yorumlara sahip vizyon sahibi 
konuşmacıları ağırlıyor. Konferansa karar 

mekanizması üst düzey profesyoneller katı-
lıyor. Her sene inşaat sektörüne kattığı yeni 
sinerji ile bir çok yatırım fırsatı ve yeni iş bağ-
lantılarını beraberinde getiren konferans, 
Türkiye ekonomisindeki üretkenliğe sağ-
ladığı katma değer açısından öne çıkıyor.
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Yeni teknoloji ile üretilen V5005T 
Kombi-FCU, geleneksel çözümlerin 
aksine, debi ayarı yapıldığında vanada 
strok limitlemesi yapmayarak problemsiz 
oransal kontrol imkanı sunar.

• Basınçtan bağımsız mükemmel akış
performansı

• Verimli enerji transferi ve minimize edilen
pompa hızı ile yüksek enerji tasarrufu

• Daha az aktüatör hareketiyle
dalgalanmayan ortam sıcaklığı

• Aktüatör vananın üzerindeyken
yapılabilen debi ayarı

• Kendi kendini temizleme fonksiyonu ile
sağlanan uzun ömür
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Daikin, İklimlendirme Profesyonellerini ‘Uzman Günleri’ ile Bir Araya 
Getiriyor

D aikin’in, Daikin Solution Plaza fuha 
İstanbul’da sektör paydaşlarına 

yönelik düzenlediği etkinlikler tüm hızıyla 
devam ediyor. 
“Uzman Günleri” kapsamında, Ekim 
ayında gerçekleşen 8’inci seminere mimar-
lar, iklimlendirme sektöründe çalışanlar, 
mekanik taahhüt firmaları, makine mühen-
disleri ve Daikin çalışanları katıldı. Kültürel 
ve tarihi binaların iklimlendirilmesi konu-
sunun ele alındığı etkinliğin açılış konuş-
masını Daikin Solution Plaza Koordinatörü 
Uğur Sertan gerçekleştirdi. Sertan’ın fuha 
İstanbul hakkında bilgi verdiği sunumunun 
ardından, etkinliğin konuk konuşmacısı 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Restorasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Oğuz Ceylan, halen devam eden 

Mısır Çarşısı koruma uygulaması ile ilgili 
bilgi ve deneyimlerini fotoğraflar eşliğinde 
paylaştı. Mısır Çarşısı’nın tarih boyunca 
geçirdiği afetler sonrasında gerçekleştiri-
len renovasyon çalışmaları hakkında bilgi 
veren Ceylan, iklimlendirme cihazlarının 
tarihi dokuya zarar vermeden monte edil-
mesinin önemine değindi. Seminerin son 
bölümünde ise, Daikin Teknik Departman 

D

Daikin 200 Bayisiyle Türkiye’yi Isıtacak
aikin, soğutma grubu ürünlerin-
deki iddiasını ısıtma alanında da 

pekiştiriyor. Eylül ayında Daikin marka-
sını taşıyan ilk kombisini piyasaya sunan 
Japonya merkezli şirket, bayilerini de yeni-
den yapılandırıyor. 
Bir yandan ısıtma alanında faaliyet göste-
ren yeni bayileri bünyesine katarken, mev-
cut soğutma bayilerinin 40’ında ısıtma 
ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya baş-
layan Daikin, ısıtmada yıl sonuna kadar 
ısıtma ürünlerinde uzman 200 bayiden 
oluşan bir dağıtım kanalına ulaşmayı 
hedefliyor.
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, 
ısıtma alanında uzun süredir devam eden 
çalışmaların 2017 yılı itibarıyla hayata 
geçirildiğini belirterek “Daikin, 2008 
yılında Almanya’da Rotex’i, 2011 yılında 
Türkiye’de Airfel’i bünyesine katarak çok 
güçlü bir ısıtma know-how’ının da sahibi 
oldu. Şimdi bu bilgi ve deneyimi kulla-
narak kendimizi ısıtmanın da en büyük 
markası olacak şekilde konumladık. Hede-
fimiz, üç yıl içinde bu alanda da liderlik 
bayrağını almak” diye konuştu. Bu hedef 
doğrultusunda Daikin Türkiye’nin büyük 

bir görev üstlendiğini vurgulayan Önder, 
şunları söyledi: “Kısa bir süre önce tanıt-
tığımız Daikin Kombi ile bunun ilk somut 
adımını attık. Daikin Avrupa Tasarım Mer-
kezi EDC ve Türkiye’deki Ar-Ge mühendis-
lerinin 3 yıllık çalışması sonucunda tüke-
ticilerle buluşturduğumuz Daikin Premix 
Tam Yoğuşmalı Kombi’yi Türkiye pazarı 
ile eş zamanlı olarak Avrupa pazarında 
da piyasaya sunduk. Daikin Kombi, halen 
Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya ve 
İngiltere pazarlarında tüketicilerle bulu-
şuyor. 2018 yılı içerisinde diğer Avrupa 
ülkelerinde de satışa sunmayı planlıyoruz.”

Bölüm Müdürü Serhat Sarı “Invisible VRV 
(VRV-i)” başlıklı bir sunum gerçekleştirerek, 
Daikin’in VRV-i serisi hakkında bilgi verdi. 
Sarı, 24,5 cm genişliğe ve 20 cm derinliğe 
sahip serinin teknik alan, şaft boşluğu, 
bodrum kat, depo ve mutfak gibi alanlara 
monte edilebildiğini vurgulayarak, VRV 
pazarının en zarif ve en kompakt ürünü 
olduğunu söyledi. Sarı, yalnızca Daikin’de 
bulunan VRV-i’nin neredeyse tamamen 
gizlenebilme özelliği ile korunması gereken 
tarihi binaların iklimlendirmesi için de iyi 
bir çözüm olduğunun altını çizdi. Konuş-
maların ardından, katılımcılar uzman 
rehberler eşiğinde Daikin Solution Plaza 
fuha İstanbul’u gezerek, iklimlendirme tek-
nolojilerini yerinde deneyimleme imkânı  
buldu.

DSYG TV Yayında

D oğa Sektörel Yayın Grubu olarak 
25 yıldan bu yana son derece başa-

rılı bir şekilde sürdürdüğümüz sektörel 
yayıncılıktan sonra DSYG TV’yi de gururla 
yayına açtık. İklimlendirme, Enerji, Çevre, 
Yerel Yönetimler, Tesisat, Tesisat Uygula-
maları ile ilgili tüm haber, eğitim, röportaj, 
ürün ve etkinlikler hakkında özgün içeri-
ğimizle yayındayız. 

Bilgi için: http://www.dsyg.tv/
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Özel Haber

"Günümüzde 60’tan fazla ülkede 
18 binden fazla çalışanıyla 
dünyanın pek çok yerinde 

varlığını sürdüren Grundfos’un uzun 
vadeli misyonu, dünyanın iki önemli 
sorununa çözüm bulmak. Bunlar: 
‘insanların su ihtiyacını karşılamak’ 
ve ‘enerji.’ Biz Grundfos olarak dün-
yanın en verimli pompalarını üreterek 
ve daha az enerji ile suyun bir yerden 
bir yere taşınmasını sağlayarak çev-
reyle olan dostluğumuzu sürdürüyoruz. 
Grundfos’un Türkiye pazarında yapa-
cağı çok faydalı işler, yardım edebileceği 
çok fazla sektör ve insan var. Bunlara 
ulaşmak için farklı yöntemler uygulaya-
cağız. Grundfos’un uzun vadeli hedef-
leriyle ilgili hem yatırım hem de ar-ge 
planları var. Dünyanın su ve enerjiyle 

ilgili olan sorunlarına çözüm bulabil-
mek için yeni teknolojilere ihtiyaç var. 
Grundfos’un tarihine baktığınız zaman 
yeni teknolojiye, ar-ge’ye yatırım, yeni 
ürünler ve yeni çözümler görürsünüz. 
Grundfos, sektörde ürünleri ve tek-
nolojileriyle lider bir firma. Bir vakıf 
şirketi olan Grundfos, kârının yarısını 
sadece ar-ge’ye harcıyor. Dünya üze-
rinde kârının yarısını ar-ge’ye harcayan 
firma çok azdır. Grundfos vakıf şirketi 
olduğu için kazandığı parayı tekrar işe 
yatırıyor.”

Dünyada	kullanılan	tüm	pompalar	
Grundfos’un	en	verimli	pompaları	
ile	değiştirilirse,	dünyada	elektrik	
tüketimi	yüzde	5	azalır

“Uzun vadeli hedeflerimizden biri de 

“Grundfos’un uzun vadeli misyonu; 
insanların su ihtiyacı ve enerji sorunlarına 
çözümler bulmak”

dijital dönüşüme ağırlık vermek. Artık 
daha dijital ürünler, birbirleriyle konu-
şan pompalar üretiyoruz, pompaların 
dünyayla daha bağlantılı olmasını sağ-
lıyoruz. Grundfos, akıllı evlerde kul-
lanılan yazılım ve ekipmanlarla doğ-
rudan haberleşen pompa sistemlerine 
yatırım yapan ve bu sistemleri geliştiren 
bir firma. Dolayısıyla Grundfos, daha 
verimli pompa üretmek için yaptığı 
yatırımlara ek olarak, pompa kullanı-
mını kolaylaştıracak dijital platform 
için de ciddi oranda yatırım yapıyor. En 
hızlı büyüyen ürün gruplarımızdan biri 
iSolutions. Türkiye’nin dijitalizasyonda 
büyüme hızı biraz yavaş ancak gelişime 
açık olması dijitalizasyon teknolojisine 
yatırım yapmamıza sebep. 
Grundfos’un iddiası şu; dünya üzerinde 
kullanılan tüm pompalar Grundfos’un 
en verimli pompalarıyla değiştirilseydi 
pompaların kullandığı elektrik yarı 
yarıya azalabilirdi. Bu dünyada kullanı-
lan elektriğin yüzde 5 azalması demek, 
karbon salımından kurtulmak demek.”

Ülkemizde	şehirleşme	hızla	
sürerken	doğru	altyapı	yatırımları	
uygulanmazsa	problemler	
yaşanır

“Grundfos’un varoluş amacı, insanlara 
suyu daha verimli bir şekilde ulaştırmak. 
Bu bağlamda Türkiye’de enerji verim-
liliği alanında projelerimiz devam edi-
yor. Bu enerji verimliliği projelerinde 
müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve 

Grundfos, 2018 yılında Türkiye’deki 20. yılını kutlayacak. Haziran ayında Grundfos Türkiye Genel Müdürlüğü 
görevine getirilen Burak Gürkan ile Grundfos’un uzun vadeli misyonunu ve Türkiye için yapacakları çalışmaları 
konuştuk. Gürkan, 2018 itibarıyla pazarda çok daha aktif olacaklarının sinyallerini verdi. 
Ayrıntılar özel haberimizde.
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Özel Haber

son kullanıcıların daha doğru teknik 
çözümlerle, çok daha enerji verimli 
pompalarla ihtiyacı olan suyu bir nok-
tadan bir noktaya taşımasını sağlıyoruz. 
Ayrıca belediyelerle de yakın ilişki için-
deyiz. Geçen ay belediye yetkilikleri, 
başkan yardımcıları ve başkanlarından 
oluşan bir heyet ile Danimarka’ya git-
tik ve Grundfos fabrikasını da ziyaret 
ettik. Bu gezide bölgesel ısıtma ve enerji 
verimliliği üzerine farklı çözümler gör-
dük ve ikili görüşmelerimizde Türki-
ye’deki şehirleşme tarafında su dağıtım 
ağlarında büyük kayıplar olduğunu 
konuştuk. Ülkemizde şehirleşme bu 
hızda devam ettikçe ve bu şehirleşme 
sırasında doğru altyapı yatırımları ya da 
doğru teknolojik çözümler uygulanma-
dıkça problemler yaşanacaktır. Dolayı-
sıyla bu konuda teknolojik çözümleriyle 
Grundfos’un yardımcı olabileceği çok 
fazla alan var. Bu teknolojik çözüm-
lerle dağıtım ağında tasarruf sağlaya-
biliriz. Grundfos’un Demand Driver 
Distribution (İhtiyaç Odaklı Dağıtım) 
çözümünde, genelde uygulanan siste-
min aksine, yani tek ve büyük bir pompa 
istasyonu ile su ihtiyacını karşılamak 
yerine, ara istasyonlarla su ihtiyacı karşı-
lanıyor. Dolayısıyla herkes ihtiyacı olan 
suyu; enerji ve su kaybı olmadan, dağı-
tım ağına gereksiz stres yüklemeden ve 
tesisat borularına da zarar vermeden 
alıyor. Grundfos’un bu çözümünde fre-
kans kontrollü pompalarla günün her 
saatindeki farklı akış ve basınç ihtiya-
cına göre sisteme su veriliyor. Böylece 
ihtiyaca yönelik basınçta su kullanıldığı 
için hem su hem de enerji tasarrufu 
sağlanmış oluyor.”

Grundfos,	Türkiye’de	suyun	
ve	enerjinin	daha	doğru	ve	
daha	verimli	kullanımıyla	ilgili	
çalışmalar	yapacak

“29 Kasım’da Swiss Otel’de Dani-
marka İstanbul Başkonsolosluğu ve 
Danimarka Bölgesel Isıtma Derneği 
tarafından düzenlenen ‘Sürdürülebilir 
ve Enerji Verimli Bir Gelecek için Böl-

gesel Enerji Sistemleri Konferansı’nda 
Grundfos CEO’su Mads Nipper ilk 
defa Türkiye’ye geldi ve sürdürülebi-
lirlik üzerine firmaların sorumlulukla-
rını aktardığı ‘İş Dünyasının Yeni Rolü’ 
başlıklı bir sunum yaptı. Danimarka’nın 
bölgesel ısıtmayla ilgili Türkiye’de bu 
kadar yoğun çalışıyor olmasının sebebi, 
Türkiye ile Danimarka arasında enerji 
verimliliği ile ilgili bir anlaşma olması. 
Türkiye’de özellikle ısıtma ve diğer 
alanlarda enerji kullanımıyla ilgili 
yapılacak olan yeni regülasyonlar, Dani-
marka’dakinden esinlenerek yazılacak. 
Danimarka bu konuda çok gelişmiş ve 
tecrübeli bir ülke. O yüzden Türkiye’nin 
Danimarka’yı örnek alması çok doğru 
bir karar. Bu doğrultuda Danimarkalı 
bir firma olan Grundfos, Türkiye’de 
suyun ve enerjinin daha doğru ve 
daha verimli kullanımıyla ilgili çalış-
malar yapacak. Her eski pompayı bir 
Grundfos pompasıyla değiştirdiğimiz 
zaman biz sadece Grundfos ürünü 
satmış olmuyoruz, Türkiye’nin enerji 
anlamında dışa bağımlılığını ve kar-
bon emisyonunu biraz olsun azaltmış, 
Türkiye’nin çok değerli olan su kay-
naklarının daha verimli kullanılmasıyla 
ilgili faydalı bir şey yapmış oluyoruz. 
Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman 
Grundfos’un Türkiye’de daha fazla yatı-
rım yapmasını istiyoruz. Zaten uzun 
vadeli planlarımızda bunlar var ama 
onun da ötesinde Türkiye için faydalı bir 

şey yapıyor olmak, bizim için gurur kay-
nağı. Ar-ge, Grundfos için çok önemli. 
Teknolojiyi bu denli yakından izleyen 
ve kullanan bir şirket olarak rahatlıkla 
şunu iddia edebilirim: Gelecekte suyun 
taşınmasıyla ilgili her türlü inovatif tek-
nolojinin mucidi Grundfos olacak.”
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TTMD’nin “HVAC Tasarım Esasları 
Kursu” Kayıtları Başladı
ASHRAE HVAC Fundamentals ve CIBSE 
Guide A Environmental Design ciltleri 
esas alınarak tesisat mühendislerine TTMD 
bünyesinde bir ders programı açılacak. 
Eğitim, 9 Ocak-15 Mart 2018 tarihleri 
arasında TTMD İstanbul Temsilciliği’nde 
Prof. Dr. Ahmet Arısoy tarafından verile-
cek. En az 20, en fazla 30 kişi ile sınırlı olan 
kurs ücretleri ise 2500 TL (TTMD üyelerine 
indirimli fiyat 2000 TL) olarak belirlendi. 

Dersler; akşam saatlerinde (18.00-21.00) 
haftada 2 gün (Salı, Perşembe) üçer saat 
olarak kurgulandı. Toplam 10 hafta süre-
cek kursta, lisans düzeyinde HVAC sistem-
leri tasarımının temelleri anlatılacak. Ben-
zer eğitimler ASHRAE bünyesinde olduğu 
gibi CIBSE bünyesinde de veriliyor. Bu eği-
timde bu iki kuruluş örnek alınacak. Ori-
jinal ders notları İngilizce olacak, dersler 
ise Türkçe anlatılacak. Derslerde uygula-
malar ve kısa sınavlar yapılacak ancak ders 
sonunda bir sınav yapılmayacak. Başarı 
değerlendirmesi yapılmayacak, zira ders-
lerin/kursun amacı sertifika vermek değil, 
gönüllü katılım ve bilgi alışverişidir. Katılım 

esas alındığından ders programı sonunda 
iştirak edenlere birer katılım belgesi veri-
lecek. Kursta, HVAC projelendirmesinin 
nasıl yapılacağı ve bunun dayandığı temel 
bilgiler anlatılacak. Bu temel bilgiler aynı 
zamanda yapım, işletme ve bakım işleri 
için de gereklidir. Kısaca bu kursta iklim-
lendirme alanında çalışacak kişilere gerekli 
olan temel bilgiler verilecek. Mekanik tesi-
sat alanında çalışan mühendislerin büyük 
çoğunluğu lisans düzeyinde mühendis-
lik eğitiminde bu bilgileri almamaktadır. 
Ancak meslek içinde bu konulara eğilme 
imkânı bulabilmektedirler. Kurs programı 
bu anlamda genç tesisat mühendisleri için 
çok yararlı olacak.

Kimler	Katılmalı?
• Tasarım becerisi kazanmak isteyen 
mühendisler 
• HVAC sektöründe yeni olan mühendisler 
ve pratik deneyimi olmayan yeni mezunlar 
• Tasarımcılar 
• Yeni yapılacak bir bina veya onun HVAC 
sistemi konusunda çalışan sistem işlet-
mecileri 

• HVAC tasarımı konusunu anlamak iste-
yen mimarlar 
• Satış mühendisleri, HVAC cihaz temin 
edicileri ve HVAC sistemlerinin esasları 
konusunda temel bilgi edinmek isteyenler

İçerik	
• Proje temel bilgileri 
• Psikrometri 
• İç ortam tasarım koşulları, ısıl konfor 
• İç hava kalitesi 
• Havalandırma esasları 
• Dış ortam tasarım koşulları, iklim verileri 
• Isıtma yükü hesapları 
• Soğutma yükü hesapları 
• Enerji tüketiminin hesabı 
• Sulu sistemlerde temel boru hesapları 
• Havalı sistemlerde kanal tasarımı

Kayıt ve daha fazla bilgi için TTMD İstanbul 
Temsilciliği ile irtibata geçiniz: 

0216 464 93 50
ttmd.istanbul@ttmd.org.tr
www.ttmd.org.tr
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EDGE Yeşil Bina Programı Teknik Eğitimleri Türkiye’de

ÇEDBİK-Konut Sertifikası Onaylı 
Danışman/Değerlendirici Teknik 
Eğitimleri Başlıyor

ISK-SODEX 2018, Şubat Ayında Kapılarını Açıyor

Dünya Bankası Grubu IFC (Uluslararası 
Finans Kurumu) girişimi olan hızlı, kolay ve 
hesaplı Yeşil Bina Programı EDGE, enerji, su 
ve malzeme verimliliği konusunda değer-
lendirmeler sağlıyor. EDGE Yeşil Bina Prog-
ramının ilk teknik eğitimi, 20 Aralık 2017 
Çarşamba günü, TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası İzmir Şubesi destekleriyle, 
İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde, 30 
kişiye özel yapılacak. Eğitim ücretsiz ancak 
önkayıt şart. Kayıt https://www.edgebuil-
dings.com/edge-experts/edge-experts-trai-
ning/ üzerinden online yapılmalı ve edge@

ÇEDBİK-Konut Sertifikası Onaylı Danış-
man/Değerlendirici Teknik Eğitimleri-
nin ilki 21 Aralık 2017 Perşembe günü 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi desteğiyle İzmir Tepekule 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. ÇED-
BİK tarafından, Türkiye’ye özgü gelişti-
rilen, konut tipi yeni binalar için ulusal 
yeşil bina değerlendirme sistemi ÇED-
BİK-Konut Sertifikası kapsamında, eğitim 
süresince tüm başlıklar ayrıntılı olarak ele 
alınacak. Sertifika Değerlendirme Başlık-
ları: Bütünleşik Yeşil Proje Yönetimi, Arazi 

Avrasya’nın en önemli ve en büyük iklim-
lendirme fuarı ISK-SODEX, 7-10 Şubat 
2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Isıtma, 
soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa, 
vana, tesisat ve su arıtma konularında yeni 
ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda 
“Enerji Verimliliği” ve “Bina Otomasyon” 
özel sergi alanları çerçevesinde yeni ürün 
grupları da bu yıl fuara dahil ediliyor. Öte 

cedbik.org adresi üzerinden Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ile mutlaka 
katılım son onayı alınmalı. EDGE Uzmanlık 
Sınavı için teknik eğitime tam gün katılım 
zorunludur. Katılımcıların online uygu-

Kullanımı, Su Kullanımı, Enerji Kullanımı, 
Sağlık ve Konfor, Malzeme ve Kaynak 
Kullanımı, Konutta Yaşam, İşletme ve 
Bakım, Yenilikçilik. ÇEDBİK-Konut Teknik 
Eğitimini başarıyla tamamlayan katılım-
cılar, uygun kriterleri sağladıkları tak-
dirde, ÇEDBİK-Konut Onaylı Danışman/
Değerlendirici Sınavına katılmaya hak 
kazanacak. Eğitime katılım ücretsiz. Kayıt 
için: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeW0pBMlxF_Xjkp6i3SbV-
hmdIrNstdYHbB7T1E4gIBdL7bdhA/
viewform

yandan, fuar yalnızca sergilenen yeni-
liklerle değil, eşzamanlı olarak organize 
edilen ikili iş görüşmeleri ve konferans 
programlarıyla da sektör için büyük katkı 
sağlıyor. Uluslararası satın almacıların Türk 
ihracatçılarla bir araya geldiği ikili iş görüş-
meleri organizasyonu, yeni iş bağlantıları 
ve anlaşmaları için önemli fırsatlar yaratı-
yor. 10’dan fazla yerli ve yabancı sektör 
derneği ile işbirliği içinde hazırlanan ve 

lama oturumu için kendi bilgisayarlarını 
getirmeleri gerekiyor. Kontenjan sınırlı ve 
katılımcılarda sınav yeterlilik teknik şartları 
aranıyor. Katılımcıların Master seviyesinde 
eğitimi tamamlamış olması ve/veya 3 sene-
lik inşaat sektörü iş tecrübesi olması gereki-
yor. Ayrıca, LEED AP uzmanlar da eğitime 
katılıp sınava girme hakkına sahip. Teknik 
eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, 
uygun kriterlerde oldukları takdirde, sınava 
katılmaya hak kazanacak. EDGE Uzman 
ve Denetçisi olmak için EDGE Uzmanlık 
Sınavını geçmek gerekiyor.

konusunda uzman yerli ve yabancı konuş-
macıların yer alacağı konferanslar ise sek-
tördeki güncel konuların tartışılması adına 
önemli bir platform sunuyor. Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, 
DOSIDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POM-
SAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB  
işbirliğiyle iki yılda bir düzenlenen ISK-
SODEX’e katılım ve bilgi için: 
www.sodex.com.tr
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

DEMİRDÖKÜM

D

Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü
e m i r D ö k ü m , 
Kayseri Entegre 

Sağlık Kampüsü Termal 
Solar Sistem projesini 
tamamladı. YDA Group 
tarafından Kamu Özel 
İşbirliği (PPP-Public Pri-
vate Partnership) modeliyle hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk 
entegre sağlık kampüs projesi olan Kayseri Entegre Sağlık 
Kampüsü’nde kullanılan DemirDöküm’ün LYKIA 2,25 termal 
solar kollektörleri ile sıcak suyun üretilmesi için harcanacak 
enerjinin yüzde 69,4’ü güneşten alınan enerji ile karşıla-
nacak. Kampüse, doğalgazdan yıllık 71 bin 532 metreküp 
oranında tasarruf sağlatacak proje, aynı zamanda karbon 
emisyonunu da 182 bin 914 kilogram azaltacak. Sıcak su 
ihtiyacının karşılanması için güneş ışığını yüzde 95 oranında 
absorbe ederek hava sıcaklığı ne olursa olsun maksimum se-
viyede güneş ışığını enerjiye dönüştürmek üzere tasarlanarak 
hizmet vermek için kurulan sistem, merkezi kazan sistemi ile 
entegre edilerek hastane konforunun en üst seviyede olacak 
şekilde hibrit çalışması sağlandı. DemirDöküm Yönetim Ku-
rulu Üyesi Erdem Ertuna hayata geçirilen projeyle ilgili olarak 
şunları söyledi: “DemirDöküm olarak 6 yıl önce 1 milyon 
390 bin Euro yatırım ile termal solar kollektör üretimine 
başladık. DemirDöküm Ar-Ge mühendislerince geliştirilen 
solar kollektörlerimiz sıcak suyun dışında; biyogaz tesisle-
rinde, şişe, yün, iplik yıkama prosesleri için sıcak suya ihtiyaç 
duyan fabrikalarda da kullanılabiliyor. Şirket olarak bu alana 
yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sistemlerimiz ile 2023 yı-
lında ortaya çıkacak enerji ihtiyacının en az yüzde 30’unu 
solar enerji projeleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elde etmeyi amaçlayan ülkemizin hedeflerine katkı sağla-
mayı istiyoruz. En yeni teknolojiyle donatılan ve Türkiye’nin 
ilk entegre sağlık kampüsü projesinde yer almaktan gurur 
duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşek-
kür ederiz. Kampüsün başta Kayseri olmak üzere çevre illere 
hayırlı olmasını dileriz.”

M

ISIDEM YALITIM

ÜSİAD’ın yeni 
genel mer-

kezinin ısıtma-so-
ğutma-havalandır-
ma sistemlerinde, 
ISIDEM Yalıtım’ın 
Eskişehir’de yer alan 
LEED sertifikalı te-
sislerinde ürettiği 
Coolflex markalı elastomerik kauçuk köpüğü ve Flexiduct 
markalı esnek hava kanalı ürünleri kullanıldı. 10 bin met-
rekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen yeni genel merkez 
kompleksinin mekanik sistemleri enerji tasarrufuna yönelik 
seçildi. Yeni genel merkez, 14 bin 600 m2’lik arsa üzerine 
5 katı toprak üstünde, 3 katı da yeraltında olmak üzere 
8 katlı olarak inşa edildi. Komplekste kütüphane, kapalı 
ve açık otopark, 800 m2'lik, gerektiğinde bölünebilen bir 
konferans salonu, irili ufaklı 15 toplantı salonu gibi birçok 
alan bulunuyor. 
Flexiduct esnek hava kanalları orta ve düşük basınçlı ortam-
larda ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve atık 
gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiştir. 
Flexiduct Esnek Hava Kanalları kullanım alanlarına göre çe-
şitlilik gösterirler. Alüminyum, PVC ve Polyester malzeme-
lerden izoleli ve izolesiz olarak üretilir.
Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü Yüksek Su Buharı 
Difüzyon Direnci Katsayısı ile korozyon riskini minimuma 
indirmek adına μ ≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. Kapa-
lı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans ve 
yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-
1 Yangın Yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda 
BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası standartlara uy-
gunluğuyla öne çıkıyor.

MÜSİAD Yeni Genel Merkezi

ALİZE MÜHENDİSLİK

Bursa Suryapı Marka AVM
ürkiye’nin öncü endüstriyel mutfak filtre sistemi uzman-
larından olan Alize Mühendislik’in endüstriyel mutfaklar-

da yağ, duman ve koku filtreleme sistemi, Bursa Suryapı Marka 
AVM projesinde kullanılıyor. 2008 yılından bu yana AVM, otel 
ve restoranlara çözüm ortaklığı sağlayan Alize Mühendislik’in 

Marka AVM pro-
jesinde 5.000 
m³/h ile 15.000 
m³/h arasında 
değişen 17 adet 
Combovento se-
risi filtre sistemi 
bulunuyor.

T
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TY TEKNİK

T

Acıbadem Hastanesi
ürkiye’nin en büyük 
özel hastanesi olan 

Acıbadem Sağlık Grubunun 
22. hastanesi, Altunizade’de 
2017 yılının Mart ayında açıl-
dı. 98 bin m² kapalı alanda 
350 hasta yatağı kapasitesi 
ile hizmet veriyor. Acıbadem 
Mekanik Grubu hastane giriş-
lerinde ve otopark rampala-
rında kar ve buz eritilmesi için TY Teknik tarafından pazara 
sunulan Magnum elektrikli yerden ısıtma kablolarını kul-
lanma kararı verdi. Bu büyük projede 23 km yerden ısıtma 
kablosu, vereceği 700 kW’a yakın enerji ile hastanenin kış 
aylarına rahat girebilmesi için kullanıldı. Projede kullanılan 
kablolar beton ve sıcak asfalt altına 7 farklı zona bölünerek 
döşendi, her bir zon termostatları ve sensörleri ile bağım-
sız elektrik panosundan kontrol ediliyor. Sistem hem nem 
hem de sıcaklık değerlerine göre çalıştığı için sadece ihtiyaç 
olduğu zaman devreye girecek, bu da hastaneye büyük bir 
enerji tasarrufu sağlayacak.

SYSTEMAIR HSK

S

Mercedes-Benz Türk 
Hoşdere Fabrikası

ystemair HSK, Mercedes-Benz Türk Hoşdere fabri-
kasında çalışan klima santrallerine yenilerini ekledi. 

En son yapılan yemekhane genişletme projesi ile çalışan-
lara hizmet etmek üzere 14 adet klima santrali ve 10 adet 
hücreli mutfak aspiratörü Systemair markalı olarak seçildi. 
Çalışanların yemek yedikleri alanda taze hava ihtiyacı ve 
konfor Systemair tarafından sağlanacak. Tesiste kullanı-
lan klima santralleri EC fanlı olup, rotorlu ısı geri kaza-
nım sistemleri kendi kendini yıkama özelliği ile donatıldı. 
Daimler-Benz AG’nin yüzde 36 ortaklığı ile Otomarsan un-
vanıyla İstanbul’da 1967 yılında kurulan Mercedes-Benz 
Türk, O302 tipi otobüslerin üretimine 1968 yılında başladı. 
Üretime başladıktan sadece iki yıl sonra, 1970’te ihracata 
başlayan şirket, 1984 yılında Mercedes-Benz Türkiye genel 
mümessili oldu. Mercedes Benz Hoşdere Otobüs Fabrikası 

1995 yılından 
ber i  ü re t im 
yapmakta olup, 
toplam 360 bin 
m2’lik bir arazi 
üzerinde 127 
bin m2’lik ka-
palı alana ku-
ruludur.

ARMACELL YALITIM

T 

Gaziantep Entegre 
Sağlık Kampüsü

ürkiye’nin inşa-
at ve yönetim 

yatırım maliyetleri açı-
sından beşinci büyük 
sağlık yatırımı olma 
özelliğine sahip olan 
Gaziantep Entegre Sağ-
lık Kampüsü’nde Ar-
macell Yalıtım ürünleri 
kullanıldı. Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü 1875 yatak 
kapasiteli olup 579 bin 998 m2 kapalı alana sahiptir. Ana 
Hastane Binası, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Binası, Tek-
nik Hizmetler Binası, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası, 
3082 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark ve İl Sağlık Mü-
dürlüğü Binası Kampüs içindeki yapılardır. Ulusal standart-
lara uygun olarak üretilen geniş Armaflex ürün portföyü, 
kapalı gözenekli yapıları ile genel olarak müşterilerine su 
buhar difüzyonuna karşı güçlü direnç gösteren, yüksek 
enerji tasarrufu sağlayan ve bunu yangın güvenliği ile bir-
leştiren ürünler sunarken; çeşitliliğini HT/Armaflex gibi özel-
liklerine UV dayanımı ve daha yüksek servis sıcaklığı (150 
derece) ekleyen, Armaflex Ultima gibi TS EN 13501-1 B/
BL-s1,d0 sınıfında oluşu ile daha gelişmiş duman kontrolü 
sağlayan ve NH/Armaflex gibi halojen içermeyen ürünler ile 
artırıyor. Bu şekilde Armaflex portföy ürünleri 1954 yılından 
beri birçok prestij projesi dahil olmak üzere yurt içi ve yurt 
dışında binlerce tesiste tercih ediliyor.

AIRONN

S adece Türkiye’nin 
değil, dünyanın 

en büyük hastaneleri 
arasında yer alan Etlik 
Entegre Sağlık Kampü-
sü, Kamu Özel İşbirli-
ği (PPP-Public Private 
Partnership) projeleri 
kapsamında 2003 yılın-
da Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıkta 
Dönüşüm programının bir parçası olarak hayata geçiyor. 
1.1 milyar euro yatırım maliyetine sahip olan 3577 yatak 
kapasiteli Etlik Entegre Sağlık Kampüsü, 1.215.000 m2 
kapalı alanı ile toplam 9 adet hastaneden oluşuyor. Dev 
projenin otopark havalandırması için Aironn jet fan sistemi 
seçildi. 65 adet duman egzoz fanı, 10 adet taze hava fanı 
ve 400 adet Aironn marka jet fanın kullanılacağı sistemin 
otomasyonu yine Aironn patentli J-Smart “Akıllı” Jet Fan 
uygulaması ile yapılıyor. Bu sayede J-Smart otomasyon uy-
gulamasının sunduğu daha uzun ömürlü jet fanlar, daha 
az kablolama maliyeti, daha esnek senaryolar, daha sessiz 
çalışma, daha az enerji tüketimi ve daha fazla nokta kont-
rolü gibi birçok avantaj sağlanıyor.

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü
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BOREAS

K

Astana Tren Garı
azakistan’ın inşaat sektöründe önemli projelere imza 
atan Sembol İnşaat tarafından üç yılda yapımı ta-

mamlanan, yaz-kış sıcaklık farkının 70-80 dereceleri bul-
duğu, dünyanın en soğuk 2. başkenti olan Astana’nın Tren 
Garında Boreas TB1 ısı köprüsüzlük sınıfındaki klima san-
tralleri ve Boreas’ın temsilcisi olduğu Samsung’un yüksek 
verimli VRF sistemi DVM water system serisi su soğutmalı 
kondenserli cihazları tercih edildi. 75 bin metrekare bina 
oturumu olan tren istasyonu, Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu (BDT) ve Orta Asya’daki en büyük ve modern tren garı 
olup, yıllık 12 milyon yolcu kapasitesi ile şehrin gelecekteki 
20-30 yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçekte tasarlandı. 
Boreas A.Ş., Astana Tren Garı referansı ile Kazakistan pa-
zarındaki performans çıtasını yükseltti.

VIVAVENT

Ş

Radisson Blu Trabzon
ehir merkezine yakın konumu, toplantı salonları, 
162 odası ve yüzme havuzlu spası bulunan Radisson 

Blu Trabzon’un 2018’in ikinci çeyreğinde kapılarını açması 
bekleniyor. Radisson Blu Trabzon, çatı katında yer alan barı 
ve kafesi ile hem şehrin hem de hemen yanında bulunan 
Boztepe Parkı’nın panoramik manzarasını misafirlerine sun-
maya hazırlanıyor. Projede Vivavent’in Rf-t markalı, yangın 
damperleri ve duman damperleri kullanıldı. Vivavent’in ürün 
grubunda bulunan Rf-t markalı yangın damperleri, EN 1366-
2 standardına göre test edilmiş olup, EN 13501-3 ürün 
standardına uygundur. Rf-t markalı duman damperleri, EN 
1366-10 standardına göre test edilmiş olup, EN 12101-8 
ürün standardına uygundur. EN 13501-4’e göre EI 120 (ved, 
hod i < >o) S 1500 AA multi sınıflandırılmış olup, ilgili serti-

fikaya sahiptir. Damper 
yangın ve dumana en 
az 2 saat dayanıklı ve 
EN 1751’e göre Class C 
sızdırmazlık sınıfındadır. 
Tüm ürünler ayrıca CE 
etiketine sahiptir.

HTK KLİMA

K 

Körfez Termal
örfez Gayri-
menkul Yatı-

rım Ortaklığı (Körfez 
GYO) tarafından 
hayata geçir i len 
Körfez Termal Otel; 
Balıkesir ili, Edremit 
ilçesine bağlı Güre 
beldesinin 11 km uzunluğundaki sahil şeridi üzerinde yer 
alıyor. Genel olarak, kuzeyde Kaz Dağları ve güneyde Ed-
remit Körfezi sahil şeridi arasında düz bir arazi üzerinde 
bulunan yerleşim, aynı zamanda yol bağlantıları ile merkezi 
bir konumda. Projede HTK Klima’nın yangın damperi, hava 
damperi, toplayıcı menfez, dağıtıcı menfez, kare tavan ane-
mostadı, menfez ve anemostad kutuları, dış hava panjuru, 
kapı transfer menfezi, slot difüzör, slot difüzör kutusu ve 
gemici anemostadı kullanılıyor. 29 bin 934 m2'lik alan üze-
rinde inşa edilen Körfez Termal’de 305 bağımsız bölümde 
3 bin 539 adet devremülk, 1 otel, 2 havuz, 1 hamam, 1 
market, 4 iş yeri yer alıyor.

FORM

T

Vadistanbul
oplam inşaatıyla İstanbul’un en büyük karma proje-
lerinden olan Vadistanbul’un AVM ortak hacimler ve 

mağazalar bölümlerinin iklimlendirilmesi, Form Şirketler Gru-
bu tarafından pazara sunulan Lennox marka paket klimalar,  
Climatemaster su kaynaklı ısı pompaları ve Decsa aksiyel fanlı 
kapalı devre soğutma kuleleri ile sağlanıyor. Projede AVM 
ortak alan ve taze hava ihtiyacı için toplam soğutma kapa-
sitesi 3.200 kW olan 30 adet su ve hava soğutmalı Lennox 
marka paket klimalar kullanılıyor. Projenin AVM ortak alanlar 
ve mağazalar bölümünde ısıtma-soğutma ihtiyacı için toplam 
kapasitesi 5.500 kW olan 350 adet TC Compact serisi Clima-
temaster marka ısı pompaları kullanılıyor. Vadistanbul’da ısı 
pompalarına gelen hattı yıkama amacıyla her ısı pompasında 
by pass’lı bağlantı kiti kullanıldı. Otomasyon tarafında ise her 
cihazda BTL sertifikalı Bacnet uyumlu otomasyon kartları ter-
cih edildi. Vadistanbul’da kullanılan 4 adet toplam kapasitesi 
3.600 kW’lık aksiyal fanlı Decsa kapalı devre soğutma kuleleri 
ile yüksek enerji tasarrufu sağlanıyor. Tüm kulelerde Axilent 
özel fan kullanılarak sessiz çalışma sağlanıyor.

de
ko

 m
ed
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Röportaj
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“1960'ların başında Türkiye, Güney Kore'den çok daha zengin bir ülkeydi. Aynı yıl, kişi başına düşen 

gelir Türkiye'de 360 dolar iken, Güney Kore'de bu rakam 80 dolar düzeyindeydi. 2016 yılında ise bizden 

350 kat fazla büyüdüler. Peki bu nasıl oldu? Ne oldu da geriye düştük?” Bu röportaj tam da bu soruları 

yanıtlıyor. İmbat Soğutma Isıtma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gümrükçüler, “Nerede yanlış 

yapıyoruz, aslında ne yapmalıyız sorularına da sürpriz olmayan ama işe yarar bir cevap veriyor: 

“Ne yapmamız gerektiğini en baştan düşünmeye gerek yok. Uygulanmış başarılı örnekleri alın, 

uyarlayın ve geliştirin”. Daha fazlası röportajımızda, keyifli okumalar…

İmbat Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gümrükçüler:

“Türkiye üreticisine 
 güvenmeli”



Röportaj

TERMODİNAMİK • ARALIK 2017 59

fabrika 1974’de Hyundai markalı Pony 
modelini üretti. Yani başlangıç her iki 
ülkede de tam olarak aynı.
Güney Kore neyi farklı yaptı? Önce-
likle Ar-Ge’ye yatırım yaptılar. Ar-
dından, mesleki eğitimde işleyen bir 
sistem kurdular, üniversiteleri sanayi 
ile entegre ettiler. Sadece teknoloji öğ-
renmediler, o teknolojiyi geliştirdiler. 
En can alıcı noktalardan biri ise şudur: 
Güney Kore’ye gitme imkanı bulduy-
sanız görmüşsünüzdür, resmi araçların 
tamamı, makam araçları dahil, Kore 
malıdır. Bu tavır, vatandaşta da etki-

sini göstermiştir. 
Caddelerde günlerce 
gezdim, en fazla on 
tane yabancı oto-
mobil markası gör-
müşümdür. Özetle-
mek gerekirse Kore, 
ihtiyaçlarını yerli 
üretici ile karşıladı. 
Yerli üretici oluşan 
gelirle daha çok ar-
ge yapmaya yönlen-
dirildi. Ar-ge yapan 

şirketler teşvikleri kullandılar. Sonuç; 
otomobil sektöründe hepimizin bildiği 
markalarıyla "Kore gerçeği" önümüzde 

Ülkemizin	iyi	bir	ekip	olması	
gerek

Okul yıllarımda hayalim iyi bir 
mühendis olmaktı. Elimden 
geldiğince bunu başarmaya 

çalıştım. Aynı yıllarda, yer aldığım bir 
projede ekip olarak çalışma imkanım 
oldu. Bunun başarıyı kat kat artırdığını 
öğrendim. Projede bulunan üç arkadaş 
olarak bu süreçte, her birimizin farklı 
yönlerde ilgisinin olduğunu ve ilgili ol-
duğumuz yönlerde başarılı olduğumuzu 
gördük. Sonuç çok iyiydi.
Meslek hayatıma başladığımda da bu 
durum aklımın bir yerlerine kazınmıştı. 
O yıllarda ne olduğunu bilmeden birlik-
te çalıştığımız arkadaşlarımla önce ekip 
olmaya çalışırdım ve bu “birlikte yapa-
lım” tarzı hep işe yarıyordu. Çok son-
raları bunun bir yöntem olduğunu fark 
ettim. Aslına bakarsanız düşünce böyle 
gelişti. Üç kişi ile ekip çalışması başa-
rılıydı. Sekiz kişiyle, detaylardaki başarı 
artıyordu. On iki kişi olduğumuzda ise 
her birimiz diğerinin yapabileceği hata-
ları yok ediyordu. “Bu nereye kadar gi-
der? Kaç kişi ile bu sürdürülebilir?” diye 
kendi kendime sorduğumda, aslında ül-
kemizin iyi bir ekip olması gerektiğini 
düşünmeye başladım. 
Ekip olmanın artılarını İmbat içerisinde 
de yaşıyoruz. Bugüne kadar elde ettiği-
miz başarıların tümü, bir ortak çalışma 
ürünüdür. Doğru kişileri bir araya getir-
diğinizde oluşan güç, bireysel yetenekle-
rin çok ötesinde bir kazanç sağlıyor. Bu 
yüzden yerli üretimi başarıyla gerçek-
leştirebilmek için öncelikle iyi bir ekip 
olmamız gerekiyor. Hem üretici tarafın-
da, doğru ürünlerin sunulması için hem 
de üretici ve satın alma kararını verenler 
arasında yerli üretimin desteklenmesi 
için ülke çapında bir işbirliği ihtiyacımız 
olan. Dünyada gelişen ülkeleri inceleyin. 
Sonuç o kadar aşikâr ki… Ne yapmamız 
gerektiğini en baştan düşünmeye gerek 
yok. Uygulanmış başarılı örnekleri alın, 
uyarlayın ve geliştirin. Gerçekten zor 
değil. 

Yabancı	ülkelerin	nasıl	
geliştiğini	iyi	gözlemlemeliyiz

Güney Kore örneği bu konuda anlat-
mak istediklerimi daha iyi özetleyebi-
lir. 1960'ların başında Türkiye, Güney 
Kore'den çok daha zengin bir ülkeydi. 
Aynı yıl, kişi başına gelir Türkiye'de 
360 dolar iken, Güney Kore'de bu ra-
kam 80 dolar düzeyindeydi. 2016 yı-
lında ise bu rakam, Türkiye’de 10.750 
dolar, Güney Kore’de 27.500 dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Yani bizden 
350 kat fazla büyüdü-
ler. Peki ne oldu, nasıl 
oldu da geriye düştük? 
Hepimizin bildiği bir 
sektörü, otomotivi ele 
alalım. 1966’da seri 
üretime geçen ilk yer-
li otomobil “Anadol”, 
Ford işbirliğinin so-
nucu olarak üretilmeye 
başladı. 1967 yılında 
Güney Kore Ulsan’da 
ChungJuYung, Hyun-
dai Motors firmasını 
HMC adıyla kurarak İngiltere'den kit 
halinde gelen Ford Cortina modeli 
arabaları monte etmeye başladı ve bu 

İmbat Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gümrükçüler:

Ülkemizde 
yerli markaların 
desteklenmesi, 

yerli üretimin artması 
için yerli ürünlere olan 

talebin ve desteğin 
artması gerek
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duruyor.
Otomotivde benzer yöntem 1930’lar-
dan başlayarak Japonya’da uygulandı. 
Daha basitçe bir yöntem temelde aynı 
argümanla başarı ya-
rattı. İlk Toyota (a1 
modeli) otomobil 
Dodge ve Chevrolet 
yedek parçaları taklit 
edilerek üretilmiş bir 
araçtı. Devlet des-
tekleri ve yine Japon 
devletinin otomobil-
de yerli marka tercih 
eden bir duruş sergi-
lemesi, Toyota’yı şim-
diki seviyesine kadar 
taşıdı. İklimlendirme sektöründe ise 
İtalya, benzer süreci 1980’lerden itiba-
ren yaşadı. Bugün Avrupa’nın bu alan-
daki lideri oldular.

Devlet	kurumları	ısrarla	ithal	
ürün	talep	etmeye	devam	ediyor

Türkiye’de iklimlendirme sektörüne 
dönersek, 2010’da Türkiye’de satılan 
çatı tipi klimanın -farklı kaynaklarda 
farklı değerler bulmakla birlikte- %95’i 
yabancı markaların ürünleri idi. 2016 
yılında bu oranı %85-90 seviyelerine 
geriletebildik. Ama devletimizin ku-
rumları ısrarla ithal ürün talep etme-
ye devam ediyorlar. Sadece bu üründe 
yurtdışına ne kadar para gönderdiğimi-
zi düşünün ve her yeni ürettiği ürünle 
kendini geliştirecek bir sektörün Türk 
oyuncularına nasıl zarar verildiğini… 
Benzer durum su soğutma gruplarında 
da aynı şekilde seyrediyor.
Ülkede yerli markaların desteklenmesi, 
yerli üretimin artması için yerli ürünle-
re olan talebin ve desteğin artması ge-
rekiyor. Bir ülke düşünün ki, insanları 
öncelikle kendi ülkesinde yetiştirilen, 
geliştirilen, üretilen ürünleri tercih et-
sin. O ülkede üretim de artar, işsizlik 
de azalır, ekonomi de güçlenir. Toplu-
mun yerli ürünleri kullanmaya teşvik 
edilmesi gerek. Ama öncelikle devletin 
buna örnek teşkil etmesi lazım. Devlet 

kurumlarında, satın alımlarda, ihale-
lerde yerli ürünlerin desteklenmesi, en 
azından yabancı marka ısrarından vaz-
geçilmesi lazım.

Devletin yerli ürün 
kullanımını destekle-
mesi kapalı ekonomi 
yaklaşımı olarak al-
gılanmamalı. Kapalı 
ekonomi hiçbir sana-
yicinin çıkarına uygun 
bir yöntem değil. Zira 
sanayicinin hedefi 
eğer ülke içerisinde 
satmak ise, dünya pa-
zarının %1,5’ine razı 
bir yatırımcı aslında 

doğru yatırımcı profili değildir. 
Benim söylediğim şey, birçok ülkenin 
kendini koruma yöntemi olarak kul-
landığı argümandır. Ülkeye, ülkemizin 
belirlediği kalite standartlarını yakala-
yan her ürün girebilir. Yatırımcı iste-
diği markayı kullanabilir. Ancak dev-
letin alımlarında öncelik yerli üretime 
verilir. Bu uygulamayı 
yapan ülkelerin içe-
risinde AB üyesi ül-
keler de var. Gelişme 
sürecindeki ülkeler 
veya sektörel gelişme-
de hedefler koymuş 
ülkeler de bu uygu-
lamayı yapmaktalar. 
Bir ülkede aynı serti-
fikalara sahip benzer 
yerli ürünler varken 
devlet alımlarının 
%90’ı ithal ürünler oluyorsa bu yanlış 
bir yoldur. Yerli üretici ar-ge yapmak 
için kaynağa ihtiyaç duyacaktır. Bunu 
sağlamasının yolu daha çok ürün sat-
mak ve daha fazla tecrübe kazanmaktır. 
Eğer sadece devlet alımlarında bunu 
düzenlerse her yıl ar-ge’ye ayrılacak 
bütçeler yükselecektir. Genelde firma-
lar kar veya bütçelerinden belirledikleri 
oranları ar-ge’ye ayırıyorlar. Yani yerli 
üreticinin her ciro artışı ar-ge yatırım-
larının karşılanmasına geri dönecektir. 
Yani devletin ar-ge yatırımlarına ver-

mesi gereken destek tutarı zamanla 
azalacaktır. Daha çok üreten Türk sa-
nayicisi daha fazla ar-ge yapabildiğin-
de, çok daha iyi ürünlerle dünyaya açı-
lacaktır. Sonucu tahmin etmek çok zor 
değil. Az önce konuştuğumuz Hyundai 
ve Toyota örnekleri önümüzde duruyor.

Kaliteli	teknik	eğitim	çok	önemli	

Sadece devlet kurumlarında yerli ürün 
kullanılması tabii ki yeterli değil. Bize 
yerli iş gücü gerek. Türkiye’de 70’ler 
ve 80’ler teknik eğitime yatırımla geç-
miştir. Mühendislik fakültelerimizdeki 
artış ve bu artışta asgari eğitim düzeyi 
standartlarının oluşturulduğu, ara ka-
deme iş gücünü sağlamak için kurulan 
meslek liselerinin parlaması bu dönem-
de gerçekleşmiştir. Birkaç yıl önce bir 
STK için yapılan ankette, işverenlerin 
mesleki eğitim için taleplerinin o yıl-
larda uygulanan sistem olduğunu hay-
retle görmüştük. Zira mesleki eğitimde 
endüstri meslek liseleri gerçekten zeki, 

çalışkan ve bilgili 
çocukları yetiştirdi. 
Onların bir kısmı eği-
timlerini mühendislik 
düzeyine taşıdılar ve 
çok başarılı oldular.
Devlet kaliteli ürün-
ler üretilmesini isti-
yorsa üzerine düşen 
önemli bir görev var: 
Mesela kaliteli teknik 
eğitim vermek. Zaten 
devletin asli görevleri 

arasında eğitim yok mu? Ülkenin üre-
tim gücünü artırmak için temel eğitim 
kadar teknik eğitim de önem arz edi-
yor. Bunun dışında devletin denetleme 
görevlerini de etkin bir şekilde yapması 
gerekiyor.

Zihinlerdeki	önyargıyı	kırmalıyız

İmbat olarak bizim sorunumuz genel 
sorundan biraz farklı. Öncelikle genel 
sorundan bahsedeyim. Devlet, yatı-
rımlarında, yerli üreticinin ürünlerini 

Devlet kurumlarında, 
yabancı marka 

ısrarından 
vazgeçilmesi lazım.

Ülkenin üretim 
gücünü artırmak 
için temel eğitim 

kadar teknik eğitim 
de önem arz ediyor. 
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bir terziye diktiriyorsunuz. Gerçekten 
böyle davranır mısınız? Çatı tipi klima 
üretme kararımızla İmbat, bu ailenin 
terzi çocuğu oldu diyebilirim. Türkiye’de 
%100 yerli tasarımlar sunan bir mühen-
dislik firması olarak, rol model olduğu-
nu düşünüyorum. Diğer gençler onun 
benzeri kıyafetler dizayn etmeyi düşü-
nüyorlar. Dikecekler de. Sonra şehrimiz, 
en iyi terzilerin olduğu şehir olacak. 
Bunu yürekten isterim. Her alanda yer-
li üretimin, yerli markaların artmasının 
bu ülke için bir katma değer olduğuna 
inanıyorum. Bu iklimlendirme sek-
törü için de geçerli. Biz bundan yıllar 
önce, “Türkiye’de yapılamaz” diye dü-
şünülen bir alanda, Türkiye’nin potan-
siyelini göstermek için harekete geçtik. 
İmbat’ın öncü olduğu bu sürecin sonun-

da; İtalya’da katıldığı-
mız bir fuarda Avru-
palıların söylediğinin 
gerçekleşmesini hayal 
ediyorum. Demişler-
di ki: “Çok eskiden 
sektör lideri Almanya 
idi. Sonra İtalyanlar 
oldu. Galiba şimdi sıra 
Türklerin”. İklimlen-
dirme ve soğutmada 
“sıra Türklerin” cüm-
lesinin “bu konuda en 

iyi Türkler” sözüne döndüğü günleri el 
birliği ile göreceğimize inanıyorum. 

satın alır. Sorun varsa üreticinin bunu 
iyileştirmesi için desteklerini yönlen-
dirir. İyileştirmelerin yapıldığını izler. 
Zira ikinci alımında aynı hatalara veya 
olumsuzluklara sahip bir ürün almak is-
temez. Basit ama işlevsel bir yöntemdir. 
Aynı zamanda üreticinin de kendini ve 
ürününü geliştirmesini sağlar. Sonuçta 
yerli üretici uluslararası standartlarda 
üretim yapmaya başlar. İmbat’ın soru-
nu bu noktada biraz farklılaşıyor. Ürün 
özellikleri bakımından, Batılı üreticiler-
den eksik değil, fazla özelliklerimiz var. 
Yabancı markaların ön plana çıkardığı 
tüm sertifikalara sahip ürünlerimizde 
bile, yerli olduğumuz için devlet ihalele-
rinde dışlanabiliyoruz. İmbat bu sorunu 
iki farklı şekilde yaşıyor. İlki “bu ülke-
mizde üretilebiliyor mu?” diyen memur-
lar. Bunun devamında ise “Eurovent’li 
Türk firması var mı?” diyen memurlar. 
Biz bu soruları, kendimizi ve üretimi-
mizi daha iyi anlatarak aşmaya çalışıyo-
ruz. Yeri geldikçe uluslararası kalitedeki 
ürünlerin Türkiye’de de üretilebildiğine 
dikkat çekmek için çabalıyoruz. Ama 
diğeri; şartnamenin bir markaya bağımlı 
yazılması durumu ki bu daha ciddi bir 
sorun… Maalesef bu sorun, ülkemizde 
gittikçe yaygınlaşan bir hastalık haline 
gelmekte. Şartnameyi satıcı firmalar 
hazırlayamazlar, şartnamenin hazırlan-
masında satıcı firmayı kullandığınızda 
bu sorunun başlangıcını yaratmış olur-

sunuz. Biz böyle durumlarda, şartname-
lerinde olan özellikleri taşıdığımızı, ba-
zen üst verimlilikte cihazlar verdiğimizi 
anlatıyoruz. Sertifikalarımızı koyuyoruz. 
Referanslarımızı gösteriyoruz. Örne-
ğin “5827 mm uzunluğunda ve RAL 
… renginde olacak”a kadar gitmeyen 
şartnamelerde Türk malı kullanmaya 
ikna edebiliyoruz. Bu ülke kendine gü-
venmeli. Kendi ürünlerine ve üreticisine 
de… Aksi halde, zihinlerdeki önyargı 
böylelikle, işleyişe de taşınmış oluyor ve 
bir döngüye girme tehlikesi oluşuyor.

Her	alanda	yerli	üretimin,	yerli	
markaların	artmasının	bu	ülke	
için	bir	katma	değer	olduğuna	
inanıyorum

Şöyle bir an düşünün; 
çocuklarınızla birlikte 
yaşadığınız bir aile-
niz var. Aile bütçesi 
çalışan çocuklar, anne 
ve babanın gelirleri 
toplamıyla yapılıyor. 
Çocuklarınızdan biri 
yaşadığınız şehrin en 
iyi terzisi olmuş… 
Hatta daha ileri gide-
lim, başka ülkelerde de 
ünü yayılmaya başla-
mış. Ama siz kendiniz için benzer fiyat 
ve özelliklerde elbiseyi, mesela İngiliz 

“Çok eskiden sektör 
lideri Almanya idi. 
Sonra İtalyanlar 
oldu. Şimdi sıra 

Türklerin”.





akademisyenler, tasarım yapan veya uygula-
yan mühendisler, danışmanlar, sigortacılar, 
üreticiler, ürün sağlayıcılar, teknik eleman-
lardan oluşan yaklaşık 3 bin kişilik bir grup 
yer aldı. AKUT Kurucu Başkanı Nasuh 
Mahruki, “Büyük Şehirlerde Afet Riski 
ve Risk Yönetimi” başlıklı konuşmasında 

günlük hayatın her alanında yaşanabilecek 
afet risklerini açıkladı. 

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile 
Yangından Korunma Derneği Onursal 
Başkanı, TÜYAK 2017 Yangın ve Güven-
lik Sempozyum ve Sergisi Yürütme Kurulu 

TÜYAK tarafından iki yılda bir ger-
çekleştirilen “Yangın ve Güvenlik 
Sempozyumu ve Sergisi”nin beşin-

cisi 9 - 10 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul 
Grand Cevahir Otel Convention Center’da 
düzenlendi. Sempozyumda, yangın güven-
lik profesyonelleri, ilgili kamu yöneticileri, 

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi, Türkiye 
Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve Derneği ev sahipliğinde, 9-10 Kasım 
2017 tarihlerinde Grand Cevahir Otel Convention Center’da düzenlendi. Açılış 
konuşmasını AKUT Onursal Başkanı Nasuh Mahruki’nin yaptığı sempozyuma, 
yurt içi ve dışından 40 akademisyen, bilim adamı ve uzman konuşmacı katıldı. 
Sempozyumda binalardan eğitim kurumlarına, AVM’lerden sanayi kuruluşlarına 
kadar pek çok alanda meydana gelebilecek yangın riskleri tanımlanarak, bu 
yangınları kayıpsız atlatmanın yolları tartışıldı.

Sempozyum

TÜYAK 2017 Uluslararası Yangın 
ve Güvenlik Sempozyumu 
Düzenlendi
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Sempozyum

Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, açı-
lışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim 
Vakfı ile Yangından Korunma Derneği  
(TÜYAK) tarafından her iki yılda bir tek-
rarlanan ve bu sene beşincisini düzenle-
diğimiz TÜYAK-2017 Yangın Güvenlik 
Sempozyumunun amacı, günümüz tek-
nolojisine uygun koruma ve önleme sis-
temlerindeki gelişmeleri açıklamak, yangın 
güvenliği konusunda çalışanlar arasında 
bilgi paylaşımını sağlamak, araştırıcı, üre-
tici, satıcı ve kullanıcılar arasında köprü 
oluşturmak, araştırma sonuçlarını tartış-
mak ve halkımıza yangın güvenliğinin 
önemini anlatmaktır.
Ana teması ‘Yangında Can Güvenliği ve 
Risk Yönetimi’ olan sempozyumda iki 
gün boyunca iki paralel salonda teknik 
sunumlar olacaktır. Sempozyumda 48 
adet bildiri yer almaktadır. Ayrıca ‘Onaylı 
Malzeme Kullanımı ve Can Güvenliği’ 
konusundaki panelde kalitesiz ve onay-
sız malzemelerin can güvenliğe olumsuz 
etkileri ve alınacak önlemler tartışılacak-
tır. ‘Yangın Projelerinin Ruhsat Onayı ve 
İskân Kontrolleri – Tasarım, Uygulama 
ve Denetim Problemleri’ konulu forumda 
mimar, makine mühendisi, itfaiye yetkilisi, 
elektrik mühendisi ve sigorta uzmanı katı-
lımcılar karşılaşılan problemleri tartışacak 
ve yeni öneriler getirilecektir. Düzenlenen 
sergide, üretici ve satıcıların yeni ürünle-
rini görmek ve bilgi almak mümkün ola-
caktır. Ayrıca ‘Mimari Yangın Tasarımı’ 

ve ‘Köpüklü Söndürme Sistemi Tasarım 
ve Uygulaması’ konusunda iki ayrı kurs 
düzenlenmektedir.

Türkiye’de	yangın	riski

Türkiye’de; hızlı nüfus artışı, sanayideki ve 
üretim teknolojisindeki gelişmelere paralel 
olarak her geçen gün, yangın sayısı art-
maktadır. Artan yangın sayısı ile ölüm ve 
yaralanmaların yanı sıra büyük hasar da 
oluşmaktadır. Ülkemizde her yıl binalarda 
kayıtlara geçen 110 bin yangın meydana 
gelmektedir. Bundan daha fazla yangın 
vatandaşlar tarafından söndürülerek itfai-
yelere haber verilmemektedir. Bu yangın-
larda yaklaşık 500 vatandaşımız hayatını 

kaybetmektedir. Asıl zarar, yangının dolaylı 
olarak verdiği görünmeyen zararlardır. 
Yanan bir müzenin maddi değeri belirti-
lemez. Maalesef, yangınlar nedeniyle tarihi 
varlıklarımız her geçen gün azalmaktadır. 
Yanan müze değil gerçekte geçmişimizdir. 
Yanan bir kütüphane değil, yanan tarihi-
mizdir. 
Her yangın olayında zehirli duman çevreye 
yayılmakta, yangını söndürmek için tüke-
tilen tonlarca su kaybının yanı sıra, kirli su 
ve özellikle söndürmede kullanılan köpük 
çevrede kalıcı kirlilik bırakmaktadır. 
Çarpık yapılaşma sonucu ticari ve sanayi 
kuruluşlarının iç içe oluşması, yönetme-
liklerin ve standartların uygulanmaması, 
bakım ve işletim esaslarına önem veril-
memesi yangın riskini artırmaktadır. Giri-
lemeyen sokaklar, yoğun trafik, tarihi ve 
ahşap yapıların çokluğu, yüksek yapıların 
artması, ticaret ve sanayi kuruluşları ile 
konutların bir arada bulunması, itfaiyenin 
eğitim ve teknik seviyesinin dünya stan-
dartlarının altında olması gibi birçok fak-
tör nedeniyle Türkiye'de yangın güvenliği 
yeterli seviyede değildir. 
Taşıma su ile yangın söndüren ender 
ülkelerden biriyiz. Birçok önemli yerle-
şim bölgesinde, yangını söndürmek için 
su taşıyarak götürülmektedir. Taşıma su ile 
değirmen dönmez yangın sönmez.
Yangın için yapılan yatırımların geri 
dönüşü olmaması, yangın güvenliğinin 
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yetersiz kalmasında başka bir etkendir. 
Yangınla ne zaman karşılaşılacağı ve olup 
olmayacağının belli olmaması nedeniyle, 
yatırımcılar tarafından yangın önlemleri 
ölü bir yatırım olarak görülmektedir. Yaptı-
rım caydırıcı olmadığı takdirde kimse yan-
gın sistemlerini yaptırmak istememektedir.  

Yangın	Yönetmeliği	
güncellenmeli

Yangın Yönetmeliği olarak bilinen Bina-
ların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik mutlaka güncellenmeli ve 
yanlış uygulamalar değiştirilmelidir. Tür-
kiye'deki yapılarda yangın güvenliğinin 
yeterli olmamasının başta gelen nedeni; 
yapısal önlemlerin eksikliği, uygun mal-
zemelerin kullanılmamasıdır.
Proje incelemelerinin ve iskân kontrol-
lerinin itfaiyelerden alınarak ilçe bele-
diyelerine verilmesi kaos oluşturmuştur. 
İlçelerde yetişmiş eleman bulunmadığı ve 
her ilçede yetiştirilmesi zor olduğu gibi 
yetiştirilse bile her ilçe yönetmeliği farklı 
yorumlamakta, ilçeler arası uygulamalarda 
farklılıklar oluşmaktadır. 
2015 yılında yönetmelikte yapılan deği-
şiklikler; yönetmeliğin diğer maddeleriyle 
çelişmekte, mevcut maddelerle uyumlu 
olmadığı için kafa karışıklığına sebep 

olmakta, denetleyiciler, hem vatandaşa hem 
de mimar ve mühendislere büyük problem 
çıkarmaktadır. Dış cephelerde mantolama 
yüksekliğinin 21.5 metreden 28.5 metreye 
çıkartılmasının sebebini anlamak mümkün 
olmamaktadır.  
Yine yönetmelikte yapılan değişikliğe göre; 
500 kişiden fazla olan bir salondan her biri-
nin genişliği 140 cm olan 5 adet merdiven 
kabul edilmemekte, genişliği 150 cm olan 
3 adet merdiven istenmektedir.   
Değiştirilen başka bir maddeye göre çatı 
arasına veya çatı katına doğalgaz ile çalışan 
kaskad sistem yapılması durumunda oda-
nın büyüklüğü 2 m2 olsa bile iki adet çıkış 
istenmektedir. Gaz kullanılan bir alanda 
yangına dayanıklı duvar ve yangın güvenlik 
holünden önce havalandırma ve dışarıya 
açıklık şartının getirilmesi gerekirdi. Ayrıca 
en önemlisi doğalgazın çatı katına nasıl 
getirileceğidir ki bu konuda da bir hüküm 
yazılmamıştır. 
Üç katlı bir bina yaptığınızda pencereyi 
döşemeye kadar indirseniz sprinkler yap-
mak zorundasınız. Oysa bu maddenin 
yüksek binalar için olması gerekir. Konut-
lar için sprinkler zorunluluğu 51.5 metre-
den yüksek binalar için olmasına rağmen, 
döşeme seviyesinde pencere başlatılan 2 
katlı binada bile sprinkler zorunlu olmak-
tadır.    

Yönetmelikte, danışmanların, tasarımcı-
ların ve uygulamacıların yanlış yorum-
ladığı vatandaşa eziyet çektirdiği birçok 
husus bulunmaktadır. Yönetmeliğin kısa 
süre içerisinde elden geçirilmesi ve yanlış 
uygulanan maddelere açıklık getirilmesi 
gerekir. Mevcut binalarda merdivenlerin 
doğrudan bina dışına tahliyesi istenmesi 
başka bir hatadır. Yönetmelikte çok sayıda 
değiştirilmesi ve açıklanması gereken husus 
bulunmaktadır.  

Yanlış	malzeme	kullanımı	yangın	
sayısını	artırıyor

Türkiye’de son yıllarda meydana gelen yan-
gınların asıl nedeni, kullanılan kolay yanıcı 
malzemelerdir. Binalarda yalıtım ve man-
tolama amaçlı olarak özellikle poliüretan 
ve polistren gibi aşırı yanıcı malzemelerin 
kullanılması ve gerekli önlemlerin alınma-
ması sebebiyle yangınlar hızla büyümek-
tedir. Yangının başlamasını, gelişmesini 
ve büyümesini hızlandıran bu malze-
meler sebebiyle, doğru müdahale ile kısa 
zamanda kontrol altına alınabilecek basit 
yangınlar bile kontrol edilemez boyutlara 
ulaşmaktadır. Yüksek binalarda özellikle 
cephelerde kullanılan malzemeler büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye’de binalarda 
yangına karşı dayanıksız malzemelerin kul-
lanılması Yangın Yönetmeliği ile sınırlan-
dırılmıştır. Ancak kolay alev alan, yandığı 
zaman da su ile müdahale etmenin çok zor 
olduğu bu tip malzemeler, denetimi yapıl-
madığı ve maliyet açısından uygun olduk-
ları için çokça tercih edilmektedir. Bu tür 
malzemelerin kontrolü daha inşaat devam 
ederken yapılmalı ve sakıncalı görülenler 
uyarılmalıdır. Oysa itfaiye sadece işletme 
döneminde denetleyeceği için itfaiyenin 
işletme sırasında yapacağı denetimlerde 
yanlış malzeme tespit edilse bile bunların 
değiştirilmesi mümkün olamaz. Vatandaş 
itfaiye ile belediye arasında kalacak, ruhsat 
veren belediye, uygun görmeyen itfaiye, 
arada kalan vatandaş olacaktır. 

Eğitime	önem	verilmelidir

Tüm bu riskler göz önüne alındığında, 
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amacımız söndürme değil önleme olmalı-
dır. Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik bu yönde atılmış önemli 
bir adımdır. Fakat yasal zorlamalar yalnız 
başına yeterli değildir. Halkın eğitimine 
önem verilmelidir. Çocuklarımızın yangın-
dan korunması, yangın söndürme konula-
rında eğitilmeleri, yangın çıkmaması için 
evde ve okulda dikkat edecekleri husus-
ların öğretilmesi ve yangın durumunda 
yapmaları gereken hususların tatbiki olarak 
gösterilmesi ile yangın sayısı azalacaktır.”

Sağlık	yapılarında	üçlü	yöntem

Sağlık yapılarının yangından korunma-
sında algılama sistemleri, aktif söndürme 
sistemleri ve pasif yangın önlemlerinin bir 
arada kullanılması can ve mal kaybını mini-
muma indiriyor. Bu üç yöntemin bir arada 
kullanılması, yangın sonrası riskleri önle-
mede de önemli bir faktör olarak ortaya 
çıkıyor. Sempozyumda da, özellikle can 
kayıplarının en büyük nedeni olan duman 
ve zehirli gazların yayılımını engellemeyi 
hedefleyen pasif yangın önlemleri üzerinde 
durularak, bu önlemler hakkında detaylı 
bilgi verildi. 

AVM’lerdeki	tehlike

Sempozyumda, 2017 sonunda ülke gene-
linde sayısı 454’e çıkması beklenen alışveriş 
merkezlerindeki yangın riski de ele alındı. 
Özellikle yemek katlarındaki tehlikeye 

dikkat çekilirken, mutfak davlumbazları ve 
yağlı kanalların düzenli bakım ve temizli-
ğinin en önemli tedbirlerden biri olduğuna 
vurgu yapıldı. 

Üniversite	kampüslerine	dikkat

İçerisinde laboratuvarlar, arşivler ve kimya-
sallar bulunan üniversite kampüsleri başta 
olmak üzere, eğitim yapılarındaki yangın 
risklerine de dikkat çekilen sempozyumda, 
bu yapıların yangın riski tespit edilerek 
sorunlara tasarım aşamasında çözüm öne-
rileri getirmenin şart olduğu anlatıldı. 

Sadece	Kocaeli’de	790	yangın

Sempozyumda Türkiye sanayisinde hemen 
her gün yaşanan yangın ve patlamalara 
da dikkat çekilerek, 2016 yılında sadece 
Kocaeli’de 790 adet yangın vakası olduğu, 
bu yangınlardan 140 adedinin endüstriyel 
kuruluşlarda meydana geldiği belirtildi. 
Sempozyumda, endüstriyel kuruluşlarda, 
yanıcı / parlayıcı kimyevi madde depolayan 
iş yerlerinde alınabilecek tedbirler üzerinde 
de  duruldu. 
Kimyasalların oluşturduğu risk ve uygu-
lama çeşitliliğinin bu alandaki yangın sön-
dürme çözümlerinde de farklı yaklaşımları 
getirdiğinin altının çizildiği oturumda, olu-
şabilecek temel yangın riskleri karşısında 
kullanılabilecek yangın söndürme sistem-
leri ve bu sistemlerin tasarım kriterleri ele 
alındı. 

Yangın	yer	yönüyle	masaya	
yatırıldı

Sempozyumda ele alınan konular arasında; 
“Yangında Can Güvenliği”, “Yangın Risk 
Yönetimi”, “Sigorta ve Yangın Önlemleri”, 
“Binalardan İnsan Tahliyesi”, “Otomatik 
Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri”, 
“Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri”, 
“Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malze-
meler”, “Bina Kontrol Sistemleri ve Yan-
gın Otomasyonu”, “Yangın Yönetmelikleri 
ve Standartları”, “Endüstriyel Tesislerde 
Güvenlik”, “İtfaiye, İtfaiyeci ve Gönüllü 
Ekipler”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, 
“Yangın Güvenliğinde Pasif Sistemler”, 
“Yangın Pompaları ve Yangın Hidrantları”, 
“Tehlikeli Maddeler ve Depolanması”, 
“Duman Kontrol Sistemleri”, “Kişisel 
Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri”, 
“Taşıtlarda ve Ulaşım Yollarında Güven-
lik” ve “Maden Ocaklarında Güvenlik” yer 
aldı.

Sempozyuma	sektörden	büyük	
destek

Sempozyum; BACADER (Baca İma-
latçıları Derneği ve Uygulayıcıları Der-
neği), DOSİDER (Doğalgaz Cihazları 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği), 
ETMD (Elektrik Tesisat Mühendis-
leri Derneği), İNTES, Türkiye İMSAD 
(İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 
İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalı-
tımcıları Derneği), TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası, MYK (Mesleki 
Yeterlilik Kurumu), MTMD (Mekanik 
Tesisat Müteahhitleri Derneği), POM-
SAD, Türkiye Gaz Beton Üreticileri Bir-
liği, TMMOB Mimarlar Odası, TTMD 
(Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), 
Türk Yapısal Çelik Derneği, TÜROB 
(Türkiye Otelciler Birliği), European 
Fire Sprinkler Network, FM Appro-
vals, IWMA (International Water Mist 
Association), International Fire Sprinkler 
Association, UL, NFPA gibi uluslararası 
ve ulusal kuruluşların destekleri, yurtiçi ve 
yurtdışı üniversite ve firma temsilcilerinin 
katkıları ile gerçekleşti.
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proses yükleri vb.) enerjinin daha verimli 
nasıl kullanılacağının belirlenmesinde 
faydalı bir adım olabilmektedir. Büyük 
tüketicilerin kayda değer tasarruf elde 
edebilmeleri için sadece ufak değişiklik-
ler veya iyileştirmeler yapmaları yeterli 
olabilmektedir. Aynı zamanda, daha 
küçük kullanıcılar da göz ardı edilme-
melidir – biraz oradan biraz buradan 
derken tasarruf büyümektedir. “Bina 
Enerji Kullanımının Analiz Edilmesi” 
bölümü, bina enerji kullanımını analiz 

etmek amacıyla elektrik faturaları için 
basit bir teknik ve iklim verileri sun-
maktadır.

Su	basıncını	azaltın	veya	
düşük-akımlı	musluk	ve	duş	
başlığı	kullanın

Bu popüler tedbir çok eskilere dayan-
maktadır, fakat her zaman zekice midir? 
Eğer insanlar dişlerini fırçalarken veya 
tıraş olurken musluğu açık bırakıyorsa, 

Yeni binalar enerji verimli tasarım-
lar için imkânlar sunarken, var 
olan binalar enerji tasarrufu için 

düşük veya sıfır maliyetli iyileştirme ted-
birleri sunmaktadır. Aşağıda buna ilişkin 
birkaç fikir verilmektedir. 

Bina	enerji	kullanımını	analiz	
edin

Bir binanın enerjiyi nasıl kullandığını 
anlamak (ısıtma, soğutma, aydınlatma, 

Yazan: Kenneth M. Elovitz, HPAC Engineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Her bütçenin erişebileceği ‘kolay hedefler’i tanımlamak

Binalarda Enerji Tasarrufu 
Yapmanın Düşük Maliyetli Yolları
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düşük-akımlı musluklar sudan (ve sıcak 
su eldesi için enerjiden) tasarruf ettir-
mektedir. Ama asıl odak noktası, müsrif 
uygulamaları daha az müsrif hale getir-
mek mi, yoksa bu müsrif uygulamaların 
arkasındaki davranışı değiştirmek mi 
olmalıdır?
Düşük-akımlı musluklar çamaşır maki-
nesi veya küveti doldurmak gibi belli 
bir hacimde su gerektiren işlerde su 
veya enerji tasarrufu sağlamamaktadır. 
Düşük-akımlı musluklar sabunlu elleri 
yıkamak gibi işler için gerekli olan su 
kullanımını da azaltmamaktadır; aksine 
kullanıcıyı provoke etmekte ve eğer 
akıntı özellikle yavaş ise, daha fazla su 
kullanımına bile sebep olabilmektedir. 
Sabunlu yüzü durularken birleştirilmiş 
bir avucu yeterli su ile doldurmak için 
ekstradan iki veya üç saniye beklemek 
bile sonsuzmuş gibi gelebilmektedir. 
Düşük akımlı duş başlıkları tartışmaya 
açıktır. Birçoğu çok dar kapsama alanı 
sağlamaktadır ve kullanıcıyı tamamen 
durulanabilmek için ‘dans etmeye’ mec-
bur bırakmaktadır. Diğerleri ise gür 
şaçlı bir kafadan şampuanı arındırmaya 
yetmeyecek kuvvette su püskürtmekte-
dir; su, başlıktan çıkarken fark edilebilir 
aşağı yönlü bir ark oluşturmaktadır. Ve 
sonrasında duşun kullanıcının arzu ettiği 
temassal deneyimi sağlayıp sağlamadığı 
sorusu ortaya çıkmaktadır. 
Düşük-akımlı duş başlıklarının gerçekte 
tasarruf ettirdiği su miktarı belirsizdir. 
Bazıları, kullanıcıların daha uzun duş 
alarak düşük akımı kompanse ettikle-

rini düşünmektedir. Bağımsız bir kuruluş 
olan “Maximum Performance (MaP)” 
tarafından yapılan araştırma raporu  bu 
etkinin boyutunu sorgulamaktadır, fakat 
su tasarruflarının çok büyük olmayaca-
ğını kabul etmektedir. Eğer su tasarruf-
ları kayda değer değilse, kullanıcıya iste-
dikleri tatmini yaşatmamak niye? Belki 
de kullanıcılar tatmin edici bir duşta 
ucu ucuna işlevini yerine getiren düşük-
akımlı bir duşa göre oyalanmaya daha 
meyillilerdir. Tabii ki, düşük-akımlı duş 
başlıkları bu gibi durumlarda su tasar-
rufu sağlamaktadır, fakat aynı zamanda 
kullanıcıyı memnun edici bir deneyim-
den mahrum bırakmaktadırlar. Bu iste-
nen türde bir dengeleme midir?

Buhar	kazanı	basıncını	düşürün

Kazanlar işlemin gereksinimlerini kar-
şılayabilmek için çeşitli buhar basınçla-
rında çalışmaktadırlar. Bazıları geçerli 
bir sebep olmaksızın (muhtemelen 
geçmişten gelen alışkanlıklar sebebiyle) 
gereğinden yüksek basınçlarda çalışmak-
tadırlar. Peki buhar basıncını düşürmek 
enerji tasarrufu sağlar mı?
Buhar basıncını düşürmenin en yaygın 
sebebi kaçaklardan kaybedilen buhar 

debisinin daha az olmasıdır. Örneğin, 
“Buhar Verimliliğinin İyileştirilmesi” 
34. sayfa Şema 4.1;  1/16-inch çaplı bir 
orifisin 50 psig’de saatte 7.4 lb buhar 
kaçırdığını, fakat bunun 15 psig iken 
saatte sadece 3.4 lb olduğunu göster-
mektedir. Kaçağı tamir etmek daha akıl-
lıca olabilir mi?
Diğer bir sebep de basınç düşürücü 
vanadan (PRV) geçen buharın ener-
jiyi boşa harcadığına dair olan yanlış 
inançtır. Buhar kısma, ısı geçirmez bir 
işlemdir. Bu da enerji kaybının olma-
ması anlamına gelmektedir. Örneğin, 50 
psig’de (65 psia) doymuş buhar vanaya 
(PRV) 1,179 Btu/pound ve 298°F’da 
giriş yaparsa ve 15 psig (30 psia)’de 
çıkarsa, entalpisi hâlâ 1,179 Btu/pound 
olacaktır. Bu sırada sıcaklığı da 280°F 
olacaktır. Bu yüzden, valfe giren doy-
muş buhar 30 derecelik bir kızgın buhar 
olarak çıkacaktır. Bu kızgın ısı iyi midir, 
yoksa kötü müdür? Duruma göre değişir. 
Buharı, az bir miktar kızgınlık  ile sağla-
mak dağıtma sistemi kayıplarını azalta-
bilmektedir. Bunun sebebi de boru duvarı 
içindeki yalıtım filminin R-değeri; içeri-
sinden kızgın buhar geçerken, doymuş/
yoğuşmalı buhar geçerkenki değerinin 
yaklaşık 10 katıdır. Bu yüzden, ısı trans-
ferine olan direnç (filmin yalıtım etkisi), 
boru içerisindeki buharın ortam sıcaklığı 
ile arasındaki sıcaklık farkının artmasına 
rağmen  daha güçlü yalıtım sağlayacaktır. 
Diğer taraftan, çoğu buharlı ısıtma 
uygulaması (radyatör ile alan ısıtması, 
klima santrali serpantinleri veya buhar-
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dan sıcak suya dönüştürücü ve konut su 
ısıtması) yoğuşmalı buhardan ısı transfer 
ederek çalışmaktadırlar. Kızgın buharı 
bu gibi uygulamalara sağlamak yüke 
iletilen ısı miktarını azaltabilmektedir. 
Kızgın buhar ile kullanılabilir ısı deği-
şim yüzeyinin çoğu, daha henüz faydalı 
yoğuşmalı ısı transferi olmadan, doygun 
koşullara buharı soğuturken tükenmek-
tedir.

Hasarlı	veya	eksik	yalıtımı	tamir	
edin

Kanal ve özellikle boru yalıtımının 
zamanla hasarlanması kaçınılmazdır. 
Örneğin, işçiler düzenli olarak yalıtımlı 
borulara tırmanmakta veya üzerlerine 
basmaktadırlar. Ulusal Yalıtım Birliği 
Amerika Birleşik Devletlerindeki yalı-
tımın yaklaşık yüzde 20-25’inin hasarlı 
olduğunu öngörmektedir.
Hasarlı bir ceket ile yalıtım nem ve su 
girişine eğilimlidir. Yalıtımda sıkışmış su 
yalıtım değerini düşürürken, yalıtımın 
altında kalmış su korozyonu tetiklemek-
tedir. Soğuk sistemlerdeki hasarlı yalıtım 
küf oluşumuna sebebiyet verirken, sıcak 
sistemlerdeki hasarlı yalıtım kişilerde 
yanık riskini artırmaktadır. Bu sebeple, 
hasarlı yalıtımı onarmak enerji tasarrufu 
ve boru ömrünün uzamasını sağlar. 

Aydınlatma	kontrollerini	
kullanın

Seneler önce elektrik ucuzdu ve floresan 
lambalar pahalıydı. Şimdiyse, elektrik 

pahalı ve flo-
resan lambalar 
nispeten daha 
uygun.
İnsanlar bir 
odaya giriş 
yaptıklarında 
ışıkları yakan 
ve odadan ayrıl-
dıktan sonra 
ışıkları kapatan 
sensörler nispeten küçük bir yatırımla 
enerji tasarrufu sağlayabilmektedirler. 
Eğer armatür balastları (floresan lam-
balar için) veya güç kaynakları (LED 
armatürler için) kısma sağlayabiliyor-
larsa, ofislerdeki doğal aydınlatmadan 
faydalanabilmek için elektrik lambalarını 
kısan veya kapatan gün ışığı sensörleri de 
uygun maliyetli olabilmektedir. 
Tipik floresan lambalarının 3 saat açık ve 
20 dakika kapalı olma döngüsüne bağlı 
olarak 20,000 yanma saatlik ömrü vardır. 
20,000 saat tipik bir ofis kullanımı için 
yaklaşık sekiz seneye tekabül etmektedir.
Floresan lambalarını kapatıp açmak 
lambanın ömrünü azaltmaktadır. Flore-
san lambalarını başlatıp çalıştırmak için 
kullanılan elektrotların minicik bir kısmı 
her bir başlangıçta buharlaşmaktadır. Bu 
buharın bir kısmı ampul duvarında birik-
mektedir ve bu da floresan lambalarının 
uçlarının zaman içinde siyahlaşmasının 
sebebidir. Yeteri kadar elektrot buharlaş-
tığı zaman, lamba artık çalışamaz hale 
gelmektedir. Yitmiş elektrotlar floresan 
lambası arızalarının en yaygın sebebidir. 
1988’de araştırmacılar daha kısa dön-
gülerde ışık yakmanın lamba ömrünü 
7,400 yanma saatine düşürdüğünü bil-
dirmişlerdir. Bu da 6 yıllık tipik ofis 
kullanımına denk gelmektedir çünkü 
aydınlatma sensörleri tarafından yöne-
tilen lambalar belli bir programa tabi 
lambalara göre günlük daha az yanmak-
tadır. Görünen o ki endüstri, aydınlatma 
sensörleri tarafından kontrol edilen ışık-
lar için minimum 10-15 dakikalık açık 
kalma zamanının lamba ve enerji mali-
yetleri arasında pratik bir denge sağladığı 
konusunda fikir birliği içindedir.

“Akıllı”	uzatma	kablolarından	
edinmeyi	düşünün

Bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makine-
leri ve şarj istasyonları kapalı oldukları 
durumlarda bile ufak miktarda enerji 
tüketen cihazlardan sadece bazılarıdır. 
Trafosu olan her bir cihaz, cihazın bağlı 
veya şarjda olması fark etmeksizin fişe 
takıldığı anda enerji tüketmektedir. 
Elektrik idareleri bu asalak kayıpların 
bir tesisteki elektrik kullanımının yüzde 
10’u kadarından sorumlu olduğunu tah-
min etmektedirler. 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1 
Bölüm 8.4.2, 2010 versiyonu, Energy 
Standard for Buildings Except Low-Rise 
Residential Buildings, ofis alanlarında 
kullanılan elektrik prizlerinin yarısının 
belli bir periyotta elektriği kesen otoma-
tik bir kontrole sahip olması konusunda 
çağrıda bulunmaktadır. Bundaki amaç 
‘hayalet’ enerji kullanımını azaltmaktır. 
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1 
2013 versiyonu bunu başarmak için 
prize takmalı cihazları yasaklamaktadır. 
Otomatik elektrik kontrolü olmayan 
binalarda, belirli bir süre sonra veya güç 
belli bir seviyeye indiğinde takılı olan 
cihazlara elektriği kesen akıllı uzatma 
kabloları etkili bir düşük maliyetli enerji 
tasarruf tedbiri olabilmektedir.
Akıllı uzatma kabloları her yerde uygun 
olmayabilir. Yedek pili olmayan saat-
ler, buzdolapları, kablosuz modemler ve 
sinyal güçlendiriciler ve kullanıcıyı böl-
memek için gece güvenlik güncelleme-

Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
doğru adrese

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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leri yüklemeye programlı bilgisayarların 
otomatik olarak kapanmayan güç kay-
naklarına bağlanmaları gerekmektedir.  

Sıcak	/	soğuk	su	sıcaklığını	
yeniden	ayarlayın

ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-
2013, Bölüm 6.5.4.4; 300 MBH’den 
daha büyük kapasiteli sistemlerde soğuk 
ve sıcak su sıcaklığının yeniden ayarlan-
ması yönünde çağrıda bulunmaktadır. Bu 
strateji chiller çalışma verimliliğini artı-
rarak ve gereksiz nem alımını azaltarak 
enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
Fakat istenmeyen sonuçlar için de dik-
katli olunmalıdır. ANSI/ASHRAE/IES 
Standard 90.1-2013, nem kontrolünü 
riske attığı durumlarda, örneğin bir kon-
ferans odasında veya diğer yoğun nüfuslu 
iç ortamlarda, soğuk su sıcaklığının yeni-
den ayarlanmasının gerekli olmadığını 
da kabul etmektedir. Diğer taraftan stan-
dart, artırılmış pompa ve fan enerjileri-

nin istenmeyen olası sonuçlarını tanıma-
maktadır. Bir soğutma serpantini için, 
soğuk su sıcaklığının artırılması; besleme 
havası sıcaklığının ve dış ortam sıcak-
lığı ile değişmeyen yükleri karşılamak 
için gerekli olan hava debisinin artması 
olarak geri dönecektir. Fan enerjisindeki 
herhangi bir artışın çiller enerjisindeki 
tasarruf ile karşılamadığına dikkat edi-
niz. Aynı zamanda, yüksek basınç kon-
trolü ile dış hava sıcaklığı düştükçe hava 
soğutmalı çiller verimliliği artmaktadır, 
yani soğutulmuş su sıcaklığının yeniden 
ayarlanması ile elde edilen tasarrufun az 
olabileceği unutulmamalıdır.  
Sıcak su sıcaklığının yeniden ayarlan-
ması genellikle mahal ısıtması ve yükü 
dış hava sıcaklığı veya tanımlanmış bir 
ayar parametresine göre değişen diğer 
sistemler için harika bir fikirdir. Dağı-
tım boruları yoluyla ısı kaybını, daha 
geniş açık kalan kontrol valfleri yoluyla 
basınç düşüşünü azaltmaktadır. Sıcak 
su sıcaklığının yeniden ayarlanması ayar 

parametresinden bağımsız yükler için 
iyi bir fikir değildir. VAV kutularının 
reheat serpantinleri buna iyi bir örnektir. 
Bir konferans odasındaki reheat yükü 
muhtemelen dış hava sıcaklığı 65°F - 
70°F arasındayken en yüksektir, çünkü 
konferans odasının ısıtma ve soğutma 
yüklerinin bina zarfı tarafından oluşan 
bölümü neredeyse sıfıra yakın olacağın-
dan, reheat yükü maksimuma yakındır. 

Kapanış

Binalarda enerji tasarrufu yapmanın 
birkaç düşük veya sıfır maliyetli yolunu 
sunduk. 
Bunlardan bazıları enerji tasarrufu işinin 
ilk başladığı 1970’lerdeki yakıt ambar-
golarından beri vardır. O zamanki gibi, 
mühendisler enerji-tasarrufu fırsat-
larını değerlendirmeli ve performansı 
riske atmadan bu tasarrufların erişilebi-
lir olduğu konusunda kendilerini ikna 
etmelidirler.

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına ve 
sektör haberlerine hızla ulaşın

Derginiz 
heryerde yanınızda!

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları
www.tesisatmarket.com’da...

www.tesisatmarket.com

74 TERMODİNAMİK • ARALIK 2017





neği, 2006 yılında sektörün önde gelen 
temsilcileri tarafından kuruldu.

Kuruluş	amaçları:

•	 Baca sistemleri standartlarına 
uygun üretim yapan, ithal eden 
ve uygulayan firmaların bir araya 
gelmesi ile sektörde işbirliği 
imkânlarını oluşturmak.

•	 Sektördeki kurum ve kuruluşlarda 
farkındalık yaratmak.

•	 İnsan ve çevre sağlığını gözeten 
sistemlerin kurulmasına ön ayak 
olmak.

•	 Doğru tasarım ve uygulamalar 

sayesinde enerji odaklı çözümlerin 
sunulmasını sağlamaktır.

BACADER	faaliyetleri:

•	 Çeşitli kurum ve kuruluşlarla 
temaslar

•	 2011 yılından günümüze kadar 
toplam bin 72 personel eğitimi

•	 Bacalar konusunda sektör  
paydaşları ile koordinasyon 
toplantıları

•	 Danışmanlık faaliyetleri
•	 Mevzuatların oluşturulma 

süreçlerine aktif katkı
•	 Sektörel derneklerle işbirlikleri

Giriş

Bu çalışmada baca sektörüne yön 
veren sektör derneği ve faaliyetleri, 
sektörün mevcut durumu ve sorun-

ları, baca sektöründeki mevzuatlardaki son 
durum, baca kontrollerindeki muayene 
kuruluşlarının uygulamaları ile bacaların 
kontrolünde dikkat edilmesi gereken kri-
terler hakkında bir değerlendirme yapılarak 
baca sektörünün dünü, bugünü ve yarını 
irdelenmiştir.

1-	BACADER	ve	Kuruluş	Amaçları

Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları Der-

Yazan: Mak. Y. Müh. Muammer Akgün, BACADER Genel Koordinatörü

Baca Sektörünün Dünü, 
Bugünü ve Yarını
Baca Sektörünün Dünü, 
Bugünü ve Yarını

Makale
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BACADER	ve	Baca	Sektörünün	
Kilometre	Taşları

2006  BACADER kuruluş ve 
 faaliyetlerine başlangıcı
2008  Bacalarda CE işareti 
 zorunluluğu başlangıcı
2009  Bacacı mesleği standartlarının  
 kabulü ve Resmi Gazete’de   
 yayımlanması
2010  1. Baca ve İç Tesisat   
 Güvenliği toplantısı
2010  BACADER profesyonel   
 kadrolaşma
2010  Bacacı mesleği eğitimleri   
 başlangıcı
2011  2. Baca ve İç Tesisat   
 Güvenliği toplantısı
2012  Bacacı mesleği ilk   
 belgelendirmeler
2016  Akredite muayene kuruluşları  
 tarafından baca kontrollerinin  
 başlangıcı
2017  TS 7363 revizyonu   
 yayımlanması
2017  Meslek standartları   
 zorunluluğunun başlangıcı
2017  3. Baca ve İç Tesisat   
 Güvenliği toplantısı

3-	TS	7363	Revizyonu	ile	Baca	
Sektöründeki	Değişiklikler

TS	7363’te	Baca	ile	İlgili	
Değişiklikler

9 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan stan-
dartta baca sektörünü ilgilendiren bölüm-
ler şu şekilde sıralanmıştır:

6.4.4.	Birleşik	(kaskad)	Baca	
Sistemi

Birden fazla cihazın hızlandırma par-
çalarının, yatayda oluşturulan kollektör 
ile ortak bir duman kanalına bağlandığı 
ve baca gazlarının atmosfere atılması-
nın ortak bir baca ile yapıldığı sistemdir. 
Kaskad baca sistemine dâhil olan cihaz-
larda; aynı tür yakıt kullanılmak zorun-
dadır. Kaskad baca sisteminde en fazla 
kaç cihazın kullanılabileceği akredite 
kuruluşlarca verilmiş olan raporlara göre 
belirlenmeli veya kullanılacak baca hesap 
programları ile sınırlı olmalıdır. Baca 
boyutlandırma hesabı TS EN 13384–
2’ye uygun olmalıdır. Duman kanalları 
ve bacalar yoğuşma sıvısına mukavim 
olmalıdır.

Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca 
arasındaki atık gaz bağlantısı (duman 
kanalları) ve bacalar, üretici firmaya ait 
sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya 
TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 veya TS 
EN 14471+A1’e uygunluk belgelerin-
den herhangi birine haiz olmalıdır ve 
sistemde kullanılması gerekebilecek geri 
akım güvenlik klapesi TS EN 13384-2’ye 
uygun baca akışkanları dinamiği hesap-
lama sonuçlarına göre seçilmelidir.
Madde 6.4.3’te atık gaz tesisatı ile ilgili 
belirtilen tüm özellikler kaskad baca sis-
temleri için de geçerlidir. Çatı katında 
yapılan kaskad tesisatlarında her bir kaza-
nın atık gaz baca bağlantısı ilgili ürün 
standartlarına uygun ve CE işaretli baca 
setleriyle tahliye edilebilir.

6.5.3.	Bacalar

Radyant tüplü ısıtıcı uygulamalarında atık 
gazların tesis havasına karıştırılmadan 
direkt olarak dış atmosfere atılması; her 
bir radyantın atık gazları münferit ola-
rak atık gaz çıkış boruları ile tek tek ya 
da ortak bir kolektör ile toplu olarak dış 
atmosfere tahliyesi şeklinde yapılmalıdır. 
Bu tür uygulamalarda üretici talimatları 
ve katalogları dikkate alınmalıdır.
Atık gaz çıkış boruları; baca gazlarından, 
yoğuşma ve ısıdan etkilenmeyecek kali-
tede ve kalınlıkta ve/veya üretici talimat-
larına uygun olmalıdır.

•	 Isıtıcı çıkışındaki atık gaz çıkış 
borusu başlangıç çapı, bitime kadar 
korunmalıdır. Ancak, birden fazla 
ısıtıcının bağlandığı fanlı baca 
sistemlerinde üretici talimatlarına 
uygun olarak, atık gaz çıkış borusu 
kesiti değiştirilebilir.

•	 Atık gaz çıkış borularında 
yoğuşmanın önlenmesi için  
gerekli tedbirler alınmalıdır.  
Gerekli görülen hallerde, tahliye 
borusu, donmaya karşı  
korunmalıdır.

•	 Isıtıcı atık gaz çıkış borusu ile 
yanabilir malzemelerin arasında 
emniyetli bir mesafe olmalıdır.

Üreticiler
Belirli üreticilerde ciddi kalite artışı gözlenmektedir.
Fakat merdiven altı pazarı hâlâ kontrolsüz bir şekilde 
var.

Onaylanmış Kuruluşlar CE işaretleme süreci belirli olsa da piyasada farklı 
şekillerde belgelendirme yapılıyor.

Saha Uygulamaları
Proje ve uygulama kontrolleri kısıtlı olarak 
yapılmaktadır. Kademeli geçişlerle tüm ülkeye 
yayılmalıdır.

Hermetik Cihazlar Standart ve yönetmeliklerle uygulama kuralları belli 
olsa da sahada karşılığı bulunmamaktadır

Kombi Baca Kitleri Standart dışı uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır.

2-	Baca	Sektöründe	Mevcut	Durum	ve	Sorunlar
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6.7.3.	Bacalar

Baca hesaplamaları TS EN 13384–1’e 
göre yapılmalıdır. Kara fırınlarda ve lah-
macun fırınlarında Pw=10Pa, baca gazı 
sıcaklığı asgari 200 ˚C alınmalıdır.
Baca üzerinde atık gaz akışına engel ola-
bilecek kapak, klape, fan vb. hiçbir aparat 
bulunmamalıdır.

6.8.	Taş	fırınlar

Baca hesaplamaları TS EN 13384–1’e 
göre yapılmalıdır. Hesaplamalarda Pw=10 
Pa, baca gazı sıcaklığı asgari 200 °C alın-
malıdır.
Havalandırma açıklıkları; Madde 7.4’te 
belirtilen esaslara göre yapılmalıdır. Kapa-
site tayini için fırına takılacak brülör mak-
simum kapasitesi üzerinden işlem yapılır.

8.	Konutlarda	ve	Isı	
Merkezlerinde	Bacalar

•	 Paslanmaz çelik uygulamalarda 
asgari AISI 316L kalitede çelik 
kullanılmalıdır.

•	 Yoğuşmalı sistemlerde kullanılacak 
bacaların korozyon direnci V2 
sınıfında olmalıdır. Bu sınıfın 
belgelendirilemediği durumlarda 
asgari et kalınlıkları 0-300 mm çap 
aralığı için 0,4 mm; 301 mm - 600 
mm çap aralığı için 0,6 mm ve 601 
mm – 900 mm çap aralığı için 0,8 
mm ve 901 mm üzeri çaplar için 1 
mm olmalıdır.

•	 Düşey doğrultuda, ancak bir kez 
45°’yi geçmeyen sapma olabilir.

•	 Vantilatör veya baca fan kiti 
doğrudan bacaya bağlanmamalıdır.

•	 Cihazların bağlandığı bacalara 
mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır.

•	 Negatif çekişli sistemlerde TS 
EN 13384-1 standardına göre 
yapılan baca kesiti hesabında 
aşırı baca çekişini engelleyerek ve 
sürekli değişen doğal baca çekişini 

dengeleyerek sistemin verimli 
çalışmasını sağlamak amacıyla 
baca bağlantı kanalı üzerinde 
çekiş düzenleyici (sekonder klape) 
kullanılabilir. Bir çekiş düzenleyici 
montajı yapılacaksa ısıtma cihazı 
veya en düşük kottaki oda ile aynı 
bölümde olmalıdır.

•	 Baca montajlarında çalışacak 
personel, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından verilen Bacacı Seviye 3 
meslek belgesine sahip olmalıdır. 
Baca montajına müteakip Baca 
Plakası, Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından verilen Bacacı Seviye 
4 meslek belgesine sahip personel 
tarafından doldurularak cihaz 
mahallinde sökülemez bir şekilde 
ve görünür bir yere asılmalıdır. Baca 
plakası, plaka kapatılamaz ve tahrif 
edilemez uyarısı taşımalıdır.

•	 Bina	dışından	montajı	yapılan	ve	
atmosfere	açık	ortamda	bulunan	
bacalar	çift	cidarlı	olmalı	ve	dış	
cidar	paslanmaz	malzemeden	
fabrikasyon	olarak	monoblok	imal	
edilmelidir.

•	 70 kW üzerindeki cihazlara ait ve 
çatı arasından geçen tüm bacalarda 
çatı arasında ilave temizleme ve 
kontrol kapağı tesis edilmelidir. 
70 kW altı yakma sistemlerinde 
çatı arasında temizleme ve kontrol 
kapağı tavsiye edilir.

Ulusal mevzuat kurallarına uygun olarak, 
metal bacaların topraklanmasına dikkat 
edilmelidir. Metal bir baca yıldırım koru-
ması olarak kullanılmamalıdır. 
Bacaların dış parçaları için müsaade edi-
len azami yükseklik, TS EN 13084-1’de 
belirtildiği gibi aşağıdaki sınır koşullarına 
bağlı olmalıdır:

•	 Bina ile baca dış duvarı arasındaki 
yatay mesafe 1 m’yi aşmamalıdır;

•	 Destekler arasındaki mesafe 4 m’yi 
aşmamalıdır;

•	 Son yapısal eklentinin üstündeki 

mesafe 3 m’yi aşmamalıdır.

Serbest duran bacalarda hesaplama TS 
EN 13084-1’e uygun olarak yapılmalıdır.
•	 Yüksekliği 20 metreden az olan 

bacalarda hesaplama TS EN 13384-
1’e göre de yapılabilir.

•	 Negatif çekişli sistemlerde asgari 
baca çekişi 4 Pa olarak alınmalıdır.

•	 Coğrafi konum gereği rüzgâr basıncı 
uygun terminaller kullanılarak sıfır 
alınabilir (PL=0 alınabilir).

9.4.	Bacaların	Uygunluk	Kontrolü

Yakıcı cihazlara ait bacaların kontrolleri 
gaz dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şir-
ketlerinin yetkilendirdiği kontrol firma-
ları veya akredite baca kontrol firmaları 
tarafından aşağıdaki standartlar ve ilgili 
dokümanlar kapsamında yapılır:

•	 Baca kesitinin ve yüksekliğinin 
uygunluğu TS EN 13384-1 ve TS 
EN 13384-2’ye göre kontrolü,

•	 Baca montajının ve 
konumlandırıldığı yerin TS EN 
15287-1+A1, TS EN 15287-2, 
bu standart ve imalatçı montaj 
kılavuzlarına göre kontrolü,

Bacalarda sızdırmazlık kontrolüne ilişkin 
olarak;

•	 Bacaların pozitif basınca göre 
tasarlanması halinde sızdırmazlık 
testi yapılmalıdır.

•	 Negatif basınçlı tasarımlanan 
bacalarda gaz dağıtım şirketi gerekli 
görmesi halinde sızdırmazlık 
kontrolünü talep edebilir.

Madde	11.	İç	Tesisatlara	İlişkin	
İdari	Hususlar

d- Baca yapım, bakım ve onarım işlemleri, 
“Bacacı-Seviye-3” MYK mesleki yeterlilik 
belgesine sahip personel, bacaların dev-
reye alma işlemleri ise “Bacacı-Seviye-4” 
MYK mesleki yeterlilik belgesine sahip 
personel tarafından gerçekleştirilir.
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4-	Baca	Sistemlerinde	Kontrol	
Edilmesi	Gereken	Noktalar

4.1.	Baca	Hesap	Kontrolü

•	 Baca konumu (bina içinde veya 
dışında)

•	 Güvenlik katsayısı kontrolü (1,5 
veya 1,2)

•	 Düzeltme faktörü (0,5)
•	 Cihaz teknik bilgileri
•	 Baca tipi
•	 Baca izolasyon durumu 
•	 Duman kanalı uzunluğu
•	 Duman kanalı yön değişiklikleri, 

yükselmesi
•	 Duman kanalı konumu
•	 Baca düşey yüksekliği
•	 Baca yön değişiklikleri
•	 Tee modül açısal değeri 
•	 Baca şapkası zeta değeri

4.2.	Saha	(Uygulama)	Kontrolü

•	 Baca plakası
•	 Baca modül etiketi
•	 Baca hesabında belirtilen baca 

tipinin, baca plakası ve modül etiketi 
ile aynı olması

•	 Baca izolasyonunun kontrolü
•	 Temizleme kapağı
•	 Drenaj manşonu (kaskad 

bağlantılarda yatay hat sonunda)
•	 Duvar kelepçesi
•	 Modül kelepçesi
•	 Taşıyıcı sehpa
•	 Baca topraklaması 

Şeklinde iki aşamalı kontrol yapılmalı-
dır. Kontrol aşamalarındaki kriterlerin 
layıkıyla değerlendirilmesiyle baca ile 
ilgili mevcut problemlerin en aza inmesi 
mümkündür.

5-	Baca	Kontrolünde	Muayene	
Kuruluşları	Uygulaması

Makine Müh. Odası İstanbul Şubesi ile 
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) ara-

sında yapılan anlaşma ile Makine Müh. 
Odası İstanbul Şubesi İstanbul genelinde 
sanayi ve konutlarda kullanılan doğalgazlı 
cihazların baca kontrollerini 2015 yılı 
Ekim ayından beri yapmaktadır. Sürece 
akreditasyon şartını sağlayan muayene 
kuruluşları da 2016 yılının içerisinde 
dahil olmuşlardır. 

Muayene Kuruluşları;

1- Proje ve Hesap İncelemeleri
2- Malzeme ve Montaj Kontrolü
3- Sızdırmazlık Testi                        

olarak yapmaktadırlar.

Bu yapılan kontrollerde bulunan eksik-
likler ise;

1-	Proje	ve	Hesap	İncelemeleri

•	 Proje ve hesabın eksik veya hatalı 
bilgi içermesi

•	 Baca hesabında mekân ve çevre için 
hatalı kabul yapılmış olması

•	 Projelerin makine mühendisi 
tarafından yapılmamış olması

•	 Baca hesabındaki çekiş şartlarının 
sağlanmaması

•	 Baca proje ve hesabının uyuşmaması

2-	Malzeme	ve	Montaj	Kontrolü

•	 Bacaya ait yoğuşma gideri ve 
topraklamaların eksik veya hatalı 
olması

•	 Baca plakasının olmaması veya 
bacaya ait bilgilerin eksik olması

•	 CE ve imalatçı montaj 
dokümanlarına aykırı montaj 
yapılması

•	 Bacanın onaylı proje ve hesabına 
aykırı montaj yapılması

•	 Baca üzerindeki erişim 
bileşenlerinin eksik olması

3-	Sızdırmazlık	Testi

Negatif	Basınçlı	Bacalarda	

Sızdırmazlık	Testi	Uygunsuzluğu

•	 Uygunsuzluğun ağırlıklı sebebi 
kötü-dikkatsiz yapılan montajdan 
kaynaklanmaktadır.

Pozitif	Basınçlı	Bacalarda	
Sızdırmazlık	Testi	Uygunsuzluğu

•	 Pozitif basınçlı bacalar için standartta 
belirtilen tolerans değerleri düşük 
olduğundan uygunsuzluk oranı bu 
bacalar için çok daha yüksektir.

•	 Pozitif basınçlı baca montajı için 
negatif basınçlı bacaya göre daha 
kaliteli malzeme ve dikkatli işçilik 
gerektirmektedir.

Muayene	Kuruluşlarının	Baca	
Kontrolleri	Sonrası	Çıkan	
Sonuçlar

•	 Baca kontrolleri iyi uygulanan 
bölgelerde belirli bir kalitede baca 
üretilmeye ve montaj yapılmaya 
başladı.

•	 Kötü üretim ve montaj yapan  
firmalar sıkı kontrol olmadığı 
bölgelere veya kontrol firmalarına 
kaçmaya başladı.

•	 Kontrol hizmetini daha kolay yapan 
kontrol firmalarından hizmet almak 
cazip hale geldi.

•	 Kötü üretim yapan baca firmaları 
sektöründen çekilmeye havalandırma 
işi yapmaya başladı.

6-	Muayene	Edilen	Baca	Tipleri

Metal	Bacalar

* TS EN 1443 Bacalar-Genel kurallar
* TS EN 1856-1 Bacalar-Metal bacalar 
için kurallar-Bölüm 1: Hazır baca bile-
şenleri

* TS EN 1856-2 Bacalar-Metal bacalar 
için kurallar-Bölüm 2: Metal astarlar ve 
baca bağlantı boruları
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Endüstriyel	Baca	Standartları

* TS EN 11382 Bacalar-Çelik (Endüst-
riyel)

* TS EN 13084-1 Bacalar-Serbest duran 
-Bölüm 1: Genel kurallar

* TS EN 13084-7 Bacalar-Serbest duran-
Bölüm 7: Tek duvarlı çelik bacalar ve 
çelik astarlarda kullanılan silindirik çelik 
mamullerin teknik özellikleri

Seramik	Bacalar

* TS EN 1457 Bacalar-Kil veya Seramik 
Baca Elemanları-Özellikler ve Deney 
Metotları

* TS EN 1806 Bacalar-Tek sıra cidarlı 
bacalar için kil/seramik bloklar/özellikler 
ve deney metotları

* TS EN 13069 Bacalar-Kil/seramik dış 
duvarlı sistem bacalar-Kurallar ve deney 
metotları

* TS EN 13502 Bacalar-Kil/Seramik 
baca başlıkları için gerekler ve deney 
metotları

* TS EN 13063-1 Bacalar-Kil/seramik 
duman yolu astarlı sistem bacalar-Bölüm 
1: Kurum tutuşmasına direnç için kural-
lar ve deney metotları

Plastik	Bacalar

*TS EN 14471 Bacalar-Sistem bacalar- 
Duman yolu plastik astarlı-Kurallar ve 
deney metotları

Kompozit	Bacalar

Ulusal ve uluslararası teknik onay belge-
lerinin varlığı, standartları kapsamında 
muayene edilmektedir.
Metal, Seramik ve Plastik Bacalarda üre-
tici CE Belgesi ile CE Belgesinin kap-
samını ve CE Belgesinin kapsamında 
belirtilen ürünlere ait performans beyan-
larını piyasaya ibraz etmeleri zorunludur. 

Kompozit bacalarda da G işaretlemesi, 
kapsam ve performans beyanı aynı şekilde 
zorunludur. Yönetmelik gereği hiçbir 
kurum, üreticiden bu belgeler dışında 
belge isteyemez.

7.1.	Bina	dışı	baca	sistemi:	

7.1.1.		Üflemeli	brülörlü	sistemler:

7.1.2.	Kaskad	cihaz	uygulamaları:

Şekil 1- Bina dışı üflemeli 
brülörlü baca sistemi 
uygulama detayı

Şekil 2- Bina dışı kaskad 
baca sistemi uygulama 
detayı

Baca şapkası

Baca şapkası

Düz modül

Düz modül

Düz 
modül

Support

Support

Düşey baca

Düşey baca

Baca cidarı

Baca cidarı

Baca izolesi

Baca izolesi

Duvar kelepçesi

Duvar kelepçesi

Monşonlu modül

Te modülü

Te modülü Te 
modülü

Modül
kelepçe

Adaptör

Adaptör

Duman kanalı (yatay baca)

Duman kanalı (yatay baca)

Min. %3 
Eğim

Temizleme kabı

Temizleme kabı

Temizleme kapağı

Temizleme kapağı

Kondens kabı

Kondens kabı

Kondens kabı

Drenaj borusu

Drenaj borusu

Drenaj borusu

Taşıyıcı sehpa

Taşıyıcı sehpa

7-	Baca	Sistemi	Uygulamaları

Baca sistemlerinin kontrol uygulamala-
rında proje bazlı dikkat edilmesi gereken 
kriterler;
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7.2.	Bina	içi	baca	sistemi: 7.3.	Kaskad	cihaz	uygulamaları:

Bina içi kaskad uygulamalarında kaskad 
cihazlardan çıkış yatay hattın tamamı tek 
cidar olarak yapılır. Şaft içi uygulama-
larda düşey baca hattı tek cidar yapılma-
lıdır. 200 kW üzeri ısıl kapasitelerde nöt-
ralizasyon kaybı uygulaması yapılmalıdır. 
Uygulama detayı aşağıda görülmektedir.

Şekil 5. Kaskad uygulama detayı 
(Bina içi-şaft içi)

Şekil 6. Yoğuşmalı kazan uygulama detayı 
(Bina içi-şaft içi)

7.2.1.			Üflemeli	brülörlü	sistemler	(Şaft	içi	uygulama	detayı):

Şekil 3- Bina içi 
üflemeli brülörlü 
baca sistemi 
uygulama detayı

7.2.2.	Üflemeli	brülörlü	sistemler	(Yanıcı	malzeme	uygulama	detayı):

Şekil 4- Bina 
içi üflemeli 
brülörlü baca 
sistemi (yanıcı 
malzeme) 
uygulama 
detayı

Baca apkası

Çatı geçiş parçası

Düz modül

Ahtapot kelepçe
Halat tutma 
kelepçesi
Te modülü

T. mon. modül
AdaptörTemizleme kabı

Temizleme kapağı

Kondens kabı

Drenaj borusu

Baca Şapkası

Çatı geçiş parçası

Düz modül

Baca Cidarı

Baca İzolesi Yangın emniyet izolesi

Çatı koruma paneli

Taşıyıcı sehpa

Te modülü

T. mon. modül

Adaptör

Temizleme kabı

Temizleme kapağı

Kondens kabı

Drenaj borusu
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8-	Hermetik	Cihazlar

09 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan TS 
7363 Doğal gaz - Bina iç tesisatı proje-
lendirme ve uygulama kuralları standar-
dında hermetik bacaların atış şekilleri 
aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Şekil 7- Hermetik cihazların atış şekilleri

İlgili standartta atışlara ait mesafeler 
tablo halinde tanımlanmıştır. 
Bu kriterlere dikkat edilmesi durumunda 
pek çok hermetik baca uygulamasının 

sıkıntılı bir sürece gireceği beklenmek-
tedir. 
Yeni binalarda bu tarz baca sorunların 
bina içi çözümlemesi binanın proje aşa-

masında değerlendirilmesi ile mümkün-
dür. Bu nedenle en uygun çözüm olarak 
Hava Atık Gaz Sistemleri değerlendi-
rilebilir. 

Bir açıklığın, 
havalandırma tuğlasının, 
pencere açıklığının vb. 

doğrudan altından

Bir açıklığın, 
havalandırma tuğlasının, 
pencere açıklığının vb. 

doğrudan üstünden

Bir açıklığa, 
havalandırma tuğlasına, 
pencere açıklığına vb. 

yatay mesafeden

Örneğin plastik oluklar, 
toprak borular veya drenaj 

boruları gibi sıcaklığa duyarlı 
bina bileşenleri altından

Çatı saçağı 
altından

Balkonların veya araba 
garaj çatısı altından

Terminale bakan 
yüzeyden

İç veya dış 
köşelerden

Konut içindeki bir araba 
garajındaki açıklıktan 
(örn. kapı, pencere)

Bir yatay drenaj borusu 
veya toprak borudan

Bir terminale bakan 
terminalden

Zeminin, çatının 
veya balkon seviyesi 

üstünden

Dikey olarak aynı duvar 
üstündeki terminalden

Yatay olarak aynı duvar 
üstündeki terminalden

Çatı kesişiminin üstünden:
Mahya seviyesinin altında 

terminalin üstünden
Mahya seviyesinin 

üstündeki terminalin 
üstünden
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9-	BACADER	Orta	Vadeli	
Hedefleri

•	 Baca yönetmeliğinin yasal hale 
getirilmesi çalışmaları

•	 Ürün belgelendirme süreçlerinde 
harmonizasyonun sağlanması

•	 Saha uygulama kontrollerinde 
sürecin genele yayılması

•	 İmar yönetmelikleri üzerine 
çalışmalar

•	 Sadece doğalgaz değil tüm 
yakıtlarda doğru baca

•	 Yerel üreticilerin uluslararası 
pazarlara girebilecek kaliteye 
ulaşması

•	 Eşit rekabet koşulları altında 
kullanıcı lehine düzenlenmiş 
piyasanın oluşturulması

10-	Baca	Sektöründe	Yarını,	
«	Baca	Yönetmeliği	»	
Belirleyecektir

10.1.	Baca	Yönetmeliğinin	
Amacı:

Yakıt yakan yakıcı cihazlara bağlanan 
bacaların tesisatlarının piyasaya arzı süre-
cinde gerekli belgeleri, bu belgelere sahip 
baca ve atık gaz tesisatlarının montajının 
yapılması, devreye alınmasıyla yapılması 

gereken bakım ve periyodik kontrolleri 
ve bu kontrollerin sıklıkları ile bu süreçte 
bulunan yetkili kurumlar ile sorumlu per-
sonelleri tanımlamaktadır.
  
10.2.	Baca	Yönetmeliğinin	
Kapsamı:

Atık gaz üreten küçük, orta ve büyük 
güçteki yakıcı cihazların üretmiş olduğu 
atık gazın insan sağlığına, çevreye ve 
diğer canlılara en az etki eden şartları 
sağlayacak atık gaz sistemlerinin tasar-
lanması, kurulması, işletilmesi, bakımı 
ile birlikte periyodik kontrol sıklıklarının 
belirlenmesi ve bu doğrultuda yapılan 
çalışmaların kontrol ve denetlenmesi 
esaslarını kapsar.

10.3.	Baca	Yönetmeliğinin	İçeriği

1- Amaç
2- Kapsam
3- Terim ve tanımlamalar
4- Yakıcı sistemlerde kullanılan atık gaz 
tesisatının tanımlanması
5- Yakıcı cihazların kurulumu 
6- Atık gaz sistemlerinin kurulumu 
7- Atık gaz şaftları
8- Atık gaz sistemlerinin boyutlandı-
rılması
9- Atık gaz sistemlerinin sızdırmaz-
lığı 
10- Temizleme açıklıkları ve baca temiz-
leme için tertibatlar
11- Periyodik kontrol
12- Enerji geri kazanım sistemleri ve 
kontrol
13- Diğer 
14- Ekler

Sonuç

Bacanın tüm yakıtları kapsaması halinde 
sektör hacminin en az üç kat artması 
şüphesizdir. Bunun için hazırlanmış 
olan “Baca Yönetmeliği”nin bir an önce 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sek-
törde son on yıllık dönemde çok hızlı 
gelişme kaydedilmesi artık CE işaretli 
bacaların aranması, montajında “Baca 

Montaj Personeli-Seviye 3” ve kontro-
lünde “Baca Kontrol Personeli-Seviye 4” 
artık aranır hale gelmiştir. CE işaretleme-
leri konusunda onaylanmış kuruluşların 
yetkinlikleri halen sorgulanır durumda-
dır. Özellikle altyapısı yetersiz firmala-
rın tercihi olan, özellikle yakın coğraf-
yamızdaki ülkelerden alınan belgelerin 
durumunu iyi değerlendirmek gerekir. 
Muayene kuruluşları tarafından yapılan 
çalışmalardaki uygunsuzluklara baktığı-
mızda baca firmalarının baca ile ilgili pek 
çok konuda eğitim almaları gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Eğitimler özellikle 
proje ile hesap uygunluğunun olmaması 
konusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu da 
Kesa hesaplama programının iyi bilin-
memesinden kaynaklanmaktadır. Saha-
daki uygulamalardaki en önemli sorun 
ise baca plakasının yokluğu, imalatçı ve/
veya montajcı firmanın projeye uygun 
montaj yapmaması ve kontrol persone-
linin de uygulamayı gözden kaçırması 
şeklinde gerçekleşmektedir. Sızdırmazlık 
testi uygulamalarında ise özellikle pozitif 
testlerde geçme oranı çok az olmakta-
dır. Negatif testlerde dahi oran oldukça 
yüksektir. Bacanın doğru uygulanması ve 
kontrollerinin akredite kurumlarca önce-
likle büyük şehirlerde yapılmaya başla-
ması ve sonrasında da kademeli olarak 
tüm ülke geneline yayılması ile sektör 
ciddi anlamda disipline olacaktır. Ancak 
muayene kuruluşlarının da denetlenmesi 
kaydı ile sistem daha da sağlıklı çalışacak-
tır. Son söz olarak uygulama detayları ve 
kontrol kriterlerinin belirtilen esaslarda 
muayene kuruluşları tarafından kontrol 
aşamalarında uygulanması tüm sektör 
bileşenlerini doğru baca yapılması konu-
sunda istenilen noktaya taşıyacaktır. Son 
olarak, “Baca Yönetmeliği”nin sektörün 
eksik kalan yanlarını tamamlamak adına 
faydalı olacağı kanaatindeyim.

Kaynakça

1. BACADER verileri
2. TS 7363 “Doğalgaz - Bina iç tesisatı 
projelendirme ve uygulama kuralları”, 
09 Ocak 2017

Şekil 8- Hava Atık 
Gaz Sistemi Bina 
dışı uygulama 
detayı

Şekil 8- Hava 
Atık Gaz Sistemi 
Bina içi uygulama 
detayı

TERMODİNAMİK • ARALIK 2017 83



AVenS’ten Vortice Vort Quadro 
Evo Yangın Damperli Radyal 
Fanlar

Ürün Tanıtımı

Modeller

LL – Standart Model

T – Timer (zaman saatli)

TP – Timer Plus (gecikmeli çalışma, 
zaman saatli, tatil modu)

T-PIR – Passive Infra Red  (hareket 
sensörlü, zaman saatli, modele göre oto-
matik hız seviyesi artışı)

TP EVO-HCS – (Nem sensörlü, 
gecikmeli çalışma, modele göre sürekli 
çalışma neme bağlı otomatik hız seviye 
artışı)

AVenS’in ofis ve konut uygulama-
ları için pazara sunduğu yangın 
damperli yüksek basınçlı Vort 

Quadro Evo radyal fanlar, hava ihtiya-
cını başka bir boyuta taşıyor. İleri sevi-
yede elektronik kartı sayesinde gecikmeli 
çalışma, zaman saatli, hareket sensörlü, 
nem seviyesine göre çalışma, tatil modu 
(siz evde yokken bile periyodik zaman-
larda çalışır, havalandırma sağlar) ve oto-
matik hız seviyesi artışı sağlayabiliyor.     
Tavan ve duvar tipi olarak sunulan Vort 
Quadro Evo yangın damperli radyal fan-
lar, performans ve yangın direnci DIN 
18017-3 standardına uygun. Ultra düşük 
ses seviyesi sayesinde gece kullanımı için 
ideal, yüksek derece koruma sınıfı IP45, 
ileri eğik PBT’ten mamul aerodinamik 
radyal kanatlar yüksek basınç direnci 
(343Pa kadar) ve yüksek verimlilik sağ-
lıyor. ABS (V0) plastikten kaydırmalı 
estetik ön kapağı ve motor gövdesi mev-
cut. G2 filtreli, filtre tıkanma alarmına 
sahip. İsteğe bağlı yangın damperi veya 
geri tepme ventilli olarak arz ediliyor.  
Kurulum ve yangın koruma için 10 farklı 
kasa tedarik edilebiliyor. Standart dış 
gövde, ankastre ve yanmaz K90 gövde 
(Fireproof K90 kasa) olarak sunuluyor. 
23 farklı modelde sunulan Vort Quadro 
Evo Yangın Damperli Radyal Fanlar, 5 
farklı hava debisi ve 5 farklı elektronik 
karta sahip. Geniş ürün yelpazesi seçim 
özgürlüğü sunuyor. 
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

WILO, teknolojisini dünya için kullanıyor.
İleri teknoloji ile geliştirilen altyapı ürünleriyle yüksek 
tasarruf sağlıyor. 
Kusursuz bir şekilde çalışan ve minimum bakım ile 
maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.
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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.
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 IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
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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 / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
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ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi
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Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
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Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
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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
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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 Acıbadem 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 / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
Dijital Dergi / 65 TL
Basılı + Dijital Dergi / 165 TL

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

Basılı Dergi / 60 TL
Dijital Dergi / 30 TL
Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

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

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 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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www.aironn.com.tr

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

Dünyanın en uzun 
3. karayolu tüneli -

Türkiye’nin en uzun tüneli
(14,3 km)

OVİT 
TÜNELİ

Dünyanın en büyük 
hastane yatırımlarından
(3566 yatak kapasitesi)

ANKARA ETLİK
ŞEHİR HASTANESİ

Dünyanın en büyük 
havalimanı projesi

İSTANBUL
3. HAVALİMANI

Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen havalimanı

SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI

... ve bu seçimi yapan mega projeler:

Yerli üretim özgürleştirir!

SARUHAN PLAZA

ÇAMLICA CAMİİ İHLAS
BİZİMEVLER 6

KONYA MEVLANA
HASTANESİ

SAFİ ESPADONAVRUPA KONUTLARI
BAŞAKŞEHİR

AĞAOĞLU MY OFFICE

ADANA OPTIMUM
AVM

MNG ERZURUM
AVM

BOSTANCI DEDEMAN
OTELİ

KULE PARK
EVLERİ

PARK 34
EVLERİ

AIRPORT AVM

HEP İSTANBUL

KARTAL KULE

RÖNESANS ANKARA
OPTIMUM

TÜRKMENİSTAN
HİPODROM

FEYZİYE MEKTEPLERİ
IŞIK KOLEJİ

TEKNİK YAPI
EVORA PARK

CADDE 24

NUROL LIFE

DUBAI PORT

VADİTEPE ISTANBUL

MASLAK MY HOMEVADİPARK
SEYRANTEPE

HYATT OTEL
BAKÜ

EDREMİT
İDAPARK AVM

EMLAK KONUT
HOŞDERE

PEGA
KARTAL

TEKNİK YAPI
TUZLA EVORA

MAVERA SARAYLAR

SUR YAPI
CORRIDOR

RİNGS ISTANBUL

AĞAOĞLU
MASLAK 1453

AĞAOĞLU 212
RESIDENCE

BATIŞEHİRYORUM İSTANBULORDU ÇEVRE YOLU
BOZTEPE TÜNELİ

ORDU ÇEVRE YOLU
ÖCELİ TÜNELİ

AFGANİSTAN
SALANG TÜNELİ

WATER GARDEN
ISTANBUL

BAHÇEKENT
FLORA

TEMA ISTANBUL

ANTASYA
RESIDENCE

MAHAL ANKARA

DUMANKAYA
ADRES BOTANİK

ANKA PARK
ANKARA

MAVERA PARK

NOBIS MOBİLYA
AVM

ÇANAKKALE
DEVLET HASTANESİ

NUROL PARK
GÜNEŞLİ

RÖNESANS
MARAŞ AVM

SHAHDAG
OTEL AVM BAKÜ

TEKNİK YAPI
METROPARK

SARİSSA
KONUTLARI

LİMAK MERSİN
STADYUM

MALTEPE
FUAYE EVLERİ

TRABZON
DEDEMAN PARK

EMLAK KONUT
KAYABAŞI

SAMSUN DOĞA PARK
EVLERİ

SUR YAPI EXEN

ESENLER
SPOR KOMPLEKSİ

PALADYUM BEYTEPE

URFA 400 YATAKLI
HASTANE

GARDEN HILL

SUR YAPI
TILIA KONUTLARI

SEYRİ ADALAR

IRAK PARK VIEW

PİRİ REİS
ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA TOWER

LEVENT DEDEMAN
OTEL

TUANA EVLERİ

ADANA STADYUMU

MFZ ALLORA
BEYTEPE EVLERİ

ISPARTAKULE 3
EVLERİ

TEKNİK YAPI
CONCOURT

AĞAOĞLU MY TOWERLAND
ATAŞEHİR

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

BAKU JUMEIRAH
BILGAH BEACH HOTEL

ISPARTA KULE
1 VE 2 EVLERİ

BULVAR
ISTANBUL

SUR YAPI IDILIA

GAZİEMİR
FUAR ALANI

ANATOLIUM
MARMARA

AĞAOĞLU MY WOLRD
EUROPE

DAP YAPI
Z OFİS

NEWISTA RESIDENCE

SAMSUN
RÖNESANS AVM VE OTEL

ACADEMIA
APARTS

BAHÇETEPE
ISTANBUL

ANTALYA
STADYUMU

KARTAL
MONUMENTO

MANİSA MERKEZ
EFENDİ HASTANESİ
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RÖPORTAJ

İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge




