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Murat DEMİRTAŞ

İklimlendirme sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan AHR EXPO 25-27 Ocak
2010 tarihlerinde Amerika’nın Orlando şehrinde Orange Country Kongre Merkezi’nde
düzenlendi. Bu yıl 62.’si düzenlenen AHR EXPO’da, HVAC&R sektöründe faaliyet gös-
teren firmalar yeni ürünlerini ve inovatif çalışmalarını sergilediler. Dünya’nın dört bir ya-
nından gelen sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği AHR EXPO Fuarı’nda
ISK-SODEX ve CLIMA 2010 tanıtımları da en etkin şekilde yapıldı.  

Fuarda katılımcı olarak yer alan AFS, Ufo ve Işıl Mühendislik dışında Türkiye’den bir çok
akademisyen ve firma yetkilisi de bu büyük etkinliğe katılarak, iklimlendirme sektörün-
deki son gelişmeleri, yeni ürünleri ve yeni teknolojileri yerinde görme imkânı buldular.  
ASHRAE 2010 Kış Konferansı da fuarla eş zamanlı olarak 23-27 Ocak 2010 tarihlerinde
Orlando’da Rosen Shingle Creek Hotel’de düzenlendi.
ASHRAE Kış Konferansı’nda, Türkiye’de düzenlenecek olan Clima 2010 Dünya Kongre-
si’nin tanıtım çalışmaları da aralıksız olarak devam etti.  Bilindiği üzere REHVA (Avrupa
Isıtma ve İklimlendirme Dernekleri Federasyonu)'nın 10. Dünya Kongresi Clima 2010,
9-12 Mayıs 2010 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Clima 2010 Dünya Kongresi’nin
tüm organizasyon sorumluluğu, REHVA tarafından TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği)'ye verildi. REHVA Dünya Kongresi Clima 2010  adı, “Binalarda Sürdürülebilir Enerji”
konseptiyle gerçekleştirilecek.
TTMD Başkanı Sayın Cafer Ünlü, Clima 2010 Kongre Başkanı Sayın Numan Şahin,
Kongre Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy ve Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç,
sempozyum alanındaki Clima 2010 tanıtım standında katılımcılara, kongre ile ilgili bil-
gileri en iyi şekilde aktardılar. Hem düzenlenecek olan kongrenin hem de Türkiye’nin
tanıtımını en etkin şekilde yaptılar. 
REHVA’nın 1975 yılında başlattığı “Clima 2000 Dünya Konferasyonları” serisi ilk olarak
Milano’da İtalyan AICARR derneği tarafından organize edilmiştir. Konferanslar dizisi;
önce 5, sonra 4 yılda bir, 2005 ve 2007 ardından 3 yılda bir periyotta tekrarlanarak
REHVA üyesi ülkelerden birinde sırasıyla gerçekleşmiştir. Kongre 1975’te Milano;
1978’de Budapeşte, 1981’de Varşova, 1985’te Kopenhag, 1989’da Sarajevo, 1993’te
Londra, 1997’de Brüksel, 2001’de Napoli, 2005’te Lozan ve 2007 yılında Helsinki’de
yapılmıştır.
REHVA Yönetim Kurulu’nun 23 Kasım 2006 tarihli Lyon toplantısında, teklif veren iki
ülkeden biri olan Prag (Çek Cumhuriyeti)’a karşı Clima 2010’un Türkiye’de yapılması
kararlaştırılmıştır. Hazırlık Komitesi Numan Şahin’i Organizasyon Komitesi Başkanı, Prof.
Dr. Ahmet Arısoy’u ise Bilim Komitesi Başkanı olarak sunmuştur. Organizasyon ve Bilim
Komitesi üyeleri ilk toplantısını yaptığı 20 Aralık 2006 tarihinden başlayarak çok uzun
erimli bir çalışma ile şuana kadar düzenlenen REHVA kongrelerinin en iyilerinden birini
hazırlamak için çalışmalarına devam etmektedir.
Teması “Binalarda Sürdürülebilir Enerji Kullanımı” olarak belirlenen Clima 2010 Kongre-
si’nin, tüm tesisat teknolojilerini ele alarak; binalarda enerji tasarrufu, enerji geri kazanımı
ve enerji verimliliğini hayata geçirmeye yönelik katkılar sağlaması hedefleniyor. Bu bağ-
lamda kongre; bilim adamlarına, yapı ve endüstrisine, bina sahiplerine, müşavirlere, mü-
hendislere ve mimarlara bilimsel veriler ve teknik çözümler konusunda bilgi alışverişinde
bulunabilecekleri bir platform sağlayacak.

Sağlıklı ve mutlu günler dileğiyle...

İklimlendirme sektörünün büyük buluşması: 
ASHRAE - AHR EXPO
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nerji, toplumların ekono-
mik ve sosyal gelişmeleri
için en önemli girdilerin
başında gelmektedir. Fosil
yakıt rezervlerinin hızla
azalması, ozon tabakası-

nın yok edilmesi ile birlikte sera gazlarının
insan sağlığını tehdit eder boyutlara çık-
masına neden olan endüstriyel süreçler-
deki tüketimin hızla artması, enerji
üretimini ve verimli kullanımını günümü-
zün en çarpıcı ve rekabetçi konuları ara-
sına sokmuştur. Son yıllarda dünyamız,
birçok alanda büyük değişikliklere tanık
olmaktadır. Enerji kaynaklarının paylaşımı
ile ilgili krizler, gittikçe etkinleşen çevre bi-
linci, hızlı nüfus artışı ve buna bağlı olarak
artan ekonomik rekabet, insanları, elle-
rinde bulunan olanakları daha rasyonel
kullanmaya zorlamaktadır.
Çevreye yönelik endişeler ve 1987 Birleş-
miş Milletler çalışma raporunda ortaya
çıkan sürdürülebilir kalkınma söylemi
dünya üzerinde birçok ülkede rağbet gör-
müş ve çevresel hareketler başlatmıştır.
AB ülkeleri, Amerika, Avustralya ve Ka-
nada, özellikle İngiltere, çıkarılan kanun-
larla sürdürülebilir gelişme politikalarını
desteklemiştir. Böylece dünya ülkeleri, ge-
lişmişlik yarışı, kalkınma modelleri ya-
nında kendilerini bir de sosyal, ekolojik,
ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları
olan sürdürülebilirlik tartışmaları içinde
bulmuştur. 
Son yıllarda dünya iklim sisteminde deği-
şikliklere neden olan küresel ısınmanın ve
ekolojik sorunların yarattığı olumsuzluk-
larda yapı sektörünün büyük oranda rol
oynadığının farkına varıldı. Ekolojik sür-
dürülebilirlik kavramı, yeşil bina oluşum-
ları, değerlendirme kriterleri ve çevrenin
korunmasının garanti altına alınması
önem kazandı. Konutlarda daha sağlıklı,
doğa ile uyumlu ve yaşam kalitesinin üst
düzeyde olduğu bir yaşam alanı arayışı
başladı.
Değişen hayat şartları, büyük şehirlere
göç ve buralardaki yaşama ve çalışma
alanlarının kısıtlı olması ülkemizde de,
daha önce batı toplumlarında olduğu gibi
yüksek binaların yapım ve kullanımını ar-
tırmıştır. Bugün artık modern toplumun
yaşamında bu tip yapılar önemli bir yer
tutmaktadır. Doğal olarak bu yeni oluşum
bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.
Bunların en önemlilerinden biri iç hava
kalitesidir. Önceleri sadece sıcaklık ve
nem kontrolü ile sağlanmaya çalışılan
ortam hava şartları, Kapalı Bina Sen-
dromu (TBS-Tight Building Syndrom),
Hasta Bina Sendromu (SBS-Sick Building
Syndrom) ve Bina Bağlantılı Hastalıklar

(BRI-Building Related Illness) olarak ad-
landırılan sağlık problemlerine yol açmış-
tır. Bunun sonucu olarak bu ortamlarda
yaşayan insanlar farkında olmadan has-
talanmış, birçok tesis verim kaybına uğ-
ramıştır. Teknolojinin gelişmesi ile paralel
olarak, her alanda olduğu gibi bu alanda
da çok sayıda ilerleme kaydedilmiş ve bu
istenmeyen etkinin önüne geçilebilmesi
amacı ile bir takım kurallar konulmuş ve
yöntemler geliştirilmiştir.
4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren,
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Bi-
nalarda Enerji Performansı Direktifi
(2002/91/EC). Avrupa’da hem mevcut
hem de yeni yapılacak binalarda enerji
performansı değerlendirmesine ilişkin be-
lirli standartlar ve ortak bir yöntem getir-
menin yanı sıra, düzenli bir denetim ve
değerlendirme mekanizması kurarak bi-
nalarda enerjinin daha verimli kullanılma-
sını sağlamayı amaçlamaktadır. AB’deki
160 milyon bina, birliğin enerji talebinin
%40’lık bir bölümünü oluşturması ve
böylece de toplam karbondioksit yayılı-
mının %40’ını gerçekleştirmesi nedeniyle
enerji verimliliğini sağlamak konusunda
son derece büyük bir önem arz etmekte-
dir. Avrupa Biriliği’ne üye olma ve uyum
sürecinde olan Türkiye’de de durum çok
farklı değildir.
KYOTO Protokolü’ne göre karbondioksit
yayılımını azaltmayı taahhüt etmiş olan
AB, Binalarda Enerji Performansı Direk-
tifi’ni böyle bir hedefe yönelik olarak ha-
zırlamıştır. Bu direktif, AB’nin daha önce
yayımlamış olduğu Sıcak Su Kazanları Di-
rektifi (92/42/EEC), Yapı Malzemeleri Di-
rektifi (89/106/EEC) ve enerji verimliliğini
artırarak karbondioksit yayılımını sınırla-
mayı amaçlayan SAVE Direktifi’nin
(93/76/EEC) bir devamı niteliğinde görü-
lebilir. Tüm bu düzenlemeler sonucunda
binalardaki mevcut enerji tüketiminde
2010 yılı itibarıyla %22’lik bir tasarruf
sağlanabileceği ve karbondioksit yayılı-
mında ise 44 milyon tonluk bir düşüş
elde edilebileceği belirtilmektedir.
Yüksek binalarda istenen şartların sağla-
nabilmesi, mekanik tesisatın doğru pro-
jelendirilmesi ve uygulanması yanında
sistemin işletilmesi sırasında tasarım de-
ğerlerine uyumunun garanti alınmasına
da bağlıdır. Bu ise sistemin devreye alın-
masından sonra test, dengeleme ve ayar
süreciyle sağlanabilir. İlk başta kullanıcı is-
tekleri söz konusudur. Kullanıcı istekleri
çok iyi tanımlanmalıdır. Ne istediğimizi bi-
liyorsak, onu yerine getirmek için ne yap-
mamız gerektiğini de daha rahat
sağlayabiliriz. Gerekli bilgileri de P&ID di-
yagramlarından öğreniriz.

Yüksek 
Binalar ve

Dengeleme
Vanaları

Prof. Dr. Hasan A. Heperkan

Dr. Burak Olgun
Mak. Yük. Müh. Orkan Kurtuluş
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Fonksiyonel özellik, kullanıcı istekleri gel-
dikten sonra bunların hangi fonksiyon-
larla, nasıl sağlanacağının belirlenmesidir.
Sonra tasarıma geçilir, tasarım denildiği
zaman içine hem mimari, hem inşaat,
hem mekanik, hem elektrik, hem de
kontrol, kısaca her şey girer (seçilen ci-
hazlar, santralin özellikleri, kanalların
doğru malzemeden  yapılması gibi husus-
lar). Bütün bu çalışmaların denetlenme-
sine kısaca “DQ, design qualification”
tasarımın yeterliliği denilir. Bir sonraki
adım tasarımın sahada nasıl uygulandığı,
sistemin nasıl monte edildiğinin incelen-
mesidir. Bunların hepsinin tek tek kontrol
edilmesi ve belgelendirilmesi gerekir. Bel-
gelendirme çok önemli bir konudur. Bel-
gelendirme olmadan doğrulamanın bir
değeri yoktur. Bir fikir vermesi açısından,
bu tip çalışmalarda eğer zamanınızın ya-
rısını ölçmelere ayırıyorsanız, yarısını da
raporu hazırlamaya ve dokümantasyonu
tamamlamaya ayırırsınız. Klasörlerle bel-
genin düzenlenmesi gerekir. İşin bu kıs-
mına da kısaca “IQ, installation
qualification”  montajın yeterliliği denilir.
Daha sonra çalışma yeterliliği “OQ, ope-

ration qualification” kontrol edilir, yani
montaj düzgün yapılmış mı, acaba sistem
doğru çalışıyor mu? Ölçümler, çalışma ve
performans yeterliliği aslında birbiriyle iç
içedir, ölçümler burada devreye girer. Fi-
ziksel kontrollerde odanın sıcaklık ve nem
testleri yapılır. Bunun için uygun hassasi-
yete sahip, sertifikalı sıcaklık ve nem
ölçme cihazlarının olması gerekir. Bu bö-
lümdeki çalışmaları uygulama, işletme ve
performans yeterlilik (IQ, OQ, PQ) çalış-
maları şeklinde tanımlayabiliriz.
Performans yeterlilik “PQ, performance
qualification” çalışmaları ise doğrudan
mahallerde sistemin performansını de-
netleyen ölçüm çalışmalarıdır. Oda içer-
sinde sıcaklık, nem, hava hızları, vb.
tasarım değerleri gerçekte sağlanabiliyor
mu, kontrol edilir.
Burada en önemli konulardan birisi siste-
min dengelemesidir. Bunu yapmadan sis-
temin performansını tayin etmek
mümkün değildir. Dengeleme hazırlık
aşamalarından biridir, çünkü projede ve-
rilmiş olan debilerin gerçekten istenilen
miktarda mahallere gidip gitmediğini öl-
çeriz.
Balans vanaları; ısı transferi beklediğimiz
cihazlar ve ünitelerden tasarım debisinin
üstünde bir akışı engellemek, sistemi sağ-
lıklı ve dengeli bir şekilde çalıştırmak
amacıyla kullanılır. Böylece tasarlanan sı-
caklıklara ve istenen konfor şartlarına en
ekonomik şekilde ulaşılır. Balans vanası
kullanılarak; enerji maliyetleri azaltılır,
daha iyi konfor sağlanır, sistemin tasarla-
nan şekilde çalışması garanti altına alınır
ve en önemlisi enerjinin istenen yere is-
tenen miktarda ulaşması temin edilir.
Balans vanalarının çoklu fonksiyon özel-
liği vardır. Debiler ölçülebildiği gibi, iste-
nen set değeri yakalanabilir, üzerinden
fark basınç ve sıcaklık değerleri kolayca
okunabilir. Balans vanaları genelde statik,
dinamik ve debi sabitleme olmak üzere 3
tiptir. 
Statik vanalar işletme sırasında oluşabile-
cek dolaşım sorunlarının tespit edilerek
çözülmesinde kullanılır. Sabit debili, fark
basıncın frekans değiştiricili pompalarla
sabit tutulduğu sistemler için uygundur.
Tesisat ve üzerindeki tüketim noktaları
değiştiğinde yeniden ayarlanmalıdır. 
Dinamik vanalar, akışın kısılma veya kesil-
mesinin söz konusu olduğu, değişken de-
bili, ancak sabit devirli pompalı sıcak sulu
ısıtma ve soğuk sulu soğutma sistemle-
rinde gidiş ve dönüş hatlarında fark ba-
sıncı ve hidrolik dengeyi korumak için
kullanılır. Debinin tasarım değerini aşma-
masını sağlar. Tesisat ve üzerindeki tüke-

tim noktaları değiştiğinde yeniden ayar-
lanmaları gerekmez. 
Debi sabitleme vanaları ise sistemin bazı
noktalarında akışın kısılması (termostatik
vana) ile yükselen basıncı dengeleyerek
hattaki debinin artmasını önler. Bir orifis
ve yay ile çalışırlar. Farklı bir debi kontrol
edilecekse orifis veya yay değiştirilir.

Şekillerde su tesisatıyla ilgili bir denge-
leme vanaları ve ölçüm cihazı görülüyor.
Sistem, daha başında istenen ayarların
yapılması için uygun tasarlanmamışsa çok
büyük sorunlar çıkar. Eğer sonunda bu tip
işleri yaptırmak istiyorsak, bunu daha ba-
şından dikkate almamız ve bu işi bilen bi-
linçli kişileri mutlaka o projeye dâhil
etmemiz gerekir. Dengelemenin düzgün
olmadığını anlayınca oraya bir kumanda
vanası takmak istenir, ancak sistem kurul-
muşsa bunu yapamayız. 
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere An-
kara’ya giden İMSAD Yönetim Kurulu,
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı ve
Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa De-
mir’i ziyaret etti. Ekonomiden Sorumlu
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan ile görüşen İMSAD Yönetim Ku-
rulu; Türk inşaat sektörünün ülkemiz
ekonomisinin geleceğini şekillendirecek
stratejik bir sektör olduğunu, nedenle-
riyle Hükümet üyelerine sunarak ekono-
mik büyümeyi sağlamanın yolunun
kamu-özel sektör işbirliği ile mümkün
olacağını ifade etti. 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Turan konu ile ilgili yaptığı açıklamada;
“İnşaat sektörünün geleceğini kamu ve
özel sektör hep beraber işbirliği içinde
şekillendirmeliyiz; sektörün lokomotif
gücüne Türkiye’nin ihtiyacı var. Bu
amaçla yönetim kurulumuzla beraber
Ankara’da ziyaretlerimizi gerçekleştirdik
ve bundan böyle Ankara’yı daha sık zi-

yaret etmeyi planlıyoruz” dedi. İMSAD
Yönetim Kurulu ilk olarak Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan tarafından ma-
kamında kabul edildi. Kendisine sunu-
lan dosyada, Türk inşaat sektörünün
ekonominin iyileşmesinde itici güç ola-
cağı, ihracattaki liderliği ve bunun için
işbirliğinin gereği anlatıldı. İnşaat sektö-
rünün sorunlarının yeni oluşturulacak
bir İnşaat Koordinasyon Kurulu’nda ele
alınması önerilerek, değişik Bakanlıkla-
rın faaliyet alanına giren konuların bu
kurulda tek platformda ele alınmasının
faydalı olacağı ifade edildi.
Binalarda enerji verimliliği sağlayacak
uygulamalarda devletin mutlaka bir top-
yekün ülke stratejisi ile hedef belirleyerek
rol alması ile teşvik edici mekanizmalar
geliştirilmesinin gereği vurgulandı. Ka-
munun enerji verimli ve güvenli binalarla
başta kendisinin örnek olmasının ve ül-
kemizin de ‘0’ enerji binalara doğru
adım atmasının önemi belirtildi. Görüş-

menin sonucunda İMSAD’ın konu ile ilgili
ekonomi yönetimine ilave çalışmalar ha-
zırlayarak sunmasına karar verildi.
İMSAD Yönetim Kurulu heyeti ikinci
olarak Bayındırlık ve İskan Bakanı Mus-
tafa Demir ile makamında bir görüşme
yaptı. Görüşmede İMSAD heyetinin
görüş ve önerilerini içeren bir dosya su-
nuldu. 2010 yılında inşaat sektörünün
tarafları sanayiciler, müşavir mimarlar,
müteahhitler, akademisyenler ve ilgili
kamu kurumlarının katılımıyla sektöre
yön verecek bir “İnşaat Şurası” düzen-
lenmesi ihtiyacı dile getirildi. Bakan
Demir tarafından bu önerinin benim-
sendiği ifade edildi.
İnşaat sektöründe sertifikasyon ve Pi-
yasa Gözetimi Denetimi (PGD) konusu-
nun önemi görüşmede ortaya konuldu.
Denetimin kayıt dışını önlemedeki
önemli rolü vurgulandı. Özellikle PGD
konusunda yapılabilecek işbirlikleri ile il-
gili görüş alışverişinde bulunularak ko-
nunun detaylandırılması kararı alındı.

İMSAD Yönetimi Ankara’ya çıkartma yaptı
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) An-
kara Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu 23–
24 Ocak 2010 tarihlerinde yapıldı. 23
Ocak 2010 tarihinde Metropol Kültür
Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda,
MMO Ankara Şubenin 2 yıllık çalışmaları
değerlendirildi ve önceki yönetimin sun-
duğu Çalışma Raporu onaylandı. 24
Ocak 2010 Pazar günü Sarar İlköğretim

Okulu’nda yapılan şube seçimlerine ise iki
liste katıldı. Çağdaş Mühendisler adıyla
seçime giren ve bir önceki çalışma döne-
minde de yönetimde bulunan mühendis-
lerden oluşan grup, güven tazeleyerek
830 oy farkla seçimleri kazandı. Türki-
ye’nin yeraltı-yerüstü kaynaklarının ülke
ve halk yararına kullanılmasını, sanayide
düşük olan mühendis istihdamının artırıl-

ması, Ar-Ge ve inovasyon temelinde yerli
teknolojilerin yaygın kullanımı ile sanayi-
leşme, planlama, kalkınma ve demokra-
tikleşmeyi savunan Çağdaş Mühendisler,
önümüzdeki günlerde İlçe Seçim Ku-
rulu’nun kesinleşmiş sonuçları açıklama-
sının ardından göreve başlayacak. 

Seçimleri kazanan Yönetim Kurulu listesi: 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Genel Kurul Seçimleri sonuçlandı

Yönetim Kurulu

Asıl Üyeler
Prof. Dr. Müfit Gülgeç
Sadettin Özkalender
Şenol Karaca
Alaaddin Eksin
Dr. Ö.Varlık Özerciyes
Satılmış Göktaş
Goncagül Karakoç

Yedek Üyeler
Haluk Direskeneli
Kenan Kuvvet
M. Ali Comart
A. Bahar Haser
Vedat Irşi
Fırat Özer
Tunç Apatay 





İzocam’ın bu sene onuncusu düzenle-
nen geleneksel Üniversite Öğrencileri
Yalıtım Yarışması, Isover Multi Konforlu
Bina Yarışması ile birleştiriliyor.  
Yarışmanın proje konusu, Paris’te bulu-
nan eski bir binanın “Multi Konforlu
Bina Çözümleri”, bir başka deyişle, bio-
iklimsel, enerji korunumlu, sürdürülebilir
ve tam yalıtımlı şekilde hayata döndü-
rülmesi olarak belirlendi. İzocam Yalıtım
Yarışması’na katılım, bireysel veya en
fazla 3 öğrenciden oluşan ekipler ile
gerçekleşecek.
Türkiye ve KKTC üniversitelerinin mi-
marlık, tasarım, inşaat mühendisliği ve
makine mühendisliği öğrencilerinin ka-
tılabileceği “İzocam 10. Yalıtım Yarışma-
sı’nda”, “mevcut binalarda pasif ev
seviyesinde enerji tasarruflu binalar
oluşturulmasına yönelik yaratıcı yakla-
şımlar” aranıyor. 
İki etaptan oluşan yarışmanın ulusal eta-

bında ilk üç dereceyi paylaşan proje sahip-
leri 19–22 Mayıs 2010 tarihlerinde Avus-
turya’da düzenlenecek uluslararası etapta
ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.
Ulusal etap için son başvuru tarihi 12
Şubat, proje teslim tarihi 26 Mart 2010
olarak belirlendi. Ulusal etapta yarışmanın
birincisi 6.000 TL, ikincisi 4.000 TL ve
üçüncüsü 3.000 TL ile ödüllendirilecek.
Yarışmanın ulusal jürisinde Prof. Dr. Ab-
durrahman Kılıç (Mak. Müh.- İTÜ), Dr.
Doğan Hasol (Yük Müh.Mim.- Has Mi-
marlık), Erkan Şahmalı (Y.Mimar- Gü-
narda Enerji ve Yapı), Y.Doç Dr. Gülten
Manioğlu (Mimar- İTÜ), Prof. Dr. Meh-
met Çalışkan (Mak. Müh.- ODTÜ)
Murat Tabanlıoğlu (Mimar- Tabanlıoğlu
Mimarlık), Şevki Pekin (Mimar- Şevki
Pekin Mimarlık) gibi önemli ve yetkin
isimler bulunacak.
Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru
formuna  www.yalitimyarismasi.com ad-

resinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm sorular
ve iletişim için Yapı Endüstri Merkezi
(izocamyalitim@yem.net-0212 2667070)
ile irtibat kurulabilir. 

İzocam 10. Yalıtım Yarışması başvuruları başladı

k ı s a  -  k ı s a

20 Termo Klima Şubat 2010

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Halk Müziği Korosu’nun 9 dilde okuduğu
türküler Tepekule’de dinleyenleri coş-
turdu. Dekor, kostüm, fotoğraf  gösterisi
ve halk oyunlarından küçük gösterilerle
görsel bir şölene dönüşen konser büyük
alkış aldı. 
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Türk Halk Müziği Korosu’nun 5 Ocak’ta
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu
Salonunda saat 20.00’de gerçekleştirdiği
“Anadolu’nun Renkli Taşları Konseri” farklı
konseptiyle İzmirlilerden büyük ilgi topladı,
ayakta alkışlandı. 
Konserde Türkçe ile birlikte Anadolu’da

konuşulan Boşnakça, Lazca, Arapça, Sür-
yanice, Ermenice, Kürtçe, Yunanca ve
Gürcüce olmak üzere dokuz ayrı dilde
seslendirilen türküler izleyenleri coşturdu.
Koro elemanları sahneye farklı yörelerin
kıyafetleriyle çıktılar.  Sahne dekorunda
Türkiye’nin birçok bölgesinden  100’e
yakın yöresel ev eşyası kullanıldı. Konse-
rin bir bölümünde MMO öğrenci üyele-
rinden oluşan perküsyon grubu
Anadolu’nun ritim kalıplarından örnekler
verdi. Konser sırasında ülkemizin her böl-
gelerinden günlük yaşamı ve geçmişi
yansıtan fotoğraflar perdeye yansıtılarak
görsel Anadolu şöleni yaşatıldı. Akşamın
sürprizi ise Çingene (Roman) müziğini ve
danslarını sahneye yansıtan grup oldu. 
Konserin açılışında konuşan Şube Başkanı
Mehmet Özsakarya şunları söyledi; “İlkini
geçtiğimiz 25 Mayıs’ta düzenlediğimiz
“Anadolu’nun Renkli Taşları” konserimiz
büyük beğeni toplamıştı. Konserimizin
hemen ertesinde bu repertuarı geliştire-
rek ikinci bir konser düzenlemeye karar
vermiştik ve tarih olarak da bugünü tespit
etmiştik. O günlerde henüz demokratik
açılım ülke gündemine girmemişti. Biz ta-
mamen koromuzun kuruluş amacından
hareket ederek böylesi bir konser projesi
ortaya koymuştuk. Koromuzun kuruluş
amacı; Anadolu’muzda binlerce yıldır
üretilen, paylaşılan ve yaşayan halk kül-

türünü türkülerimizle yaşatmak, paylaş-
mak ve bu çok zengin kültür varlığımızı
gelecek kuşaklara en doğru şekilde tanıt-
maktır. Birçok dilde söylenen türküleri-
miz, aynı zamanda bizleri birbirimize
bağlayan en güçlü bağlarımızdan biridir.
Hep birlikte söyleyip, halaya, horona  dur-
duğumuz, zeybek olup tek başına, kimi
zaman omuz omuza, yüreklerimizi ve el-
lerimizi birleştirdiğimiz türkülerimiz, halk
oyunlarımız.  Özlediğimiz barışın, kardeş-
liğin ve umudun binlerce yıldır türküleri-
mizde yaşadığını görüyoruz. 
Bugün toplum olarak türkülerimizi yeni-
den anlamaya, türkülerimizi birlikte söy-
lemeye ihtiyacımız var. El ele vermeye,
yan yana durmaya ihtiyacımız var. Türkü-
lerimizi birlikte söyleyip, birlikte halay
çektiğimiz, horona durduğumuz sürece
Anadolu’da barışı ve özgürlüğü daha
binlerce yıl yaşatabileceğimize inanıyoruz.
“Anadolu’nun Renkli Taşları”  konserimi-
zin İzmir’in demokrat, hümanist, hoşgö-
rülü, barışçı yapısına gölge düşürenlere
de en güzel yanıtlardan biri olacağını dü-
şünüyoruz.”
Mehmet Özsakarya, konuşmasında koro
şefi halk müziği sanatçısı Vildan Turan’a,
saz ekibi yöneticisi Çağdaş Akıncı’ya ve
ritim grubu yöneticisi Neşet Kutaş’a ve
konserin gerçekleşmesi için gönüllü des-
tek veren herkese teşekkür etti. 

“Anadolu’nun Renkli Taşları” konseri büyük ilgi gördü 





Siemens A.Ş., Elektrik İşleri Etüt İdaresi
Genel Müdürlüğü tarafından verilen
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi
(EVD) lisansını alarak, Enerji Verimliliği
Kanunu’nda tanımlanan hizmetleri sun-
maya hak kazandı. 
Teknolojinin birçok alanında dünya lideri
olan Siemens, Türkiye’de bu alanda tam
yetkiye sahip en büyük firma oldu. Lisans,
Siemens’e EVD şirketi olarak üretim tesis-
lerinde ve işletmelerde enerji etüdü ve ve-
rimlilik artırıcı proje hazırlama, proje
uygulama ve danışmanlık yapma, enerji
verimliliği yöneticiliği eğitimi düzenleme
gibi konularda yetki tanıyor. EVD şirketi
olarak ‘enerji yöneticisi’ eğitimleri de dü-
zenleyecek olan Siemens, enerji alanında
kariyer edinmek isteyen uzmanları bün-
yesinde yetiştirecek.
Enerji verimliliğinin artırılması ve sahip ol-
duğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarının
daha fazla kullanılması, sadece küresel
iklim değişikliği politikalarına uyum için
değil, aynı zamanda ülkenin birincil enerji
kaynaklarında %75’e ulaşan dışa bağım-
lılığının azaltılması, istihdam katkısı, hava
kirliliğine bağlı sağlık problemlerinin azal-
ması gibi çok yönlü faydalar yaratıyor. Ül-
kemiz genelindeki enerji yoğunluğunun
OECD ülkeleri ortalamasına indirilmesi,
böylelikle fosil enerji kaynağı ithalatının ve
sera gazı emisyonlarının azaltılması hede-
fiyle Enerji Verimliliği (ENVER) Kanunu
2007 Mayıs ayında çıktı. Kanun Türkiye
Enerji Verimliliği piyasasının altyapısını
oluşturması ve sorumluluk alanlarını belir-

lemesi açılarından önem taşıyor.  EVD li-
sansı ile birlikte birçok ülkede faal olarak
uyguladığı enerji optimizasyon hizmetle-
rini Türkiye’de başlatan Siemens, firmalara
özel çözümlerle şirketlerin enerji yoğun-
luklarını düşürmelerine yardımcı oluyor.
Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordi-
natörü Hakan Yıldırım, endüstride enerji
verimliliği için motorların iyi bir başlangıç
noktası olduğunu belirtiyor:

Enerji Verimliliği Projeleri için kredi
başvurularında avantaj
“Türkiye aynı üretim için AB ülkelerinin
iki katı enerji tüketiyor. Toplamda yaklaşık
198 milyar kilovatsaat olan yıllık elektrik
üretimini kayıp ve kaçaklardan sonra
kalan kısmının yarısı endüstride gerçekle-
şiyor. Endüstride kullanılan AC motorların
yüzde 85’inin verimsiz motorlar ve yal-
nızca yüzde 1’inin yüksek verimli motor
sınıfına dahil olduğu belirtiliyor. Tüm bu
motorlar ile Türkiye’de üretilen elektriğin
yaklaşık yüzde 35’inin tüketildiği göz
önünde bulundurulursa, verimsiz motor-
lar ile verimlilerinin değiştirilmesinin ya-
ratacağı katkı daha açık olarak
görülebilir.” Yıldırım, Türkiye’ye verimlilik
artışı projelerinde kullanılmak üzere
gelen finansal kaynakların bulunduğunu,
bu kaynakların kullandırılması noktasında
proje fizibilite çalışmalarının daha da
önem kazanacağına dikkat çekiyor: “EVD
şirketi olarak sunduğumuz en önemli
avantajlardan biri, hazırladığımız fizibilite
çalışmalarının kredi başvurularında ve

kredilerin temin edilmesinde önemli rol
oynayacağıdır”.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı kapsa-
mında neler yapılacak?
Siemens Enerji Optimizasyon Hizmetleri
arasında şu başlıklar sıralanabilir:
• Enerji sağlık taraması, 
• Tesislerin A’dan Z’ye verimlilik potansi-
yellerinin değerlendirilmesi, 
• Enerji yönetimi konusunda tesisin rakip-
leri ile ve sektör ortalamasıyla karşılaştı-
rılması, 
• Tüketimi azaltıcı proje fizibilite çalışma-
ları ve
• Anahtar teslim projeler

Siemens, Enerji Verimliliği Danışmanlığı Lisansı aldı
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Bosch Isı Sistemleri tarafından 2009 yı-
lında TEMA Vakfı işbirliği ile başlatılan
kampanya sayesinde 45 bin meşe to-
humu doğa ile buluştu. 2010 yılında da
devam edecek olan kampanya saye-
sinde Türkiye ormanlarına 75 bin meşe
tohumunun daha ekilmesi hedefleniyor.

2 yıl sonunda ekilen meşe tohumu adedi
120 bine ulaşacak. 
Bosch Isı Sistemleri tarafından başlatılan
kampanyada Bosch yoğuşmalı kombi
alan herkes Türkiye’deki 18 ilden birisinde
9 adet meşe tohumunun ekilmesini sağ-
lıyor. Bilimsel verilere göre yetişkin bir

ağaç saatte ortalama 2.3 kg karbondiok-
siti bünyesine alır ve fotosentezle 1.7 kg
oksijen üretir. Kampanya sayesinde ekilen
meşe tohumları da önce fidana, uzun yıl-
lar içinde de ormana dönüşerek, CO2
emisyon miktarının azaltılmasına ve bera-
berinde iklim değişikliği ile mücadele ça-
lışmalarına katkı sağlayacak.
Doğal gaz tüketiminde yüksek verim ve
tasarruf sağlayan Bosch yoğuşmalı kom-
biler, TEMA Vakfı işbirliği ile yapılan kam-
panyada Meşe Projesi’ne destek vererek,
aynı zamanda erozyonla mücadelede
ağaçlandırmanın önemini de dikkat çeki-
yor. Bosch yoğuşmalı kombi alan tüketici
daha az gaz yakarak, tasarruf sağladığı
gibi çevreye de daha duyarlı hareket et-
meye devam ediyor.
Bosch Isı Sistemleri ve TEMA Vakfı işbir-
liği ile evlerimiz çok daha ucuza ısınır-
ken, ormanlarımız büyüyor.

Bosch Isı Sistemleri,
2010 yılında da Türkiye
ormanlarını büyütmeye
devam ediyor

Bosch Isı Sistemleri,
2010 yılında da Türkiye
ormanlarını büyütmeye
devam ediyor





k ı s a  -  k ı s a

24 Termo Klima Şubat 2010

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat
Sungur Bursa, Dünya Bankası Afet
Azaltma ve Yeniden Yapılanma Kü-
resel Fonu (Global Facility for Disas-
ter Reduction and Recovery-GFDRR)
Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
GFDRR, afet oluşumu ve etkilerini,
sadece bölgesel değil küresel öl-
çekte de en aza indirgemek ama-
cıyla, az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler ile uluslararası finans kuru-
luşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları,
akademik araştırma merkezleri, üni-
versiteler ve sivil toplum örgütleri
arasında işbirliğini teşvik eden çalış-
maları tasarlıyor ve uygulamaya ko-
yuyor. Murat Sungur Bursa, afet
risklerini azaltma konusunda sonuç
odaklı yaklaşımların oluşturulması
amacıyla GFDRR’ye teknik danış-
manlık veren ve gerçekleştirilen pro-
jelerin izleme ve değerlendirme
çalışmalarını yürüten kurulda (Re-
sults Management Council) iki yıl
boyunca görev yapacak. Bursa,
GFDRR’nin strateji ve politikalarını
belirlemede etkin rol oynayan kuru-
lun yeni dönem çalışmalarıyla, özel-
likle tüm dünya ülkelerinin iklim
değişikliği nedeniyle karşılaşma riski
taşıdığı afetlerin önüne geçmede
önemli adımlar atılacağına inandı-
ğını söyledi.

Zorlu Enerji Grubu 
Başkanı Murat Sungur
Bursa, GFDRR’nin 
Yönetim Kurulu 
Üyeliğine Seçildi

Enerji ve haberleşme kablo ve sistemleri
sektöründe yer alan Prysmian Grubu, Da-
nimarkalı firma DONG Enerji ile, İrlanda
Denizi’ndeki Walney Rüzgar Santrali Pro-
jesi’nin ikinci aşaması için, 132kV kablo
sisteminin tamamını temin etmek üzere
18 Milyon Euro’luk anlaşma imzaladı.
Projenin 2011’de tamamlanması bekle-
niyor.
Walney projesinin ikinci aşamasında, va-
rolan rüzgar santralinin, 51 yeni tirübin
eklenerek genişletilmesi yoluyla fazladan
183MW enerji üretmesi sağlanıyor. Pro-
jede, özellikle açıklardaki rüzgar santralini
ana karaya bağlayacak olan denizaltı ve
kara kablolarının tasarımı ve tedariği konu-
ları Prysmian Grubu’nun kapsamında yer
almaktadır. Denizaltı kabloları, Prysmian
Grubu’nun İtalya’daki Arco Felice fabrika-
sında; kara kabloları ise İngiltere’de,

Wrexham fabrikasında üretildi.
Bu yeni anlaşma, aynı projenin ilk aşama-
sında, 24.5 milyon Euro’luk kablo temin
edilen ilk aşamasının bir devamı niteli-
ğinde. Prysmian Grubu’nun bu yeni anlaş-
ması, hızla büyüyen yenilenebilir enerji
pazarındaki teknik bilgisinin ve teknoloji-
sinin yeterliliğini ve grubun tüm dünyadaki
deniz ve kara rüzgar santrallerine verdiği
desteği bir kez daha ortaya koyuyor.
Prysmian Grubu rüzgar enerjisi sektörü,
hem enerjinin iletimi ve dağıtımı, hem de
rüzgar tirübinlerinin işleyişine dair geniş
bir ürün grubu geliştirdi. Grup, şu sıralar
dünyanın en geniş kıyıdan uzak rüzgar
santralleri olan İngiltere’deki Ormonde,
Gunfleet Sands, Greater Gabbard ve Tha-
net; Almanya’daki Alpha Ventus gibi pro-
jelere de dahil oldu.

Yenilenebilir Enerjiler sektöründe satış,
projelendirme, uygulama hizmeti veren
Form Temiz Enerji A.Ş., ürünlerini internet
üzerinden de satışa sunmaya başladı.
Ocak 2010 tarihi itibariyle yayına açılan
e-ticaret sitesinde güneş panelinden rüz-

gar türbinine, inverterden aküye kadar
birçok yenilenebilir enerji ekipmanı bulu-
nuyor. Sitede aynı zamanda sistem proje-
lendirme modülü kullanılarak uzman
ekip ile bağlantıya geçilmesi ve yenilene-
bilir enerji  projelendirme süreçlerini baş-
latma imkânı da mevcut. Sharp, Steca,
Centrosolar, Kaneka, Isofoton, Zyphyr
gibi dünya devi markaların satışının yapıl-
ması yanı sıra birçok solar ekipmanın pe-
rakende kullanıma uygun halde işlevsel
olarak müşteriye sunumu da e-ticaret si-
tesinde bulunuyor. Form Temiz Enerji’nin
perakende satış kanalı olan e-ticaret site-
sine www.formsolarpazar.com adresin-
den ulaşılabiliyor.

Prysmian Grubu, İrlanda Denizi’ndeki Walney
Rüzgar Santrali için enerji bağlantıları geliştirecek

Yenilenebilir enerji sistem ve ürünleri 
www.formsolarpazar.com’la artık internet ortamında 
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Şıra Elek. İnş. Tah. Ltd. Şti.’nin üst-
lendiği ve Şahinmek Yapı Tesisat Ldt.
Şti.’nin mekanik montajlarını yaptığı,
Anadolu Yakası Adliye Sarayı’nın
15.000.000 kcal/h ısıtma enerjisi için
gerekli sıcak su tesisatı ile binanın
diğer tesisatlarında kullanılacak vana
ve benzeri ekipmanlar Valftek A.Ş.
firması tarafından karşılandı. Valftek
A.Ş. Pazarlama ve Satış Müdürü
Osman F.  Şaylıman, Valftek tarafın-
dan karşılanan Anadolu Yakası Ad-
liye Sarayı’nda kullanılacak vanalarla
ilgili, Ocak 2008’den şu ana kadar
temin edilen vana miktarının sıhhi
tesisat armatürleri hariç yaklaşık
3900 adet civarında olduğunu, bu
adetler içinde ortalama çapın
DN150-200 (6-8”), vana boyutları-
nın DN15 ile DN800 arasında oldu-
ğunu söyledi. Şaylıman, bu vanaların
yaklaşık 250 km. civarındaki boru te-
sisatı üzerinde olduğunu, Kazan dai-
resinde 4-5 km. boru kullanıldığını,
bu vanaların basınç kayıplarının en
aza indirecek şekilde DN15-350 çap-

larının küresel vana, daha büyük çapla-
rın ise kelebek vana olarak temin edildi-
ğini belirtti.
Şahinmek Ltd. Şti.’nin halen yapımına
devam ettiği Anadolu Yakası Adliye Sa-
rayı’nda mekanik tesisatta kullanılan
kollektör çaplarının vana çaplarından da
anlaşılacağı üzere boyutlarının çok
büyük olduğu, halen tesisatta Φ1000
çapında 30 m.lik kolektörlerin bulun-
duğu ve bu boyutların az rastlanır nite-
likte olduğu belirtiliyor.   

Koton Genel Müdürlük  Binası Fujitsu
Klima sistemleri ile ısıtılıp soğutulacak.
Fujitsu  bayisi ve servisi  SETA mühendislik
tarafından satışı gerçekleştirilen projede,
Isıtma ve soğutma tamamen VRF Sis-
temle yapılacak. Binada kompakt kasetli,
kasetli ve kompakt kanallı cihazlar tercih
edildi. 
Kompakt kaset tipi cihazlar; standart tavan
paneline uyum sağlayan (600x600 mm)
küçük boyutlu estetik panel tasarımına
sahip. Kompakt tasarım  600x600’mm mo-
deller dünyada ilk kez 24.000 btu/h kapasi-

teye ulaştı. Yükseklik 230 mm, genişlik
570 mm, derinlik 570 mm ebatlarında,
yüksek basma özellikli drenaj pompası
700 mm  üzerinde standart olarak bulun-
makta ve düşük ses seviyesine sahip. Ay-
rıca 2, 3  ve 4 yöne  üfleme yapabilen
kaset tipi cihazlar, kanal tipi cihaz gibi
kullanılabilme imkanına  da sahip. Flex
boru ile farklı bir mekanın ısıtılması ve so-
ğutulması imkanı veren kasetli cihazlar,
yüksek verimli 3 boyutlu pervane kanatlı
turbo fana sahip. Kompakt kanallı cihazlar
(Y:217*G:663*D:595 mm) 18.000 btu/h

kapasiteye kadar olanlar çift drenaj tavalı
olup kasetsiz döşeme olarak da kullanım
imkanı sağlıyor. Statik basınç 0/50 pa
olup, ses düzeyi 7.000 btu/h kapasitede
24 dB(A),12.000 Btu/h 25 dB(A), 14.000
Btu/h 26 dB(A), 18.000 Btu/h 30 dB(A),
dır.

Dünyanın en büyük adliye sarayının vanaları Valftek’ten

Koton, Fujitsu Klima VRF Sistemlerini tercih etti

Bu yıl 45.yılını kutla-
yan Form Şirketler
Grubu’nun, iklimlen-
dirme sektöründe
faaliyet gösteren fir-
ması Form Endüstri
Ürünleri genel mü-

dürlüğüne Mehmet Oral getirildi. Form
Endüstri Ürünlerinde 15 yıldır Genel
Müdür olarak görev alan Tunç Korun ise,
Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu

Başkanlığı’na atandı. 
İklimlendirme sektöründe 20 yılı aşkın
deneyime sahip olan Mehmet Oral, 1987
ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu
olup,  Alarko, Arduman, York firmala-
rında çeşitli görevleri takiben 2005 yılın-
dan itibaren Airfel bünyesinde Genel
Müdür yardımcılığı, 2009 yılından itiba-
ren de aynı firmanın genel müdürlüğünü
yürüttü. 

2007 yılında vefat eden Üntes kurucu-
larından merhum Cahit Şanal’ın adına,
Üntes yönetim kurulu üyelerinden
Koray Şanal’ın öncülüğünde, Kazanlı
hayırsever işadamlarının da katılımla-
rıyla bir ilköğretim okulu yapıldı. Cahit
Şanal İlköğretim Okulu’nun inşaatı  1 yıl
içerisinde tamamlandı. 2011 yılı içeri-
sinde 300 öğrencinin eğitim öğretim
görmesi hedeflenen okulda; 12 tam do-
nanımlı dersliğin yanı sıra laboratuar ve

konferans salonları gibi çok sayıda sos-
yal alanı bulunuyor. Teknolojik alt yapısı
da en modern imkânlarla donatılan
okulun açılış törenine katılan Milli Eği-
tim Bakanı Nimet Çubukçu, eğitimin
her alanda kalkınmanın temel unsuru
olduğunu belirtti. Koray Şanal ise, işa-
damlarının eğitime yaptıkları katkıların
yine kendilerine fayda sağlayacağını dile
getirdiği konuşmasında “Okulumuzdaki
hedefimiz özgüvenleri gelişmiş, payla-

şımcı, sosyal ve kendilerini çok iyi ifade
edebilen nesiller yetiştirmektir” dedi.
Koray Şanal’a teşekkür plaketini de
Bakan Çubukçu verdi. 

Üntes’ten eğitim seferberliğine büyük destek

Form Şirketler Grubu yönetim değişikliği
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Norm Bağlantı, uluslararası standartlara
uygun ölçü ve kalitede ürettiği boru bağ-
lantı ve tespit elemanlarını, yurt içinde
yaygın ve seçkin bayi ağı vasıtası ile sunu-
yor. Avrupa, Asya ve Afrika’ da ise 14 ül-
keye ihracat yapıyor. Ayrıca firmanın
ürünleri TSEK, ISO, GOST kalite belgele-
rine sahip. Yetişmiş insan gücüne ve çağ-
daş teknolojinin kazanımlarına sahip
çıkmayı hedef olarak belirleyen Norm, bu
anlayışla oluşturduğu Ar-Ge departma-
nıyla müşterilerine sürekli yenilikler sun-
mayı amaçlıyor. Norm Bağlantı bir yandan
her geçen gün mevcut ürünlerini gelişti-
rirken diğer yandan da yeni ürünleri port-
föyüne ekliyor. Müşteri odaklı çalışma
prensibine sahip firma, bu çalışma pren-
sibi sebebiyle bayilerinden gelen özel
ürün taleplerini değerlendiriyor ve bu ta-
leplere cevap verebiliyor.  

Firmanın 2010 yılının ilk döneminde
müşterilerine sunduğu yenilikler; 
Yeni dizayn edilen Ağır Yük Kelepçeleri:
Yeni dizaynı sayesinde, eski tiplerde ol-

duğu gibi standartların
çok üzerinde taşıma

kapasitesine sahip
ürünlerde fiyat avan-
tajı da bulunuyor.

Yeni Tip Springler Kelepçe: Yıl-
lardır üretilen standart spring-
ler kelepçelerin, ülkemizde
zaman zaman tercih edilen ve
kullanılan ölçülerde, daha
düşük fiyatlı ikinci tip ürünleri-
dir. Springler kelepçelerin her iki tipi de
üretilmeye devam edecek.

Havalandırma Kelepçeleri:
Yuvarlak hava kanalı kelep-
çeleri, somunlu ve yan as-
kılı olarak üretiliyor.  500

mm çapına kadar olan ürün-
ler, formlu olarak üretilirken bu form, ke-
lepçelere ekstra mukavemet kazandırıyor
ve askıdaki kelepçelerde sarkma meydana
gelmesini engelliyor.

Askı Mengenesi: Temper
döküm olarak imal edilen

ürünlerin taşıma kapasitesi tartışmasız
olarak zirvede.

G Klips (Sıkıştırma Parçası):
Hava kanallarını birleştir-
mede kullanılan bu ürün
genel kalite anlayışına
uygun olarak üretiliyor.

Kayar Mesnet: Daha önce imal edilen
30x40x2x200 ve 30x40x2x250

kayar mesnetlerin yanında
50x50x3x250 kayar mesnet-
lerin imalatı da başladı.

Baca Kelepçesi: Baca borula-
rının montajında kullanılan
kelepçeler, çok amaçlı ola-
rak da değerlendirilmekte.

Ar-Ge çalışmalarına ve yatırımlarına hız
kesmeden devam eden Norm Bağlantı,
çalışmaları süren diğer yenilikleri ise en
kısa zamanda müşterilerine sunacak.

Norm Bağlantı’dan yedi yeni farklı ürün

Proval V101 (wafer) / V102 (Lug) serisi
elastomer contalı kelebek vanalar, mo-
dern tasarımları ve geniş malzeme se-
çenekleri ile her türlü proses
hatlarındaki akışkanların açma-kapama
ve oransal kontrolünde kullanılır. DN25-

DN600 mm arası çap-
larda wafer ve
lug tipi olarak
üretilen vana-
lar contanın

ve diğer tüm
parçaların kolay

değişebileceği ve kolay
bakım yapılabileceği

şekilde tasarlan-
mıştır. 

2 parçalı milli ke-
lebek vanalar
diğer tek parçalı

kelebek vanalara göre
daha yüksek Kv akış

değerlerine sahiptir ve proses hattında

minimum basınç kayıplarına yol açar.

Gövdelerinde kanala geçen özel tasa-

rım conta, özellikle aktüatörlü çok sık

açılıp kapanan vanalarda contanın ge-

rilmelerden kaynaklanan iç yırtılma ve

genleşmeleri önlenerek daha uzun

ürün çalışma ömrü ve düşük sürtünme

tork değerleri sunar. Rilsan kaplı

GGG40 sfero, AISI316, ETFE kaplı

AISI316 ve alüminyum bronz  diskli

PROVAL V101-102 serisi vanalar stan-

dart  EPDM, NBR contaların yanında si-

likon ve viton malzemeden imal

contaları ile max 200 °C sıcaklığa ve

kimyasal korozif akışkanlara yüksek da-

yanım sağlar. PROVAL kelebek vanalar,

manuel olarak kollu, dişli kutulu ayrıca

elektrik, pnömatik veya hidrolik aktüa-

törlü olarak üretilmektedir.

Proval V101-102 serisi, Doruk Vana 
elastomer contalı kelebek vanalar 

Gedik Döküm’den
Termo markalı dövme
çelik gövdeli glob vana 
Enerji ve kimya
sektörleri genel
olarak PN40
DN15–50 ara-
sında olan ve
çeşitli alaşımda
çelik malzeme-
den üretilen
vanalar kullanı-
yor. Bu malze-
menin seçimi
ise sıcaklığa,
basınca ve için-
den geçen
pazın özelliğine bağlı tutuluyor. Gedik
Döküm ve Vana Almanya’nın tanınmış fir-
malarından Krombach ile sekiz seneden
beri süren bir iş birliği ile öncelikli olarak
Alman kimya sanayine hitap etmek üzere
dövme çelik gövdeli DN15-50 çaplarında ve
PN40 sınıfında Glob vana üretiyor. Yılda 20-
25 bin arasında üretilen bu vanalar Krom-
bach tarafından testten geçirilmiş ve kalitesi
kabul görmüştür. Aynı ilgiyi Türk firmalarının
da göstermesini bekleyen firma bu vanaları
dövme çelik C22.8 (A105) başta olmak
üzere her türlü alaşımlı çeliklerden gövde
malzemeli yapılabiliyor. Flanşlı (FL), kaynak
ağızlı (BW), tiplerinde üretebiliyor.
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E.C.A. termostatik radyatör valfi, kullanı-
cısına yüzde 30’lara varan oranda enerji
tasarrufu sağlıyor. E.C.A. termostatik rad-
yatör valfinin kullanıldığı mekanlar, 5-29
derece arasında istenen sıcaklık değerine
set edilerek konfor sıcaklığı sağlanabiliyor. 
Bir mekanın ısı ihtiyacı, 24 saat içinde de-
ğişiklik gösterebiliyor. Mekana, bir E.C.A
termostatik radyatör valfinin takılması ile
ısı kontrol edilebiliyor ve gereksiz ısınma
önleniyor. Ortamdaki 1°C’lik sıcaklık de-
ğişimine karşılık, yüzde 6’ya varan oranda
tasarruf sağlanabiliyor. Panel radyatörde
kullanacağımız bir E.C.A termostatik rad-
yatör valfi sayesinde yaşadığınız alanda
yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağla-
mak mümkün olabiliyor. Evinizdeki kombi
yoğuşmalı ise sağladığınız yıllık enerji ta-
sarrufu yüzde 20’lere varıyor. Hem yoğuş-
malı kombi hem de termostatik vana
kullandığınız takdirde tasarruf oranı mak-
simum düzeyde olmaktadır.

41 yıldır ısıtma, soğutma, su teknolo-
jileri ve güneş enerji sistemleri imalatı
ve satışı yapan Baymak Türkiye ça-
pında geniş servis ve satış ağı olan en
büyük üreticilerinden biri durumdadır.
Baymak radyatör gidiş ve dönüş vana-
ları, termostatik radyatör vanaları köşe
tip ve düz tip modelleri ile tüketicinin
beğenisine sunulmuş olup tüm döküm
ve panel radyatörlerde kullanılabilir.
Baymak radyatör vanalarının gövde
malzemesi pirinç- nikel kaplamalı, sız-
dırmazlık ise pirinç olup maximum
120 °C sıcaklığa ve 10 bar basınca da-
yanıklı olarak TS 579 standartına
uygun olarak üretildi. Baymak termo-
statik radyatör vanalarının gövde mal-
zemesinin üretimi ise pirinç-nikel
kaplamalı, sızdırmazlık ise contalı
(NBR) olup 120 °C sıcaklığa ve 10 bar
basınca dayanıklı olarak TS EN 215-1
standartına uygundur. Küresel vanalar
ve mini küresel vanaların gövde mal-
zemesi pirinç-nikel kaplamalı, küre
malzemesi prinç kromajlı, sızdırmazlık
NBR, çevirme kolu PVC kaplamalı sac,
küre yatakları PTFE (Teflon), hareket
mili pirinç malzeme olup 120 °C sıcak-
lığa dayanıklıdır. Genel amaçlı küresel
vanaların max. basınç değeri PN 16,
mini küresel vanaların max basıncı PN
40 olup TS 3148 standartına uygun
olarak üretilmiştir.
Ürünleri Baymak’ın Türkiye genelin-
deki 2500 adetin üzerindeki yaygın
bayi satış kanalı ile tüketiciye ve uygu-
lamacılara ulaşıyor.
Baymak, tüketicilerine üstün kaliteyi
uygun fiyatlarla sunuyor. Türkiye ge-
neline yaygın 260 adet servis ağı ve Dr.
Teknik Servis ile de müşterilerine 7x24
servis hizmeti sağlıyor.

Baymak radyatör 
vanaları ve termostatik 
radyatör vanaları

E.C.A termostatik vana ile yüzde 30 enerji tasarrufu

CentraLine HAWK M2M ile iyileştirilmiş
bina yönetim fonksiyonlu ve web imkanlı
bir entegrasyon platformu sunmaktadır.
HAWK-M2M, geniş kapsamlı  bina sistem
entegrasyonu, ayarlama, denetim, ölçüm
verilerinin kaydedilmesi, alarm fonksi-
yonu, zaman programları ve bilgisayar ağı
yönetimi imkanı sunan HAWK-ailesinin
en yeni üyesidir. Hepsi bir arada çözümü
olarak geliştirilen HAWK-M2M, entegre
edilmiş bir giriş/çıkış modülü, dahili güç
kaynağı ve internet erişimi ve Web serv-
isleri için entegre edilmiş bir GPRS-mode-
mini kapsamaktadır. Yeni oluşturulan
inşaat projelerinde olduğu gibi, tadilat ya-
pılan yerlerde de HAWK-M2M kontro-
lörü kolaylıkla kurulabilmektedir.  

Entegrasyon ve enerji yönetimi 
CentraLineAX entegrasyon platformunun
bir parçası olan HAWK M2M kontrolörü,
farklı bina uygulamalarını birbirleri ile
bağlantılı hale getirme imkanını sunmak-
tadır. Bu kontrolör, bina içerisinde örne-
ğin BACnet, KNX, LONWorks, M-Bus ve
ModBus gibi çok çeşitli iletişim protokol-
lerini desteklemektedir. Bundan başka
diğer sistemler de çok basit bir şekilde
eklenebilmektedir. Bu merkezi platform
üzerinden bütün sistemler kumanda edi-
lebilir, denetlenebilir ve işletilebilirler. Bu
sayede, “Binanın beyni” gibi kolay bir şe-
kilde çalışan tek bir entegrasyon plat-
formu meydana gelmektedir. Bunun yanı

sıra CentraLineAX, örneğin enerji yöne-
timi, muhasebe sistemleri, servis ve
bakım sistemleri ve tesis/bina yönetim sis-
temleri gibi işletmecilik uygulamaların-
daki tüketim verilerinin entegrasyonunu
desteklemektedir. Bu AX-ilavesi ile önemli
ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağ-
lamaktadır.  
GPRS-opsiyonlu hepsi bir arada çözümü
HAWK-M2M dahili güç ünitesi ve en-
tegre I/O modüllerine sahip gelişmiş bir
işlemci ünitesi içerir. Basit kablolama ve
kolay kurulum ile asgari düzeyde kuru-
lum zamanı ve maliyeti oluşturmakta,
aynı zamanda işletim esnasında yetkisiz
erişime karşı koruma sağlamaktadır. Bu
kontrolör dahili olarak kurulmuş olan bir
Web sunucusuna
sahip olup, bununla
standart bir Web tara-
yıcısı ile grafiksel bir
kullanıcı arabirimi sun-
maktadır.  Söz konusu
olan gerekli bilgiler kul-
lanıcıya gerçek zaman
içerisinde ve web ta-
banlı grafikler şeklinde
gösterilmektedir. Bilgi
aktarım ve değişimi
entegre edilmiş opsiyo-
nel GPRS-modem, Et-
hernet LAN veya
İnternet üzerinden
sağlanmaktadır.

Hawk M2M: Bina yönetimi için hepsi bir arada
özellikli yeni Entegrasyon platformu
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Yenilikçi ürünleriyle hayatı kolaylaştıran
çözümler sunan 3M’in, iş sağlığı ve gü-
venliği alanındaki uzmanlık ve birikimiyle
piyasaya sunduğu kulak tıkaçları, çalışan-
ların, gürültülü ortamlarda sadece işine
konsantre olmasını sağlıyor. Ayrıca kulak-
ları, yüksek seslerin sebep olduğu tahri-
battan da koruyor. Rahat kullanımı,
hijyenik yapısı ve neme dayanıklılığıyla
dikkat çeken 3M kulak tıkaçları, “Şekil-
lendirilebilir Poliüretan Kulak Tıkaçları”,
“3M E-A-RTM ClassicTM Kulak Tıkaç-
ları”, “Pod Kulak Tıkaçları”, “Önceden
Kalıplanmış Kulak Tıkaçları”, “Bantlı
Kulak Tıkaçları” ve “3M PeltorTM Opti-
meTM Kulaklıklar” olmak üzere 6 kate-
goride sunuluyor. 

Bosch GLM 250 VF Professional Lazer
uzaklık ölçer, 250 metreye kadar olan
uzaklıkları hassas biçimde ölçerken,
son 30 ölçümü hafızasına kaydediyor
ve zorlu ışık koşullarında bile kullanıla-
biliyor. Piyasadaki benzer aletlere kı-
yasla en uzun ölçüm menziline sahip
olan cihaz, 1 mm’lik tipik hassasiyetle
0.05 ile 250 metre arasındaki uzunluk-
ları zorlu ışık koşullarında bile kolayca
ölçüm yapabiliyor.

Yüksek Hassasiyet
Bosch GLM 250 Professional’ın hedef
optiği dış mekânda çalışmayı daha
kolay  hale getirirken, cihazın sahip ol-
duğu büyük cam lens ise çok zayıf ışık
sinyallerini algılıyor. Lens ve alıcı diyodu
ilk kez sinterlenmiş seramikten yapıl-
mış bir mesnet üzerine monte edildi-
ğinden, optik sistemin büyük sıcaklık
oynamaları ve farklı nem etkileri al-
tında bile sabit kalmasını sağlıyor. Bu
özellik aletin kullanım süresince en
yüksek hassasiyete sahip olmasını ga-
ranti ediyor. Birçok faydalı ölçüm ve
hesap fonksiyonuna sahip olan cihaz,
olağan alan, hacim ve dolaylı yükseklik
ölçümü için basit Pisagor fonksiyonu
yanında yedi farklı ölçüm fonksiyo-
nuna daha sahip olma özelliği taşıyor.

Zor bölgeleri kolayca ölçme özelliği
IP 54 uyarınca toz ve sıvı sıçramalarına
karşı koruma ve darbeye dayanıklı
gövde sayesinde yüksek sağlamlığa
sahip cihazda, bir düğme ile çok sayıda
ölçüm ve hesap yapabilme fonksiyonu
bulunuyor. Son 30 ölçümü kaydeder-
ken, sonuçlar aydınlık dört satırlı ek-
randan kolayca okunabiliyor. Bosch
GLM 250 VF Professional, ulaşılamaz
pozisyonlarda veya dış köşelerde
ölçüm yaparken de esneklik sağlıyor.  

İklimlendirme enerji giderlerinde %50’ye
kadar tasarruf, hem daha konforlu hem
de daha verimli bir ortam sunan Airius
Türkiye’de.
RSB Yapı’nın yeni ürünü çevreye duyarlı
Airius ile kapalı mekanlarda iklimlendir-
meden kaynaklanan olumsuzluklar son
buluyor. Airius ısıl eşitleyiciler, özellikle ik-
limlendirme yapılan binalarda, doğal ola-
rak yükselen sıcak havayı ortama eşit
şekilde dağıtarak enerji tasarrufu sağla-
yan ve çevreye duyarlı işletmelerde LEED
kredisine katkıda bulunan yüksek verimli
katman önleyici bir sistem. Airius, mevcut
HVAC sistemiyle birlikte çalışıyor. Uygun
maliyetli, montajı ve bakımı kolay, işletme
maliyeti düşük olan Airius, kullanılmayan

sıcak havadan faydalanarak 2,5 ile 31
metre arasında yüksekliğe sahip her türlü
ortamda ısı kontrolünü sağlıyor. Çok ses-
siz çalışan Airius, ortamda gürültü kirlili-
ğine neden olmuyor.

KULLANILMAYAN ISIYI 
PARAYA ÇEVİRİN... 
Airius, şimdiye kadarki en verimli katman
yokedici sistemiyle, %50’ye kadar iklim-
lendirme enerji tasarrufu sağlıyor. Çatı-
daki sıcak havayı hareket ettirip ortama
eşit şekilde yayıyor ve bu sayede ısıtma
sisteminizin eskisi kadar çalışmasına ihti-
yaç duyulmuyor. Airius’un etkin olarak
kullanıldığı alanların başında AVM, pera-
kende, fabrika, atölye, fuar ve sergi alan-
ları, sosyal tesisler, kapalı spor salonları,
seralar gibi genellikle yüksek tavanlı olan
mekanlar geliyor. Asma katlar ve şaşırt-
malı katların bulunduğu yapılarda yazın
soğuk hava yere çöker ve bu durumda sı-
caklıktan rahatsız olan çatıya yakın çalı-
şanların konforu bir problem oluşturur.
Airius ısıl eşitleyicileri binanın her katında
ısının düzgün dağılımını sağlıyor. Bazı ça-
lışanların terlerken bazılarının üşüdüğü
ofislerde veya ısının eşit dağılmadığı mini
marketlerde de Airius ortamın tamamının
konfor seviyesini eşitliyor. İş yerlerinde,
perakende sektöründe, sanayide, okulda,
sosyal yapılarda, spor salonlarında ve ik-
limlendirme yapılan diğer tüm yapılarda,
enerji tasarrufu ve çevreye duyarlılık Ai-
rius ile sağlanıyor.

Bosch lazerli uzaklık 
ölçer ile artık mesafeler
daha yakın

Enerji tasarrufu ve çevreye duyarlılık 
Airius ile sağlanıyor

3M kulak tıkaçlarıyla, 
çalışanlar sadece işine
konsantre oluyor





Dünyada ve ülkemizde hem ekonominin
görünümü hem de inşat sektörünün iç
dinamikleri ve ekonomi içindeki payını
ayrıntılı bir şekilde incelendiği İMSAD’ın
Ocak 2010 Raporu’na göre; inşaat sektö-
rünün ekonomiye katkısı 2007 yılında
%6,7 iken bu oran 2009 yılının üçüncü
çeyreğinde %4,6 düzeyine geriliyor. Bu
durum bir yandan büyümenin inşaat sek-
töründeki daralmayla birlikte kan kaybet-
tiği net bir şekilde ortaya çıkarırken diğer
yandan da büyümenin önemli anahtarla-
rından bir tanesinin inşaat sektörü oldu-
ğunu gözler önüne seriyor. 

2007 1. Çeyrekte %12,7 Büyüyen İn-
şaat Sektörü 2009 3. Çeyrekte %18,1
Küçüldü
Rapora göre; GSYH verileri baz alındığında
inşaat sektöründeki genel toparlanmanın
oldukça sınırlı kaldığı anlaşılıyor. Sektörün

yeterince desteklenmemesi inşaat sektö-
ründe üçüncü çeyrekteki daralmanın
%18,1 düzeyinde gerçekleşmesini bera-
berinde getirirken, sektörün 2007 yılında
%6,7 olan ekonomiye katkısı 2009’un
üçüncü çeyreğinde %4,6’ya geriliyor. İn-
şaat sektörünün 2007’nin ilk çeyreğinde
büyüme hızı %12,7 iken bu oran
2007’nin son çeyreğinde
%0,3’e düşüyor. Bu yak-
laşık 12,4 oranında bir
yavaşlamanın yaşandığını
gözler önüne seriyor.
2008’in ilk çeyreğinde
sektörünün büyüme hızı
bir önceki yılın aynı döne-
mine göre %3,1 ora-
nında küçülüyor. Bu
küçülme 2009’un ikinci
çeyreğinde %21,4 sevi-
yesinde gerçekleşiyor.

Farklı bir ifadeyle 2007’nin ilk çeyreğinde
yüzde 12,7 büyüyen inşaat sektörü
2009’un ikinci çeyreğinde yüzde 21,4 kü-
çülüyor. Bu da yaşanan değişimin aslında
34,1 oranında olduğunu ortaya çıkarıyor.
Üçüncü çeyrekteki 3,3 oranındaki topar-
lanma da inşaat sektöründeki gerileme
için oldukça sınırlı kalıyor. 

İMSAD: İnşaat sektörünün ekonomiye
katkısı % 4,6’ya geriledi
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 2010 yılında yayımladığı ilk ra-
porunda; sektörde çift haneye ulaşan daralmaya dikkat çekerek ekonomik bü-
yümenin önemli bileşenlerinden bir tanesinin inşaat sektörü olduğunu gözler
önüne serdi. Raporda sektörde yer alan şirketler için atılacak en sağlıklı adımın
Irak pazarı olduğu vurgulandı. 

s e k t ö r  g ü n d e m i

34 Termo Klima Şubat 2010





İnşaat Sektörünün Büyüklüğü 
8 milyar 56 milyon TL
Söz konusu dönemde sektörün büyük-
lüğü ise 8 milyar 56 milyon TL’ye kadar
geriliyor. Oysa inşaat sektörünün 2007
ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisine kat-
kısı 10 milyar 15 milyon TL, 2008 ikinci
çeyrekte 12 milyar 36 milyon TL seviye-
sinde idi. 2009’un ikinci çeyreğinde 10
milyar TL bandına yaklaşan sektörün
üçüncü çeyrekte 8 milyar 56 milyon TL’ye
geriliyor olması inşaat sektöründe gelinen
noktanın tabiri caiz ise ne kadar vahim ol-
duğunu da ortaya çıkarıyor. Tüm bu veri-
lerin hükümet tarafından iyi okunması ve
değerlendirilmesinin gerekliliğinin de vur-
gulandığı raporda, birçok sektöre can
veren inşaat sektörünün geneline yönelik
teşvik paketlerinin önümüzdeki dönemde
gündeme alınmasının önemli olduğu da
belirtilen konular arasında geliyor. 

Sektördeki İşsizlik %20,6 Seviyesinde 
İnşaat sektörünün üretimindeki gerileme-
nin cirolara yansıması İMSAD Raporu’na
göre %22,2 düzeyinde gerileme şeklinde
olurken bu oranın 2007 ilk çeyreğinde
yüzde 20’lere varan artış şeklinde olması,
yaşanan değişimi oransal olarak anlatıyor.

Yine inşaat malzemeleri konusunda izle-
nen rakamlardan olan metalik olmayan
diğer mineral ürünleri imalatında da
2008’in Ağustos ayından beri bir önceki
yılın aynı dönemine göre kaydedilen ge-
rileme sonlanırken, son ayda %3,5’lik
artış yasayan bu alt sektördeki çıkışın baz
etkisinden kaynaklandığı görülüyor. Ra-
porda inşaat sektörüne yönelik destekle-
rin konut sektörü ve son kullanıcı ile sınırlı
kalmasının inşaatın imalat ayağında iste-
nen toparlanmanın sağlanamamasına
neden olduğu da belirtiliyor. İnşaat sek-
töründeki istihdam kaybının Türkiye’deki
işsizlik oranına olan etkisi ise TÜİK’in iş-
sizlik rakamları baz alındığında ortaya çı-
kıyor. 2009’un üçüncü çeyreğinde sanayi
sektörünün istihdam endeksindeki geri-
leme %20,6 seviyesinde gerçekleşiyor. 
Genel istihdama katkısı %6,14 düzeyini
bulan inşaat sektörü istihdamında geri-
leme meydana gelmesi ülke ekonomisinin
işsizlik oranının yeniden azalma eğilimine
girmesine neden olabileceğinin vurgulan-
dığı İMSAD Raporu’nda diğer sektörlere
oranla daha negatif bir görünüm sergile-
yen inşaat sektöründe özellikle maliyetlere
yönelik desteklerin oluşturulmasının
önemli olduğunun altı çiziliyor. Raporda
ayrıca sektör oyuncularının Irak pazarına

odaklanmalarının gelecek açısından atıla-
cak en sağlıklı adım olduğu belirtiliyor. 

Düşen faizler ve KDV-harç indirimi benzeri
uygulamalar nedeniyle konut alma/inşa et-
tirme ilgisinde Mart ayından itibaren yaşa-
nan olumlu trend Temmuz ayından
itibaren kendisini dalgalı seyre bırakıyor. Fa-
izlerin daha da düşeceği beklentisinin yanı
sıra global krizde yeni faz beklentisi bu ha-
rekette etkili olurken, bunun sonucunda
konut inşa ettirme/alma ihtimali Kasım
ayında %2,9 geriliyor.  Bununla birlikte
Merkez’in yarattığı ortam faizlere yönelik
beklentileri de değiştiriyor. Aralık ayında
konut kredilerinin faiz oranlarında önemli
değişiklikler olmazken vade yapısında fa-
izlerin daha fazla düşmeyeceği öngörüsü
5 ve 10 yıllık kredilerin artmasını da be-
raberinde getiriyor.
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zlenen yanlış politikalar
sonucu, kriz öncesi % 75
düzeyine ulaşan ve 2008
yılında değeri 48 milyar
dolar olan enerji sektörü
ithalat bağımlılığı, dünya-

daki enerji fiyatlarını ülkemiz ekonomisi
ve halk üzerinde önemli bir baskı unsuru
haline getirmiştir. Genel enerji talebimiz-
deki yüksek bağımlılık yanı sıra elektrik
üretiminde % 60 oranında ithalata ba-
ğımlı olan ülkemizde elektrik fiyatları sü-
rekli artmakta, ithalatta yaşanacak bir
aksamanın Türkiye’yi karanlıkta bıraka-
bileceği korkusu yaşanmaktadır. Ayrıca,
dünyayı saran krizin özel sektör kuruluş-
larınca yürütülen enerji yatırımlarında
ertelemelere, uzun vadede daha etkili
enerji krizlerine ve ekonomide daralma-
lara neden olması şaşırtıcı bir sonuç ol-
mayacaktır. 
Enerji üzerinden alınan dünyadaki en
yüksek vergiler ve hane halkı gelirinin git-
tikçe düşmesi nedeniyle enerji harcama-
larımız; halkımız ve dünya piyasalarında
rekabet etmeye çalışan sanayicimiz üze-
rindeki en ağır yük haline gelmiştir. 
Bu durum ve eğilimlerin değiştirilmesi-
nin ancak kararlı bir siyasi irade, stratejik
yaklaşımlar ve radikal önlemlerle orta ve
uzun vadede mümkün olabileceğini sü-
rekli olarak vurguluyoruz. Enerji verimli-
liğinin artırılması, söz konusu sarmaldan
sıyrılmak için kısa vadede herkes tarafın-
dan uygulanabilecek bir çözümdür. Dün-
yada “alçakta asılı meyve” olarak
adlandırılan enerji verimliliği vatandaşlar-
dan kurumlara, şirketlere kadar herkesin
kendi çapında yapacağı çalışmalar ve ala-
cağı önlemlerle küçümsenmeyecek bo-
yutta enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından sa-
nayimizde en az % 15, binalarımızda en
az % 35 ve ulaşımımızda en az % 15
tasarruf potansiyeli olduğu belirtilmek-

tedir. Bu noktada enerji verimliliğinde
kararlı ve başarılı adımlar atabilirsek,
2020 yılı talep tahmini gerçekleşme
oranı en az % 20 (45 milyon ton petrol
eşdeğeri enerji) azaltılabilecektir. Bu mik-
tar yerli ve temiz kaynaklarımızdan üre-
tebileceğimiz elektrik enerjisinin 2,5 katı
ve ortalama 30 milyon konutun yıllık
enerji ihtiyacını karşılayabilecektir. 
Türkiye’nin bu potansiyelin boyutunu
bile bile oldukça yüksek politik ve eko-
nomik bedellerle elde ettiği bir kaynağı
heba etme lüksü yoktur. Bu nedenle,
kamu ve özel sektör yönetimlerini ve va-
tandaşlarımızı enerjiyi daha verimli kul-
lanmak üzere azami ölçüde dikkatli
davranmaya, bu yönde gerekli önlemleri
almaya davet ediyoruz. 

Odamız, 2009 yılı sonu itibarıyla, Enerji
Verimliliği Yasası uyarınca Enerji Yöneti-
cisi Eğitimi ve Belgelendirmesi’ne yöne-
lik yetkilendirilmiş bir kuruluş olarak
İstanbul’da Bina ve Sanayi Enerji Yöne-
ticisi Eğitimleri vermeye başlamıştır. Eği-
timlerin Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana
şubelerimize yaygınlaştırılması için de
çalışmalar sürdürülmektedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
olarak son yıllarda ard arda yapılan ve-
rimlilik artışını destekleyecek düzenle-
melere çok olumlu bakıyor ve
destekliyoruz. Ancak uygulama ve de-
netimin sağlıklı olarak yapılması çok
önemlidir. Bu noktada meslek disiplini-
miz ve ülke yararları açısından üzerimize
düşenleri yapmaya devam edeceğimizi,
uzmanlık alanlarımızla ilgili olarak gerek
duyulduğunda yasalarla bize verilmiş
yetkiler çerçevesinde destek vermeye
hazır olduğumuzu bu vesileyle belirtmek
ister, Enerji Verimliliği Haftası etkinlikle-
rinin başarılı olmasını dileriz. 

Enerji 
Verimliliği 

Haftası

Enerji Verimliliği Haf-
tası, dikkatlerimizi

enerji alanındaki dışa
bağımlılığı azaltmaya ve

sanayi, bina ve ulaşım
sektörlerindeki tasarruf

potansiyeline 
yöneltmelidir

Emin KORAMAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

İ
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Ocak ayının ikinci haftası;
2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte enerji verimliliği
ülke gündemindeki yerini aldı. Bu çerçevede 2008/2 sayılı Başbakanlık genelgesiyle
başlatılan Ulusal Enerji Verimliliği Hareketi kapsamında toplumdaki enerji kültürü ve
verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla bakanlıklar, valilikler, belediyeler, aydınlatma,
beyaz eşya, elektrik motoru ve yalıtım sektörleri, bankalar, turizm tesisleri ve alışveriş
merkezleri ile ilgili kurum, kuruluşlar işbirliği ortamları geliştiriyorlar. Ayrıca 5627 sayılı
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nerji Verimliliği Haftası
nedeniyle, enerji verimlili-
ğinin; ülkemiz ve ekono-
mimiz için sürdürülebilir
gelişimi ile istihdam için
önemli bir kaldıraç, iklim

değişikliği ve küresel ısınma ile mücade-
lede etkin bir yöntem olduğunun altını
çizmek istiyoruz. Bu nedenle Bina Enerji
Performansı Yönetmeliği’nin uygulana-
rak önünün açılması, sağlayacağı etkin
enerji tasarrufu ile ülke ekonomisinde
önemli bir fark yaratacaktır. 
Ülkemizde bugüne kadar sadece ısıtma
enerjisi tasarrufunu hedefleyen  yönet-
meliklerin ardından, 05 Aralık 2009’da
ilk kez bütünleşik  çözümlerle enerji ve-
rimliliğinin hedeflendiği BEP Yönetmeliği
yürürlüğe girmiştir.
Sera gazı salımlarını azaltmada enerji ve-
rimliliği;diğer önlemler arasında etkin
ve tüketicinin ulaşılabilir yatırımlarına
olanak sunan teknolojiler bütünüdür.
Isıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacı ile bir-
likte aydınlatma enerjisi ihtiyacının da
azaltılması, bu enerjiler bütününe ve
salımlarına göre enerji kimlik belgesi
düzenlenmesi yönetmeliğin esasını teş-
kil etmektedir. Mayıs 2017’ye kadar
tüm mevcut ve inşaası sürmekte olan
binaların, 10 yıl süre ile geçerli olacak
Enerji Kimlik Belgesi’ni çıkarma zorun-
luluğu bulunmaktadır. Düşük karbon
ekonomisine geçişte enerji verimliliği bir-
çok iş alanını etkilediğinden, yaratacağı
iş imkanları sayesinde ekonomik ve sosyal
yönden de yarar sağlayacaktır. Yönetme-
liklerin eksiksiz uygulanmasının sağlan-
ması yönetmeliklerle hedeflenen
sonuçlarda başarıya ulaşımda önemlidir.
Bina Enerji Performansı Yönetmeliği’ne
sahip çıkarak; uygulanması, teşvik me-
kanizmaları ile desteklenerek uygula-
mada önünün açılması yılda en az 7
milyar USD enerji tasarrufu sağlayacak-
tır. Bu konu, 2010 yılı ve gelecek yılların
Türkiye’sinin inşaat ve tesisat sektörlerini

olumlu etkileyecek, enerjide dışa bağım-
lılığı azaltacaktır. Ülkemiz için erişilebilir
ve hali hazırda bulunabilen, mevcut tek-
noloji ve ürünler enerji verimliliği ile eko-
nomimize büyük fırsat sağlayacak, bir
diğer deyişle krizden çıkışın reçetesi ola-
caktır. 
Kopenhag zirvesi öncesinde enerji ve-
rimliliği yolunda önemli bir yönetmelik
olan BEP’in yürürlüğe girmesi ise ülke-
mizin iklim değişikliği ile mücadelede at-
tığı olumlu bir adım ve uluslararası
camiaya vermekte olduğu önemli bir
mesajdır.
BEP’in yaygınlaştıracağı enerji verimlilik
uygulamaları ile sürdürülebilirlik, enerji
tasarrufu, konfor, ekonomi ve çevreye
olumlu katkılar sağlanacaktır.
TTMD, tasarımcı, uygulayıcı, öğretim gö-
revlisi, imalatçı, mümessil ve işletmeci
gibi değişik disiplinlerden gelen yaklaşık
2 bin profesyonel üyesi ve sektörün en
büyük sivil toplum kuruluşu olması mis-
yonuyla; AB tarafından geliştirilen “Bina
Enerji Performans Direktifi” (2002/91/EC)
doğrultusunda 2007’de çıkarılan “Enerji
Verimliliği Kanunu” hazırlık aşamaların-
dan itibaren konunun içinde olmak için
büyük çaba sarfetmiş, kendi temel konu-
ları olan enerji verimliliği ve çevre konu-
sunu yakından ilgilendiren BEP
Yönetmeliği’nin hazırlanması sürecinde
ise bizzat her aşamada görüş ve önerile-
riyle yer almıştır. 
TTMD olarak, yönetmeliğin tam anla-
mıyla uygulamaya geçmesinin, ülke eko-
nomisi ve sağlıklı çevre yaratılması
açısından enerji verimliliğine önemli ka-
zanımlar getireceğine ve bu adımın des-
teklenmeye değer olduğuna inanıyoruz.
Bu doğrultuda; yönetmelik ve uygula-
malarına ilişkin kamuoyunu bilgilendir-
meye, oluşabilecek aksaklıklar veya
yapılacak yanlışlıklarda ilgili mercileri
uyararak, konunun takipçisi olmaya
devam edeceğiz. 

Enerji 
verimliliğinin 
ilk kez 
bütünleşik 
çözümlerle 
hedeflendiği
BEP 
Yönetmeliği’ne
sahip çıkılmalı

Enerji Verimliliği Haftası
Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca EİE Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Milli Eğitim
Bakanlığı, TÜBİTAK, Makine ve Elektrik Mühendisleri Odaları ve TOBB işbirliği ile her
yıl Ocak ayının ikinci haftası, Enerji Verimliliği Haftası olarak kutlanmakta ve bu kap-
samda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Konuyla ilgili iki önemli sivil toplum kuruluşu-
muzca yapılan açıklamayı söz konusu hafta geçmiş olmasına rağmen konunun önemine
binaen sayfalarımıza taşıdık.

Cafer Ünlü
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)

Yönetim Kurulu Başkanı

E



Sakarya Üniversitesi Akyazı Meslek Yük-
sek Okulu Koordinatörlüğü, Yakacık En-
düstri Meslek Lisesi, İSEDA ve Airfel A.Ş.
ortaklığında gerçekleştirilen, AB Leo-
nardo da Vinci  CFC VE HCFC Soğutkan-
ların Geri Kazanılması ve İyileştirilmesi
Yöntemlerinin İncelenmesi konulu AB Ha-
reketlilik Projesi’nin yaygınlaştırma faali-
yetlerinin ilki Yakacık Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi’nde yapıldı. Seminere, Ya-
kacık Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ne-
cati Yaşar,  Sakarya Üniversitesi Akyazı
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Hasan Küçük, Kırklareli Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İs-
mail Ekmekçi, İSEDA Başkan Yardımcısı
Uğur Otaran, Airfel Sfh. Bir. Sis. Müdürü
Mükremin İlhan ve çok sayıda öğrenci ka-
tıldı. Seminerde AB Hareketlilik Projesi
çerçevesinde eğitimcilerin Almanya, Hol-
landa ve Fransa’ya yaptıkları gezi ile ilgili
izlenimleri anlatıldı.
Yaygınlaştırma Semineri’nde açılış konuş-
masını yapan Yakacık Endüstri Meslek Li-
sesi Uzman Öğretmen Gökmen Uzun,
AB projeleri hakkında da bilgiler verdi.
Proje Koordinatörü Akyazı Meslek Yük-

sek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Kadir İsa,
seminerde yaptığı konuşmada, bu tür AB
projelerinin esas amacının, “Arka kapı-
sında bekliyor olduğumuz kulübün kültü-
rünü almak” olduğunun altını çizdi.  
Yakacık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdürü Necati Yaşar kurumunun proje-
deki çalışmaları hakkında ve meslek lise-
lerinin sanayideki etkinliği hakkında bilgi
verdi. 
Kırklareli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ekmekçi yurtdışı
değişim sürecinde yaşadıkları tecrübeler-
den bahsedip, öğrencilere yönelik üniver-
sitede teknik eğitimler hakkında yapılan
yeni değişiklikleri anlattı. 

İSEDA Başkan Yardımcısı Uğur Otaran
mesleki eğitimin önemini ve meslek sa-
hibi olurken üretici konumundaki meslek-
lerin dünyadaki sahip olduğu güçten
bahsetti.  
Airfel Sfh. Bir. Sis. Müdürü Mükremin
İlhan mezun olacak öğrencilerin sanayide
istihdam olabilmeleri için kazanmaları ge-
reken yeterliliklerden bahsetti. 
Geziye katılan eğitimcilerden Vedat
Topal, tüm eğitimciler adına program çer-
çevesinde gerçekleştirilen gezide yaşanı-
lan ve paylaşılan duyguları edebi bir dille
anlattı. 
Program projeye katılımcılarına verilen
plaketlerle son buldu.

AB Leonardo da Vinci  CFC VE HCFC Soğutkanların Geri Kazanılması ve İyileş-
tirilmesi Yöntemlerinin İncelenmesi konulu AB Hareketlilik Projesi’nin yaygınlaş-
tırma faaliyetlerinin ilki Yakacık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yapıldı.

AB Projesi Yaygınlaştırma Semineri 
Yakacık EML’de yapıldı

s e k t ö r  g ü n d e m i

40 Termo Klima Şubat 2010





2009 yılında başlayan ve şimdiye kadar 13
ilçede gerçekleştirilen seminerler 2010 yı-
lında  da hız kesmeden devam ediyor. Bu
yılın ilk semineri Ümraniye Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ev hanımları
başta olmak üzere tüm doğal gaz kullanı-
cılarına yönelik yapılan ücretsiz seminerler
İlçe belediyelerinin tahsis ettiği mekan-
larda yapılıyor. Tesisatların ve doğal gaz ci-
hazlarının emniyetli kullanımı, olası doğal
gaz kaçağı ve baca gazı zehirlenmesi du-
rumlarında izlenecek yollar ve doğal gazın
tasarruflu kullanılması için alınacak önlem-
ler gibi konuların masaya yatırıldığı semi-
nerlere, pankart, el ilanı ve  afişlerle birlikte
abonelerin direkt olarak cep telefonlarına
gönderilen kısa mesajlarla davet yapılıyor.
İGDAŞ’ın sosyal sorumluluk projesi olarak
başlattığı seminerler DOSİDER (Doğal gaz
Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Der-
neği), BACADER (Baca İmalatçıları ve Uy-
gulayıcıları Derneği), İTESO (Doğal gaz
Sıhhi Tesisat Kalorifer Teknisyenleri Esnaf
ve Sanatkarları Odası) ve ilçe belediyeleri
işbirliği ile yapılıyor. Seminerlerde yapılan
bilgilendirmenin ardından vatandaşlardan
gelen sorular, konusunda uzman kişiler ta-
rafından cevaplandırılıyor. Seminerde da-
ğıtılan anket formu ile vatandaşların
seminer hakkında görüşleri ve önerileri

de alınıyor. Ayrıca se-
minere katılanlara
güvenli ve tasarruflu
doğal gaz kullanı-
mına yönelik bilgi-
lendirici broşürler,
animasyon filmleri
CD’si, yine güvenlik
konusunda hazırlanan doğal gaz kaçağı
durumunda sırasıyla yapılması gerekenle-
rin anlatıldığı magnet (mıknatıslı etiket)
dağıtılıyor. 
İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan, güvenli
doğal gaz kullanımının İGDAŞ’ın en
önemli önceliği olduğunu belirterek bu ko-
nuda yapılan çalışmalar hakkında şunları
söyledi: “Bizim için abonelerimizin can ve
mal güvenliği her şeyden daha önemlidir.
Diğer yakıtlarda olduğu gibi doğal gaz kul-
lanımında da bilgi eksikliği ve ihmal sebe-
biyle bazen üzücü olaylar yaşanmaktadır.
Bu sebeple geçen sene bir çalışma başlat-
tık ve 2009 yılını ‘İç Tesisat Güvenliği Yılı’
ilan ettik ve bu yönde çalışmalar gerçek-
leştirdik. Bu çalışmalar çerçevesinde
“Doğal gazda Güvenlik ve Tasarruf Semi-
nerleri” başlattık. İlkini 2009 yılı Şubat
ayında Kağıthane ilçesinde düzenlediğimiz
seminerleri şimdiye kadar 13 ilçede ger-
çekleştirdik. Bu seminerlere gelen yoğun
ilgi sebebiyle 2010 yılında da devam etme

kararı aldık. Bu yıl 12 ilçede daha seminer
yapmayı planlıyoruz.” Aslan, doğal gazın
güvenli ve tasarruflu kullanımı konusunda
yürütülen bilinçlendirme faaliyetlerini bun-
dan sonra da  sürdüreceklerini ifade etti.

İGDAŞ İstanbul'un tüm ilçelerinde doğal
gazın güvenli ve tasarruflu kullanımını an-
latıyor. İstanbul'da 4 milyonu aşkın aboneye
hizmet veren İGDAŞ İstanbul’un tüm ilçe-
lerinde doğal gazın güvenli ve tasarruflu
kullanıma yönelik ücretsiz halk seminerleri
düzenliyor. 

İGDAŞ'tan “Doğal Gazda Güvenlik ve 
Tasarruf” seminerleri
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TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANMA ÖNERİLERİ
1. Binaya uygun yalıtım yaptırılmalı,
2. Oda termostatı kullanılmalı,
3. Kapı ve pencereler çift cam olmalı veya aralıkları sünger veya filtre ile kapatılmalı,
4. Baca temizliği yaptırılmalı,
5. Menfezler kapatılmamalı (verimli yanma için oksijen gerekir),
6. Perdeler radyatörlerin önünü kapatmamalı,
7. Radyatörlerin üzeri veya önü eşya, saksı veya mobilyalarla kapatılmamalı,
8. Radyatörlerin arkasına ısı yalıtım levhaları yerleştirilmeli,
9. Oda termostatı kullanılmıyorsa radyatörlere termostatik vana takılmalı,
10. Kombi ve kazanların bakımı her yıl yaptırılmalı,
11. Bacalı cihazlar dolap içerisine yerleştirilmemeli. Hava alması engellenmemeli,
12. Cihazın sıcak su ayar düğmesi varsa 50 dereceye ayarlanmalı,
13. Evden uzun sure uzak kalınacaksa cihaz tamamen kapatılmalı,
14. Elde bulaşık yıkanırken soğuk su ile durulama yapmalı, bulaşık makinesi kul-
lanılıyorsa tam dolu olarak çalıştırılmalı,
15. Sıva üzerine döşenmiş sıcak su boruları izole ettirilmeli,

16. Ocak alevinin tencere tabanından dışarıya taşmamasına dikkat edilmeli,
17. Mümkün oldukça düdüklü tencere kullanılmalı 

EVDE DOĞAL GAZ KOKUSU DUYARSANIZ?
1. Çakmak-Kibrit yakmayın,
2. Lambaları  ve  diğer elektrikli cihazları açmayın kapamayın veya fişten çekmeyin,
3. Kapı ve pencereleri açarak bütün ortamı havalandırın,
4. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayaçların vanalarını kapatın,
5. Kapı zilini kullanmayın, kullandırmayın,
6. Kıvılcım çıkarabileceği için cep telefonu ve ev telsiz  telefonu kullanmayın, kab-
lolu telefon kullanın,
7. Gaz kokusu olan mahalli herkesin boşaltmasını sağlayın,
8. Komşudan veya açık balkon gibi uygun bir yerden İGDAŞ 187 Doğal gaz Acil
Hattı’nı arayın,
9. Tesisata kesinlikle müdahale emeyin, İGDAŞ ekiplerinin gelmesini bekleyin,
10. Doğal gaz kaçağı durumunda gazın ortamdan tahliyesini sağlayan menfezleri
asla kapatmayın.

İGDAŞ 
Genel Müdürü 

Bilal Aslan





TMMOB Makina Mühendisleri Odası
(MMO) tarafından düzenlenen Kaynak Tek-
nolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, 13–14
Kasım 2009 tarihlerinde Milli Kütüphane
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 6
oturumda 26 bildiri sunumu gerçekleştirildi,
7 poster bildiri katılımcıların bilgilerine su-
nuldu. Kongrenin ilk gününde “Kaynak
Gözetim Personelinin Eğitim ve Belgelen-
dirilmesi” konulu panelde “Kaynak Tekno-
lojisi Uygulamalarında Sektör Sorunları”
başlıklı bir anket sunumu gerçekleştirildi.
İkinci gün ise kaynak teknolojisinde son ge-
lişmelere ilişkin “Teknolojik Tanıtım” otu-
rum yapıldı. Kongreyi 168’i delege olmak
üzere 600’e yakın mühendis, teknik eleman
ve üniversite öğrencisi izledi. Sergiye ise 13
sektör firması ve dernek/araştırma kuruluşu
katıldı. Teknik yönden ülke şartları dikkate
alındığında, doyurucu olarak nitelenebile-
cek olan kongre, ilgili kişi, kurum ve kuru-
luşlarca aktif bir şekilde izlendi.
Kaynak teknolojisinin yaşamın her nokta-
sına uzanan uygulamaları söz konusudur.
Can ve mal güvenliğini ilgilendiren basınçlı
kaplar, yük taşıyan çelik yapılar, köprüler ve
motorlu taşıtlar, örnek verilebilecek uygu-
lamalardandır. Kaynak teknolojisi uygula-
maları ülkemiz sanayileşmesi ile paralel bir
hızda artmıştır. 
Sektörde dünyadaki gelişmelere paralel ola-
rak oldukça önemli gelişmeler yaşanmakta-

dır. Üretim teknolojisindeki ilerlemeler yanı
sıra kontrol yöntemleri, kalite güvence sis-
temleri, eğitim ve belgelendirme konula-
rında da yeniliklerle karşılaşılmaktadır.
Ülkemizde kalite anlayışının yerleşmeye
başlamış olması, kaynak teknolojisi uygu-
lamalarında daha kaliteli üretim gereğini
gündeme getirmiştir. Kaynak teknolojisi,
gelişen sanayimize önemli girdiler sağlayan
alanların başında gelmektedir. Özellikle
uluslararası boyuttaki önemli gelişmeler bir
takım zorunlulukları da beraberinde getir-
mektedir. Bunların en başında gelen kay-
nak tekniği alanında çalışan personelin
eğitimi ve belgelendirilmesidir. Uluslararası
rekabetin artmasıyla söz konusu eğitim ve
belgelendirmenin yine uluslararası tanınır-
lıkta olması gerekmektedir. 
Kongre tam da bu noktada, “Kaynak Gö-
zetim Personelinin Eğitim ve Belgelendir-
mesi” ana teması ile gerçekleştirilmiş ve
konu özelinde ülkemizdeki durum yansıtı-
larak, yaşanan sorunlar ve çözüm önerile-
rinin ortaya konulduğu bir tartışma ortamı
oluşturulmuş ve aşağıdaki sonuçların ka-
muoyuna sunulması kararlaştırılmıştır.
• Eğitim ve belgelendirmede yaşanan
büyük sıkıntıların başında, kuralsız ve de-
netimsiz rekabet gelmektedir. Belgelen-
dirme işleminin bazı kişi ve kurumlarca,
küçük çıkarlar uğruna, temel ilkelerden
uzaklaşılarak yapılması, sistemin mevcut

haliyle bir yarar getirmediği görüntüsünü
oluşturmaktadır. Bu nedenle söz konusu
rekabet koşullarının kaliteyi azaltıcı bir etki
ortaya çıkarmasına engel olabilecek bir de-
netim mekanizmasının tesisinin zorunlu
hale geldiği değerlendirilmiştir.

• Yukarıda söz edilen sorunların aşılmasına
katkı koymak için MMO’nun sektördeki
ara teknik personelin belgelendirilmesinde,
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş “Per-
sonel Belgelenme Kuruluşu” bünyesindeki
çalışmalarını sonuçlandırma aşamasında
olduğu katılımcıların bilgisine sunulmuştur. 

• Kaynak Gözetim Personeli eğitimlerinin
çok büyük bir kısmının Türk uzmanlar ta-
rafından verilmesine karşın, sınavların ve
belgelendirmenin etkin ağırlığının yabancı
uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafın-
dan yapıldığı, eğitim malzemesinin de yine
yabancı kökenli olduğu belirtilmiştir. Bun-
dan hareketle Türkiye’nin kendine has,
özgün ya da Avrupa standartlarına göre
eğitim ve belgelendirme yapan bir yapısı-
nın olmamasının, ülkemizi bu alanda “ta-
şeron” niteliğine büründürdüğü ifade
edilmiştir.

• Alanda nitelikli bir yapılanmanın yolu,
temel eğitimden başlayarak üniversiteden
meslek içi eğitime ve işletmelerin nitelikli
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Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi 
Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, “Kaynak Gözetim Personelinin
Eğitim ve Belgelendirmesi” ana teması ile gerçekleştirildi.
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kadro istihdamına kadar uzanan bir ulusal
yol haritasını çizmekten geçmektedir. Bu
haritada devlet, üniversite, araştırma ku-
rumları, meslek odaları, üretici dernekleri
ve sektördeki işletmelere yer verilmesinin
kaçınılmaz olduğu vurgulanmıştır.

• Ulusal örgütlü bir yapının olmaması yu-
karıda ifade edilen sorunlu fiili durumu kö-
rüklemektedir. Özellikle bugün ülkemizde
eğitimden uygulamaya, tasarımdan yatı-
rıma, veriden bilgiye kadar birçok alanda
bir “Kaynak Kaosu”nun yaşandığı gözlen-
mektedir. Kaynak alanının kurumsallaştı-
rılması, bir zorunluluk haline gelmiştir.
Yetki sahibi ve Ar-Ge niteliğine de sahip,
ilgili tüm kesimlerin katılımının sağlanacağı
“Kaynak Teknolojileri Enstitüsü” oluşumu
için yapılacak yasal bir düzenlemenin ülke-
miz için artık zorunlu hale geldiği belirtilmiş-
tir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) örgütlülüğünde MMO’nun taraf-
sızlığı, bilgi birikimi ve organizasyon yeteneği
bakımından, olmazsa olmaz taraflardan bi-
risi konumunda olduğu vurgulanmıştır. 

• Mesleklerini icra ederken mühendisleri
izleyen ve sicillerini tutan tek kurum olan
TMMOB’nin, bağlı odaları ile birlikte çok
disiplinli mühendislik uygulamaları olan bu
alanda, mühendislere yönelik tüm tasar-
rufların odağında olmasının gerekliliği
ifade edilmiştir.

• Son dönemde oluşturulan “Türk Kaynak
Teknolojisi Akademisi” olumlu bir adım
olarak nitelendirilmekle birlikte, oluşumun
sektörü kucaklar nitelikte gelişmesi yönün-
deki beklenti taraflarca belirtilmiştir.

• Küresel rekabette ayakta kalabilmek için
kaynak teknolojisi uygulamalarında Ar-Ge
anlayışının ve alt yapısının oluşturulması,
artık bir zorunluluk arz ettiği ifade edilmiştir.

• Ülke sanayisini olumsuz etkileyen kriz or-
tamında sektörel öncelikli teşvik politikaları
uygulanmasının bu alanda yaşanan sıkın-
tıların aşılmasında fayda sağlayacağı de-
ğerlendirilmiştir.

• Kaynak Gözetim Personelinin yetki ve so-
rumluluklarının ilgili standartlar içeriğinde
belirli olmasına karşın, bunların yasal daya-
nağı konusunda belirsizlikler yaşandığı be-
lirtilmiştir. Konunun gerek mevzuat
düzenlemelerinde gerekse uygulamada
açıklığa kavuşturulmasına yönelik MMO’ya
görev düştüğü ifade edilmiştir.

• İlgili uluslararası şartnamelerde Kaynak
Mühendisi eğitim ve belgelendirme ön

şartları arasında bulunan asgari mühendis-
lik diploması şartının, mühendislik fakülte-
lerinin kaynak teknolojisi uygulaması
içinde yer alan makina, malzeme metalurji,
inşaat mühendisliği, gemi inşa gibi ilgili
mühendislik disiplinlerden alınmış diploma
şeklinde olmasının tartışmasız bir gereklilik
arz ettiği önemle vurgulanmıştır.

• Kongre kapsamında 1996 yılından bu-
güne kaynak teknolojisi alanındaki Türkçe
yayın envanterinin geliştirilmesi, sözlük ça-
lışmasının gerçekleştirilmesi, sektörün ve
eğitim kurumlarının gereksinimlerine yöne-
lik özgün çeviri ve süreli yayınların kazandı-

rılmasına yönelik çalışmaların sektör ve ilgili
kurumlar tarafından desteklenmesinin ge-
rekliliği bir kez daha vurgulanmıştır.

• Etkinliğin bundan sonra uluslararası ka-
tılımla gerçekleştirilmesinin önemi vurgu-
lanarak, MMO’nun bu yönde çalışma
yapması gerekliliği ifade edilmiştir.

Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongresi’nin
çağdaş, demokratik, sanayileşen, üreten
bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bu-
lunacağı inancı ile yukarıdaki isteklerimizin
yaşama geçirilmesinin takipçisi olacağımızı
bildiririz.



ISISAN, 19 Ocak 2010’da Isısan Koşuyolu
Binası’nda düzenlediği lansmanla Daikin
Altherma High Temperature’ın (Yüksek
Sıcaklıklı Isı Pompası) tanıtımını gerçekleş-
tirdi. Yenilenebilir enerjiler alanında sun-
duğu yüksek verimli ve enerji tasarrufu
sağlayan ürünlerle dikkat çeken toplan-
tıda Isısan yetkilileri, Daikin’in enerji ta-
sarruflu tüm ürün gamıyla ilgili de detaylı
bilgiler aktardı. 

Bosch Grubu’nun termoteknoloji şirket-
lerinden Isısan Isıtma ve Klima San. A.Ş.
ileri teknoloji yenilenebilir enerji sistemleri
alanında 2010 yılında da  yeniliklere imza
atmaya devam ediyor.  Isıtma sistemini
yenileyerek enerji maliyetlerini düşürmek
isteyenleri, Isısan bu kez “Daikin Alt-
herma Yüksek Sıcaklıklı Isı Pompası” ile
buluşturuyor. 
Lansman toplantısında hoşgeldiniz ko-

nuşması yapan Isısan Klima Departmanı
Müdürü Turhan Karakaya, 2009 yılının
Isısan için oldukça başarılı bir yıl oldu-
ğunu belirterek, Isısan-Daikin işbiriliği ve
bayilerinin desteği ile daha başarılı işlere
imza atacaklarını belirtti. 

Daikin Türkiye Ofisi Genel Müdürü Ta-
kayuki Kamekawa: “Yüksek Sıcaklıklı
Alterma Sistemini ürün gamımıza ek-
lemekten büyük mutluluk duyuyoruz.”
Karakaya’nın ardından kısa  bir konuşma
yapan Daikin Türkiye Ofisi Genel Müdürü
Takayuki Kamekawa, “Daikin olarak ti-
cari ve bireysel iklimlendirme konularında
çözümler oluşturan, uzun vadeli işbirliğini
hedefledik. Geçtiğimiz yıl global ölçekte
yaşanan ekonomik krize rağmen Ar-Ge
konusunda hız kesmeyeceğimizi belirt-
miştik. Bugün tanıtımını yaptığımız Yük-
sek Sıcaklıklı Alterma Isı Sistemi, Daikin’in
Türkiye pazarına yeni teknoloji sağla-
maya yönelik çabasının ve yeteneğinin bir
ispatıdır. Bu ürünün yanı sıra birçok yeni
ürün de 2010 yılında pazara sunulacaktır.
Özellikle Yüksek Sıcaklıklı Alterma Siste-
mini ürün gamımıza eklemekten büyük

Isısan, 80°C’ye kadar sıcak su üretebilen “Daikin Altherma Yüksek Sıcaklıklı Isı
Pompası” ile enerji tasarrufu sağlıyor.

Isısan Daikin Altherma Yüksek Sıcaklıklı
Isı Pompası’nı pazara sundu
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mutluluk duyuyoruz. Bu ürün 80 dere-
ceye kadar yüksek sıcak su çıkışı sağlayan
havadan suya ilk ısı pompasıdır. Mevcut
veya yeni evlerde yenilenebilir enerji ile
ısınmak isteyen kullanıcılar tarafından
büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. Gü-
nümüzde tüketicilerin ileri teknoloji ürün-
leri ile ilgili daha da bilinçlendiğini ve bu
ürünlerin sağladığı avantajların farkında
olduklarını görüyoruz. Daikin geliştirmiş
olduğu Alterma ve VRF ürünleri gibi bu
alanda geliştirdiği ileri teknolojili ürünleri
dünya lideri konumundadır ve bu tekno-
lojilerin öncülüğünü yapmaktadır. Çev-
reye duyarlı ısıtma ve soğutma ürünlerine

olan ilgi tüm dünyada ve Türkiye’de art-
maktadır. Bu durum tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de Daikin için büyük
fırsatlar sunacaktır” açıklamasında bu-
lundu.   

DAIKIN ALTHERMA YÜKSEK 
SICAKLIKLI ISI POMPASI
Mevcut ısıtma sistemi, Daikin Altherma
Yüksek Sıcaklıklı Isı Pompası sistemi ile
değiştirilirken radyatörlerin değiştirilme-
sine gerek duyulmuyor. Daikin Altherma
Yüksek Sıcaklıklı Isı Pompası eski kazanın
yerini alıyor ve ihtiyaç duyuluyor ise 80°
C'ye kadar su sıcaklıklarına çıkarak, mev-
cut radyatörlerle birlikte kullanılabiliyor.
Daikin Altherma Yüksek Sıcaklıklı Isı
Pompası yılın çok soğuk günlerinde bile
evinizin tüm ısıtma ihtiyaçlarını karşılaya-
biliyor. Isı pompası ısıyı dış havadan alıyor
ve -7°C'ye kadar dış ortam sıcaklıklarında
tam ısıtma kapasitesini koruyabiliyor. Sis-
temin tam entegre kontrol sistemi de kul-
lanıcılara sürekli konfor ve optimum
verimlilik sağlıyor.
Daikin Altherma Yüksek Sıcaklıklı Isıtma
Sistemi, ek bir elektrikli ısıtıcı kullanma-
dan 80°C'ye kadar su sıcaklıkları elde
etmek için %100 termodinamik enerji
kullanıyor. Ayrıca sistem yüksek sıcaklıklı
diğer uygulamalar arasında en yüksek
COP (performans katsayısı) değerine
sahip ürünler arasında yer alıyor. 
Yakıt depolama tankı, gaz beslemesi veya
havalandırma gerektirmeyen Altherma, 3
ana bölümden oluşuyor.

11. Hava Kaynaklı Isı Pompası: İç ve dış
üniteden oluşuyor. Havadaki enerjinin ve-
rimli kullanımını dış ünite sağlıyor. Dış
ünite, dış ortam havasındaki ısıyı alarak,

soğutucu akışkan borularıyla iç üniteye
aktarıyor. Sisteminin kalbi olarak nitelen-
dirilebilecek iç ünite, ısıyı dış üniteden ala-
rak, su sıcaklığını radyatörler ve sıcak
kullanım suyu için 80°C'ye çıkartmaya
yetecek bir sıcaklığa yükseltiyor. Daikin'ın
benzersiz inverter kompresörü (bir tane
dış ünitede/bir tane iç ünitede bulunur)
elektrikli yedek ısıtıcıya ihtiyaç duyulmak-
sızın çok soğuk havalarda bile optimum
konfor sağlıyor.

2. Sıcak kullanım suyu boyleri: Daha
düşük enerji tüketimi için sıcak kullanım
suyu boyleri büyük önem taşıyor. Daikin
Altherma'nın yüksek su sıcaklığı ek bir
elektrikli ısıtıcıya ihtiyaç duyulmaksızın
sıcak kullanım suyunun ısıtılması için ideal
bir alternatiftir. 
Sıcak kullanım suyunun hızlı şekilde ısıtıl-
ması daha küçük boylerler kullanılabilme-
sini sağlıyor. 4 kişiden oluşan bir aile için
ise standart bir boyler en iyi çözüm ola-
bildiği gibi daha fazla sıcak suya ihtiyacı
için daha büyük boylerler de uygulanabi-
liyor.

3. Sistem kumandası: Daikin Altherma
kumandası sayesinde ideal sıcaklık kolay,
hızlı ve güvenilir bir şekilde düzenlenebi-
liyor. Ayrıca, daha hassas bir ölçüm yapıl-
masını sağlarken, konfor seviyesini daha
da optimum ve enerji verimli bir şekilde
ayarlayabiliyor.
Isısan düzenlediği tanıtım toplantısında
ayrıca; diğer Altherma ürün gamı ve yeni
Daikin ticari tip multi sistem klimalar, ro-
oftop cihazlar, sıcak su üretebilen VRV
sistemler, VRV sistemlere bağlanabilen
hava perdeleri üzerine de katılımcıları bil-
gilendirdi.
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Daikin Türkiye Ofisi Genel Müdürü 
Takayuki Kamekawa
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Ekonomik krizin damgasını vurduğu
2009 yılında inşaat sektörü küçülmeye
devam ederken, 25 yıldan bu yana yap-
tığı yatırımlar ve yeniliklerle bir Türk mar-
kasının adını tüm dünyaya duyuran ODE
Yalıtım, ihracatını yüzde 130 artırarak
büyük bir başarıya imza attı.
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Turan, sekiz çeyrektir üst üste kü-
çülme yaşanan inşaat sektöründe doğru
stratejilerle rakiplerden sıyrılmayı başar-
dıklarını belirterek, “Proaktif stratejiler iz-
leyerek, pazar payımızı artırdık. Küresel
ekonomik kriz yaşanırken tüm rakipleri-
mizin içine kapandığı bir dönemde, 40
milyon dolarlık yatırımla kurduğumuz te-

sisimizi, 2009 yılında da ek yatırımlarla
tamamladık. Üretimimiz arttı, verimliliği-
miz arttı, operasyonel hızımız arttı. Bu da
ihracatımızın artmasına ve ihracat yaptı-
ğımız ülke sayısının 45’e çıkmasına yol
açtı. 2009 yılını 8,5 milyon dolarlık ihra-
catla kapattık. Dağıtım kanallarımızı da
artırarak müşterilere ODE’nin kaliteli ve
yenilikçi ürün portföyünü en hızlı şekilde
ulaştırmaya devam ediyoruz” açıklama-
sında bulundu.
Cirolarının yüzde 30’un üzerine çıktığını
belirten Turan, sektör yüzde 19,5 küçü-
lürken ODE’nin yüzde 34 üzerinde büyü-
düğünü belirtti. “Merkez Bankası’nda
çek dönüşü yüzde 36 artarken, biz
ODE’de bu oranı yüzde 28 küçülttük”
diyen Turan, şirket içinde mali disiplini
sağladıklarının altını çizdi. ODE Yalıtım
2009 yılı içinde müşteri sayısını %43 ora-
nında artırmayı başarırken, AR-GE ve ÜR-
GE yatırımlarıyla ürün gamını da
%34’lere varan oranda çeşitlendirdi. Kriz
döneminde firmalar işçi çıkartarak, büt-
çelerinde tasarrufa giderken ODE, yüzde
11 oranında eleman alımı gerçekleştirdi.

ODE’NİN GÖZÜ YURT DIŞINDA…
Yoğun pazarlama faaliyetleri, insan kay-
naklarına verilen büyük önem ve kriz ön-

cesi öngörülerinin doğru çıkması nede-
niyle pek çok üründe pazar lideri konu-
muna yükselen ODE, yurtdışında kurmayı
planladığı tesis ve ortaklıklarla bu başarıyı
pekiştirmeyi hedefliyor. Özellikle Orta-
doğu ve Balkanlar’dan ortaklık ve tesis
yatırımı yönünde yoğun teklifler alan
ODE, ihracatta 45’e varan ülke sayısını
Avustralya, Brezilya, Hindistan, Pakistan
hatta Malezya gibi ülkelerle zenginleştirdi.
Turan, “2010 yılında %18–20 dolaylarında
bir artışla başarılı büyüme grafiğimizi sür-
dürmeyi planlıyoruz. Büyüme sürecinde de
2010 yılı ihracatını 10 milyon dolara taşı-
mak hedefindeyiz. Ürün çeşitliliğimizi artır-
maya ve yoğun pazarlama faaliyetlerine
devam edeceğiz. ODE’nin hem yurtiçinde
hem de yurtdışında değerli bir marka imajı
oluştu. Hedefimiz, bu algıyı koruyarak seg-
ment liderliği sağlamak” dedi.
ODE Yalıtım Yön. Kur. Bşk. Orhan Turan,
2009 yılını ODE açısından değerlendirdiği
son sözlerinde ise 2009 yılının ODE Yalı-
tım için başarılı geçtiğini, krize rağmen
Türkiye ve yurtdışı operasyonlarının bir
önceki yıla göre %100’lerin üzerine çık-
tığının altını çizdi.

ODE kriz ortamında doğru stratejiye yatırım yaptı, ihracatı %130 arttı.

Yalıtım sektöründe taşlar yerine oturuyor





Küresel finansal kriz, dünya ekonomisi ta-
rihindeki yerini çoktan aldı. Gelişmiş pek
çok ülkenin ekonomisi resesyona girer-
ken, finansal piyasalar oldukça çalkantılı
bir dönem yaşadı. Şimdi piyasaların daha
istikrarlı seyrettiği, ekonomik daralmanın
ise yavaş yavaş azaldığı bir sürecin yaşan-
dığı söylenebilir.  2008’in üçüncü çeyre-
ğinden itibaren üst üste dört çeyrek
küçülen ABD ekonomisi, 2009’un üçüncü
çeyreğinde yüzde 0,7 büyürken, beş çey-
rek üst üste küçülen Euro bölgesindeki
büyüme oranı yüzde 0,4 oldu. 2007’nin
son çeyreğinde ekonomisi yüzde 11,2 bü-
yüyen Çin ise 2008’in dördüncü çeyre-
ğinde yüzde 6,8 büyüyebilmişti. Çin’in
geride bıraktığımız yılın üçüncü çeyreğin-
deki büyüme oranı ise yüzde 8,9 seviye-
sinde. 2008 ilk çeyrekte yüzde 1 büyüyen
Japonya ekonomisi ise 2009’un ilk çeyre-
ğinde yüzde 3,2 küçülürken, aynı yılın
üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü.
Küresel krizin konut ve gayrimenkul sek-
törü finansman sistemi kaynaklı olması
nedeniyle inşaat sektörü ile gayrimenkul
sektöründe küçülme kuvvetli olurken, iyi-
leşme diğer sektörlere kıyasla daha geç
gerçekleşiyor. GYODER’in Türkiye ve
Dünya Gayrimenkul Sektörü Raporu baz
alındığında gelişmiş ülkelerde ABD ve Av-
rupa genelinde inşaat faaliyetlerindeki ve
harcamalarındaki daralmanın halen sür-
düğü görünüyor. Konut sektöründe ise
özellikle ABD’de üçüncü çeyrekten itiba-
ren iyileşme işaretlerinin kuvvetlenmeye
başladığı fark ediliyor. Ticari gayrimenkul
sektörü ise ABD’de halen geriliyor.  Asya-
Pasifik bölgesinde inşaat, konut ve ticari
gayrimenkul sektörlerinde görülen geniş-
leme ise yeni finansal balon risklerini or-
taya çıkarıyor.

ABD’de inşaat sektörü harcamaların-
daki düşüş devam ediyor
GYODER’in raporunda yer alan ABD’de

inşaat sektörünün genel görünümüne ait
verilere bakıldığında; 2007’nin son çey-
reğinde konut inşaat harcaması 410 mil-
yar 3 milyon Dolar iken 2009’un üçüncü

çeyreğinde 154 milyar Dolar seviyesinde
gerçekleşiyor.  Daralmanın yüzde 37,56
seviyesinde gerçekleşiyor olması ABD’de
inşaat sektörü harcamalarının kriz ile bir-
likte önemli ölçüde gerilediğinin en
önemli göstergesi konumunda bulunuyor.
Konut dışı inşaat harcamaları incelendi-

ğinde ise 2007’nin
dördüncü çeyreğinde
399 milyar 9 milyon
Dolar olan bu rakam
2008’in üçüncü çey-
reğinde 23 milyar 3
milyon Dolar daha
fazla gerçekleşiyor.
2009’un son çeyre-
ğinde ise bir önceki
yılın aynı dönemine
kıyasla konut dışı in-
şaat harcamaları 65
milyar 3 milyon Dolar
azalarak 357 milyar 9
milyon Dolar seviye-
sine geriliyor. 
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İnşaat sektörüne ait göstergelerde denge
arayışı hâlâ devam ediyor
Küresel finansal krizin derinden etkilediği 
inşaat sektörü, GYODER’in Türkiye’de ve 
dünyada gayrimenkul sektörünün 
görünümünü gösteren raporu baz 
alınarak incelendiğinde; inşaat 
sektörüne ait verilerin ne 
Amerika’da, ne Avrupa Birliği’nde 
ne de ülkemizde henüz istikrarlı 
bir seyir izlemediği gözleniyor. 

DÖNEMLER
2007 Q4
2008 Q1
2008 Q2
2008 Q3
2008 Q4
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3

ABD ‹nflaat Sektörü Harcamalar›
(YILLIK, M‹LYAR DOLAR)

KAYNAK: GYODER

KONUT ‹NfiAATI
HARCAMALARI

410.3
383.1
351.7
350.4
292.3
248.9
237.0
256.0

KONUT DIfiI ‹NfiAAT
HARCAMALARI

399.9
407.8
417.8
423.2
404.3
401.5
382.6
357.9





Konut piyasasında ev satışı ve fiyatla-
rında iyileşmeye yönelik sinyaller güç-
leniyor 
ABD yılın ikinci çeyreğinde konut sektö-
ründe ev satışları ve konut fiyatlarında
başlayan dip noktasına dönüşün üçüncü
çeyrekte iyileşmeye dönük gerçekleştiği
fark ediliyor. 2007’nin dördüncü çeyre-
ğinde 512 bin yeni ev satılırken, mevcut
ev satışları bu dönemde 5 milyon 652
bine (yıllık) ulaşıyor. 2009’un birinci çey-
reğinde ise yeni ev satışları 332 bine ge-
rilerken mevcut ev satışlarındaki rakam 1
milyon 102 bin azalarak 5 milyon 550
bine düşüyor. Konut fiyatları endeksi
Case Shiller 20 2007’nin son çeyreğinde
185 seviyesinde iken 2009’un üçüncü
çeyreğinde 146 seviyesine geriliyor. Case
Shiller 10 endeksi ise 2007’nin dördüncü
çeyreğinde 200.7’den 2009’un üçüncü
çeyreğinde 158.6’e düşüyor. 
2009 senesinin genelinde ticari gayri-
menkul sektörünün varlık fiyatlarında
yüzde 15-2 aralığındaki gerilemenin ya-
vaşlayarak sürdüğü gözlemlenirken, var-
lık fiyatlarında dip seviyeleri 2010 yılında
görüldükten sonra yeniden artış sürecine
geçeceği öngörülüyor. Söz konusu rapora
göre ticari gayrimenkul kiralarında yılın ilk
üç çeyreğinde yaşanan gerilemenin dip
noktalarına yaklaştığı vurgulanıyor. Alış-

veriş merkezi, ofis ve lojistik alan kiraları
ise küresel ölçekte ortalama yüzde 10 ge-
rilerken üçüncü çeyrekte bu gerileme du-
rağanlığa dönüşüyor. Asya Bölgesi’nde
varlık fiyatları ve kiralar üçüncü çeyrekte
dibe ulaştıktan sonra artan talep etkisi ile
birlikte iyileşme sürecine giriliyor. Avrupa
genelinde dip seviyeleri olarak 2010 yılı-
nın ilk yarısı öngörülürken ABD’de ise za-
yıflamanın sürdüğü gözleniyor.  

Avrupa Birliği Euro alanında da 
küçülme devam ediyor
Avrupa Birliği’nde inşaat sektörünün gö-
rünümü GYODER Raporu baz alınarak ele
alındığında; inşaat sektörü faaliyetlerinin
olumsuz etkilendiği net bir şekilde ortaya
çıkıyor. Euro Bölgesi’nde inşaat faaliyetleri
2008’in ikinci çeyreğinden itibaren baş-
layan küçülmenin sürdüğü görünüyor. 6
çeyrek dönem içerisinde en fazla kü-
çülme 2009’un ilk çeyreğinde yüzde 10,3
oranında olurken, 2009’un üçüncü çey-
reğindeki küçülmenin bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 9,2 seviyesinde
gerçekleştiği fark ediliyor. Konut inşaatı
2008’in ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 ora-
nında daralırken bu daralmanın 2009’un
ilk çeyreğinde yüzde 12,4, aynı yılın ikinci
ve üçüncü çeyreğinde ise sırasıyla yüzde
10,2 ve yüzde 12,1 seviyelerinde gerçek-

leştiği gözlemleniyor. Konut dışı bina in-
şaatındaki durumun istikrarsız ama konut
inşaatına kıyasla daha iyi olduğu söylene-
bilir. 20082in ikinci çeyreğinde bir önceki
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 se-
viyesinde küçülen konut dışı bina inşaat-
ları 2008’in dördüncü çeyreğinde yüzde
6,8 ile 6 çeyrek dönem içerisinde en fazla
daralmayı yaşıyor. 2009’un üçüncü çey-
reğinde ise bu alan yüzde 0,5 seviyesinde
büyüme yaşıyor. 

İnşaat sektörü Türkiye’de de ABD ve
Avrupa Euro piyasasına benzer bir
seyir izliyor
Türkiye’de ise yılın üçüncü çeyreğinde
tüm iktisadi faaliyetlerdeki toparlanma ve
canlanmaya karşın inşaat sektöründe
kuvvetli daralmanın devam ettiği anlaşı-
lıyor. Sektörde konut ile konut dışı bina
inşaat faaliyetleri önemli ölçüde daralır-
ken üçüncü çeyrekte konut kredileri faiz
oranlarının gerilemesi ve kullandırılan
konut kredilerinde büyüme konut talebi
için olumlu gelişmeler oldu. Ancak konut
satışlarında henüz istenilen canlanmanın
gerçekleşmediği gözlemleniyor. Ticari
gayrimenkul sektöründe de yeni yatırım-
larda durağanlık sürerken, varlık fiyatla-
rında, kiralarda ve getirilerde yaşanan
gerileme üçüncü çeyrekte önemli ölçüde
yavaşlıyor. 

Konut sektöründe yeni ev başlangıçlarını
gösteren alınan konut yapı ruhsat sayısı
verileri dikkate alındığında 2007’nin son
çeyreğinde 162 bin 613 konut yapı ruh-
sat belgesi alınırken bu rakamın 2009’un
üçüncü çeyreğinde 73 bin 721 adet aza-
larak 88 bin 892’e gerilediği görünüyor.
Alınan konut yapı ruhsatlarının kriz ile bir-
likte 2008’in dördüncü çeyreğinden iti-
baren küçülmeye başladığı 2009 yılının
üç çeyreğinde de en fazla küçülmeyi
üçüncü çeyrekte yaşadığı görünüyor.
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Veriler çeyrek dönemin son ay› itibariyle. (1) Ekim.

DÖNEMLER
2007 Q4
2008 Q1
2008 Q2
2008 Q3
2008 Q4
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3
2009 Q4

YEN‹ EV SATIfiLARI
AYLIK B‹N (1)

512
496
488
436
374
332
400
402

430 (1)

MEVCUT EV SATIfiLARI
YILLIK B‹N (1)

5.652
4.920
4.900
5.100
4.740
4.550
4.890
5.570

6.100 (1)

CASE SHILLER 20 CASE SHILLER 10
185.0
172.2
167.8
161.6
150.6
140.0
141.9
146.0

-

KONUT F‹YATLARI ENDEKS‹

200.7
186.2
180.5
173.4
162.1
151.4
152.7
158.6

-

ABD Konut Sektörüne Ait Geliflmeler

KAYNAK: GYODER 

DÖNEMLER
2007 Q4
2008 Q1
2008 Q2
2008 Q3
2008 Q4
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3

OF‹S 
B‹NALARI

175
173
165
163
151
124
127
114

SANAY‹
LOJ‹ST‹K B‹NALARI

190
183
185
172
165
163
131
123

ABD Ticari Gayrimenkul Piyasas› Fiyat Endeksleri 2000=100

KAYNAK: GYODER 

PERAKENDE 
B‹NALARI

186
182
187
175
172
150
138
142

T‹CAR‹ 
GAYR‹MENKUL

192
183
171
175
157
148
124
112

Veriler çeyrek dönemin son ay› itibariyle Veriler çeyrek dönemin son ay› itibariyle

DÖNEMLER
2008 Q2
2008 Q3
2008 Q4
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3

TOPLAM  
‹NfiAAT 

SEKTÖRÜ 
-3.8
-5.0
-8.2

-10.3
-7.4
-9.2

KONUT 
‹NfiAATI

-4.3
-5.9
-9.0

-12.4
-10.2
-12.1

KONUT DIfiI 
B‹NA 

‹NfiAATI
-2.4
-2.4
-6.8
-2.8
1.8
0.5

Avrupa Birli¤i Euro Alan› ‹nflaat Faaliyetleri
(B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI ÇEYREK DÖNEM‹NE GÖRE DE⁄‹fi‹M YÜZDE)

KAYNAK: GYODER





Türkiye’de konut kredi hacminde 
sınırlıda olsa canlanma başlıyor
GYODER Raporu çerçevesinde ülke-
mizde konut sektöründeki faaliyetlerde
belirleyici etkiye sahip olan bireysel
konut kredilerinde 2009 ikinci çeyrek-
ten itibaren canlanma yaşandığı görü-
nüyor. Ancak raporda genel faizlerdeki
ve konut kredisi faizlerindeki gerileme-
nin tetiklediği kredi talebi ile görülen
canlanmanın sınırlı kaldığı da vurgula-
nıyor. 2008 yılı sonunda 37 milyar 4 mil-
yon TL olan konut kredileri toplamı ilk
yarıyıl sonunda sadece1 milyar 2 milyon
TL artış yaşayarak 38 milyar 6 milyon
TL’ye yükselebiliyor. 2009’un Kasım ayı
sonunda ise konut kredileri hacmi 41
milyar 6 milyon TL’ye ulaşıyor. Bu veriler
çerçevesinde konut kredileri hacminde
görülen canlanmanın henüz sınırlı kal-
dığı söylenebiliyor. 

Konut kredi sayısı 2009 üçüncü 
çeyreğinde kuvvetli artış yaşıyor
Kullandırılan konut kredileri sayısı baz
alındığı takdirde bu alanda 2009’un
üçüncü çeyrek döneminde kuvvetli bir
artış yaşandığı görünüyor. Kriz sebebiyle
2007 son çeyrekte 69 bin 999 adet
kredi kullandırılırken bu rakam 2008
dördüncü çeyrekte 27 bin 441’e gerili-
yor. 2009’un üçüncü çeyreğinde ise 69
bin 367 adet artarak 96 bin 808 adete
yükseliyor. 
Konut kredisi faiz oranlarının bir önceki
yılın üçüncü çeyreğinde hızlı bir gerileme
yaşadığı fark ediliyor. Ekonomik kriz ile
birlikte aylık ortalama yüzde 1,78 oranına
erişen konut kredisi faizleri 2009’un ilk
çeyreğinde yüzde 1,64’e, ikinci çeyrekte

yüzde 1,48’e, üçüncü çey-
rekte ise yüzde 0,96’ye ge-
riliyor.

Tüketici talebi konut
kredi kapasitesinde en
belirleyici faktör
Konut kredilerinde yaşa-
nan canlanma özellikle de
üçüncü çeyrekte kullandı-
rılan kredilerdeki kuvvetli
genişlemenin kredilerin
vade yapısını da değiştir-
diği gözleniyor. Özellikle
de 1-3 ile 3-5 yıl vadeli
kredilerin payının genişle-
diği ortaya çıkıyor. Özel-

likle üçüncü ve dördüncü çeyrekte
kullandırılan kredilerin vade yapısının
etkisi ile 3,5 yıl vadeli kredilerin payı
yüzde 27,8’e, 1,3 yıl vadeli kredilerin
payı ise yüzde 7’ye çıkarken, 5 yıl ve
üzeri vadelerde kullandırılan kredilerin
payı göreceli olarak azalıyor. Diğer ta-
raftan bankaların kullandırdığı krediler
içinde geri dönmeyen ve tasfiye oluna-
cak kredilerin payında da artış yaşandığı
gözleniyor. 2007 sonunda yüzde 0,38
olan pay 2008 sonunda yüzde 1,24’e,
2009 yılı üçüncü çeyreğinde ise yüzde
2,17’ye yükseliyor. Miktar olarak tasfiye
olunacak konut kredisi toplamı 2009
üçüncü çeyrekte 2007 yıl sonuna göre
755 milyon TL, 2008 yıl sonuna göre ise
393 milyon TL artış yaşıyor. 

Konut sektöründeki göstergeler 
henüz dengeli bir seyir izlemiyor
Hane halkları konut alma eğiliminin krizine

etkisiyle 2009’un birinci çeyreğinde gerile-
diğinin belirtildiği bu raporda ikinci çeyrekte
ekonomide dipten dönülmesi ve tüketici
güveninin artmasına bağlı olarak konut
satın alma eğiliminin 9,32 ile son 8 çeyreğin
en üst seviyesine çıktığı aktarılıyor. Üçüncü
çeyrekte ise gerileyerek 7,07’ye inen konut
satın alma eğilimi Kasım 2009 itibarıyla
daha da gerileyerek 6,65’e düşüyor. 2009
üçüncü çeyrekte tekrar yavaşlayan konut sa-
tışları Türkiye gebelinde 2008’de ortalama
110 bin olarak gerçekleşirken son çeyrekte
92 bin 500’e geriliyor. 2009 yılı ilk çeyre-
ğinde ise 109 bin olan konut satışları ikinci
çeyrekte 194 bin 700 olarak açıklanıyor.
Fakat bu sayının içinde fiili satışlardan çok
daha önce satışı yapılan ancak tapuda satış
işlemi yapılmayan ve hükümetin çıkardığı
tapu harç teşvikinden yararlanmak isteyen-
lerin işlemleri de bulunuyor. 2009 üçüncü
çeyrekte ise 111 bin 900 olan satış rakamı
2008 çeyrek dönem satış ortalamalarına
geri dönüyor. 2008’in ikinci çeyreğinden iti-
baren gerileyen konut fiyatları 2007=100
endeksine göre 2009 ilk çeyreğinde 85,3 ile
dip noktasına ulaşıyor. Yılın ikinci çeyrek dö-
neminde yeniden artmaya başlayan konut
fiyatları üçüncü çeyrekte de devam ederek
91,2’e çıkıyor. Konut kiraları endeksi ise
konut fiyatlarına benzer bir gelişme izliyor.
2008 yılı ikinci çeyreğinden itibaren düş-
meye başlayan konut kiraları krizin etkisiyle
düşüşü hızlanmış 2009 ilk çeyreğinde ise
dip noktasına ulaştıktan sonra ikinci çey-
rekte tekrar artmaya başlıyor. Üçüncü ve
dördüncü çeyrekte ise konut kiraları endeksi
durağan bir seyir izliyor.
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DÖNEMLER
2007 Q4
2008 Q1
2008 Q2
2008 Q3
2008 Q4
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3

Al›nan Konut Yap› Ruhsat› ve 
Kullan›m ‹zin Belgeleri

KAYNAK: GYODER

YAPI RUHSATI
DA‹RE SAYISI

162.613
121.403
148.346
136.476
113.994
118.473
115.369
88.892

YAPI KULLANIM ‹Z‹N
BELGES‹ DA‹RE SAYISI

115.123
91.463
88.070
79.912
91.639

100.746
87.620
97.832

Veriler çeyrek dönemin son ay› itibariyle. (1)  Kas›m 2009

Veriler çeyrek dönemin son ay› itibariyle. (1) 26 Kas›m 

DÖNEMLER
2007 Q4
2008 Q1
2008 Q2
2008 Q3
2008 Q4
2009 Q1
2009 Q2
2009 Q3

2009 Q4 (1)

KONUT KRED‹LER‹
M‹LYAR TL

30.7
33.9
36.2
37.6
37.4
37.4
38.6
39.5
41.6

M‹LYAR TL
64.0
69.9
75.0
80.7
78.8
78.2
81.0
84.9
88.4

TÜKET‹C‹ KRED‹LER‹ TOPLAM KRED‹LER
KONUT KRED‹LER‹ % KONUT KRED‹LER‹ %

44.9
48.5
48.3
46.6
47.5
47.8
47.6
46.5
47.1

M‹LYAR TL
280.4
319.5
342.7
361.8
367.6
366.2
368.2
373.7
394.6

10.9
10.6
10.6
10.4
10.2
10.2
10.5 
10.6
10.5

Konut Kredileri ve Tüketici Kredileri ile Toplam Krediler ‹çindeki Pay›

KAYNAK: GYODER





ABD’de 2007 yıl sonunda başlayan finan-
sal kriz, kısa süre sonra global finansal
krize dönüşerek dünya tarihinin unutul-
mayacak sayfaları arasındaki yerini aldı.
2008’in son çeyreğinden itibaren ise ül-

kemiz ekonomisini derinden etkileyerek,
2009 yılına damgasını vurdu. TÜİK verileri
baz alındığında milli hasılanın; 2009’un
dokuz ayında bir önceki yıla kıyasla -cari
fiyatlarla- yüzde 2,3 azaldığı görünüyor.

2009’un son çeyreğindeki milli hasıla
henüz açıklanmadığı için GSMH’daki de-
ğişim net olarak verilemese de bu raka-
mın en iyi ihtimalle 2008’in dördüncü
çeyreğindeki rakam olacağı öngörüsün-
den yola çıkıldığında; Türkiye ekonomi-
sindeki küçülmenin yüzde 1,73
olabileceği anlaşılıyor. Fakat bu noktada
belirtmek gerekir ki 3 çeyrek üst üste kü-
çülen Türkiye ekonomisi resesyonda…
Bu da 2009’un son çeyreğindeki GSMH
rakamının bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla daha küçük olacağı ihtimalini kuv-
vetli kılıyor. Öyle ya da böyle Türkiye
2009 yılını küçülen milli gelir ve doğal
olarak da azalan kişi başına düşen GSMH
rakamıyla geride bıraktı.  

Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 
çığ gibi büyüyen açık
Türkiye’nin küçülen ekonomisi vergi ge-
lirlerinde azalmayı beraberinde getirerek
merkezi yönetim bütçesindeki dengeleri
tabiri caizse alt üst etti. Bütçe, 2008’in
Ocak-Kasım döneminde 8 milyon 272
bin TL açık verirken 2009’un aynı döne-
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Türkiye 2009’u küçülen ekonomisi, artan cari
açığı, azalan ithalat ve ihracat rakamları, bü-
yüyen işsizlik oranı ve istikrarsız seyreden
sermaye piyasaları ile geride bıraktı… Piya-

saların 2010 beklentisinin iyimser
yönde olduğu, ekonomik göster-

gelerin ise olumlu sinyaller ver-
diği söylenebilir. Fakat tam
anlamıyla sular durulana kadar
piyasalarda temkinli bir havanın
hissedileceğini söylemek şimdilik
yanlış olmayacak…

TÜİK rakamları kullanılarak tarafımızdan hazırlanmıştır.       
* 2009'un son çeyrek GSMH rakamı henüz açıklanmadığı       
için bir önceki yılın aynı dönemine ait rakam alınarak tablo hazırlanmıştır.

Ekonomik göstergeler 2010 için 
umut verici ama ne kadar yeterli?

Değerlendirme: Derya ALTUNTEPE





mindeki açığı yaklaşık 6 kat daha fazla
oldu.  2009’un ilk 11 ayında bütçedeki
açık 46 milyon 356 bin TL’ye yükselirken
nakit dengesi 2008’de 9 milyon 135 bin
TL ekside iken 2009’un aynı döneminde
bu rakam eksi 48 milyon 195 bin TL’ye
yükseldi. Kasım 2009’da geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 7,7 oranında artan açı-
ğın Ocak-Kasım dönemindeki artış oranı-
nın yüzde 406,4 seviyesinde olması
sanırım merkezi yönetim bütçesindeki

açığın çığ gibi büyüdüğünün en önemli
göstergesi olmakta. 

Ülkenin toplam dış borç stoku 2009’un
üçüncü çeyreğinde 205 milyar 265 mil-
yon Dolar. Bu rakamın 2008 yıl sonunda
208 milyar 838 milyon Dolar olduğu dü-
şünüldüğünde dış borç stokunda yüzde
1,71 oranında küçülme yaşandığı görü-

nüyor. Net dış borç stoku ise 151 milyar
597 milyon Dolar’dan 145 milyar 789 
milyon Dolar’a geriliyor. 
Ekonomik istikrarın sağlanması ve sürdü-
rülebilirliğinde önemli olan dış borç sto-
kuna ait verilere Hazine Müsteşarlığı baz
alınarak bakıldığında; 2009’un üçüncü
çeyreğinde 2008 yıl sonuna göre net dış
borç stoku yüzde 3,8 oranında azalırken,
Hazine garantili dış borç stokunun yüzde
9,2 oranında arttığı fark ediliyor. 

2009’un yıllık enflasyon oranı %6,53
Aralık 2009’da Tüketici Fiyatları Endeksi
yüzde 0,53, Üretici Fiyatları Endeksi ise
yüzde 0,66 oranında büyüdü. Böylece
ÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre
yüzde 5,93, TÜFE ise yüzde 6,53 artmış
oldu. TÜFE’de ana harcama grupları iti-
barıyla bir ay önceye göre en yüksek artış
%2,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler gru-

bunda gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı
ayına göre en yüksek artış ise %20,91 ile
alkollü içecekler ve tütün grubunda ya-
şandı. ÜFE’de ise göstergeler şu şekilde
değişim izledi; Tarım sektörü endeksinde
artış bir önceki yılın Aralık ayına göre
%14,22, bir önceki yılın aynı ayına göre
%14,22, on iki aylık ortalamalara göre
%2,34 oranında oldu. Sanayi sektörü en-
deksi ise bir önceki yılın Aralık ayına göre
%4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre

%4,14 ve on iki aylık ortalamalara göre
%1,02 artış yaşadı. 

Sanayi sektöründe istihdam 
edilenlerin sayısı azaldı
TÜİK’in Hanehalkı İş Gücü Araştırması so-
nuçlarına göre; 2009 Ekim’de istihdam
edilen kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre 452 bin kişi artarak 22 milyon 19
bine yükselirken, tarım sektöründe çalışan
sayısı 296 bin, tarım dışı sektörlerde çalı-
şan sayısı ise 156 bin kişi artış yaşadı. İs-
tihdam edilenlerin % 25,3'ü tarım, %
19,4’ü sanayi, % 6,3’ü inşaat,  % 49'u ise
hizmetler sektöründe. Bu oranlar önceki
yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında,
tarım sektörünün istihdam edilenler için-
deki payının 0,8 puan, inşaat sektörünün
payının 0,2 puan, hizmetler sektörünün
payının 0,3 puan arttığı, buna karşılık sa-
nayi sektörünün payının 1,3 puan azaldığı
görülüyor. Türkiye genelinde işsiz sayısı ise
geçen yılın aynı dönemine göre 569 bin
kişi artarak 3 milyon 299 bin kişiye yük-
seldi. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %
13 seviyesinde gerçekleşirken kentsel yer-
lerde işsizlik oranı 2,5 puanlık artışla %
15,5, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık artışla
% 8,2 seviyesinde gerçekleşti. 
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İhracat yüzde 5,2 azalırken dış ticaret
açığı yüzde 38,4 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Müs-
teşarlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ti-
caret verilerine göre; 2009’un Kasım
ayında, 2008 yılının aynı ayına göre ihra-
cat %5,2 azalarak 8 milyar 911 Milyon
Dolar, ithalat ise %4,5 artarak 12 milyar
616 Milyon Dolar oldu. Aynı dönemde dış
ticaret açığı %38,4 artarak 2 milyar 678
Milyon Dolardan, 3 milyar 705 Milyon Do-
lara çıktı. 2008 Kasım ayında %77,8 olan
ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2009
Kasım ayında %70,6’ya geriledi. 

Kasım 2008’de %46,3 olan Avrupa Birli-
ği’nin ihracattaki payı Kasım 2009’da
%49,6’ya yükselirken AB’ye yapılan ihra-
cat, 2008 yılının aynı ayına göre  %1,7
artarak 4 milyar 424 Milyon Dolara yük-
seldi. 2009 Kasım ayında en fazla ihracat
yapılan ülke Almanya iken bu ülkeye ya-
pılan ihracat 2008 Kasım ayına göre
%8,3 azalarak 885 Milyon Dolar oldu.
Almanya’yı sırasıyla İngiltere (614 Milyon
Dolar), Fransa (581 Milyon Dolar) ve

İtalya (558 Milyon Dolar) takip etti. İtha-
latta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer
aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat %4,3 ar-
tarak 2.042 Milyon Dolar olarak gerçek-
leşti. Rusya’yı sırasıyla Almanya (1.209
Milyon Dolar),  Çin (1.128 Milyon Dolar)
ve A.B.D. (783 Milyon Dolar)  izledi.

Enflasyon hedeflemesi uygulayan ülke-
ler arasında en fazla faiz indirimini Tür-
kiye yaptı
Merkez Bankası’nın 2009 senesindeki
stratejisinin krizin yaratacağı tahribatı sı-
nırlandırmaya yönelik olduğu görünüyor.
Bu amaçla 2008’in Kasım ayında parasal
genişleme sürecini başlatan Merkez Ban-
kası’nın, gelişmekte olan ülkeler içeri-
sinde faiz indirimlerini en erken başlatan
ülkeler arasında yerini aldığı anlaşılıyor.
2008 Aralık-2009 Nisan arasında MB po-
litika faizlerini 650 baz puan indirdi.
M.B.’nin Kasım 2008 Aralık 2009’daki
faiz indirimi 1.025 baz puan seviyesinde.
Türkiye bu oranlarla enflasyon hedefle-
mesi uygulayan ülkeler arasında en fazla
faiz indirimine giden ülke oldu. 

Piyasa faizlerindeki aşağı yönlü eğilimi,
orta vadeli reel faizlere de yansıyarak pi-
yasa faizlerinin reel seviyesi tarihsel olarak
en düşük düzeylerine indi. Faiz indirimleri
kredi faizleri üzerinde de etkili oldu. 2009
yılı son çeyreğine doğru kredi piyasala-
rında olumlu gelişmeler yaşanırken küçük
ve orta boy isletmelere verilen krediler-
deki standartların sıkı olması, parasal ko-
şullardaki genişlemenin iktisadi faaliyet
üzerindeki etkisini kısmen de olsa sınırla-
maya devam ettiği gözleniyor. 

İMKB Aralık ayında yatırımcısına en fazla
reel getiriyi sunan yatırım aracı
İMKB’nin 2008 yılı son çeyreğinden 2009
yılı sonuna kadar yaşanan ekonomik ge-
lişmelerden oldukça fazla etkilendiği hem
endeks değeri hem de aylık ve yıllık no-
minal getiri oranları dikkate alındığında
net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ocak
2008’de 42.698 olan endeks Şubat
2009’da 24.027 seviyelerine kadar geri-
ledi. Borsanın 2009’da aylık bazda yatı-
rımcısına Şubat ayında kaybettirirken en
fazla getiriyi Temmuz ayında sunduğu
görünüyor. 
Yatırım araçlarının Aralık ayındaki getiri
oranlarına TÜİK verileri çerçevesinde ba-
kıldığında İMKB’nin ÜFE’ye indirgendi-
ğinde %6,10, TÜFE’ye indirgendiğinde
ise %6,24 ile en yüksek reel getiriyi sağ-
ladığı anlaşılıyor. Külçe altın ÜFE bazında
% 1,73, Dolar  % 0,64 oranında aylık
reel getiri sağlarken, mevduat faizi %-
0,01 ve Euro’nun %-1,35 oranında yatı-
rımcısına kaybettirdiği fark ediliyor.  TÜFE
ile indirgendiğinde ise; külçe altın %
1,86, Dolar  % 0,77 ve mevduat Faizi %
0,12 oranında aylık reel getiri sağlarken,
Euro’nun %-1,22 oranında yatırımcısına
ortaya çıkıyor. 
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Bilgi teknolojisi kullanımının iş dünyasın-
daki yansımalarını ele alan “BT – İş Dün-
yası Dengesi 2009” araştırması, çarpıcı
bulgular ortaya koydu. 5 kıtada 28 ülke-
deki farklı sektörlerden kurumların BT ve

diğer iş birimi yöneticilerinin katılımı ile
çarpıcı bulguları ortaya koyan bu araştır-
maya Türkiye’den de ilgi yüksekti. Bel-
çika, İtalya ve Kolombiya’dan sonra
Türkiye 45 kurum ile bu araştırmaya en

çok katılım sağlayan 4. ülke oldu. Araş-
tırma bilişim teknolojileri (BT) yönetimleri-
nin günümüzde katma değerli iş yaratma
konusunda geçmişe oranla daha fazla
baskı altında olduğunu ortaya koyuyor. 
Bilişim teknolojileri yönetimi, gerek karar-
lara katılım, gerekse stratejik yönetim an-
lamında henüz arzulanan düzeyde değil.
Ancak BT yöneticileri ve diğer iş yönetici-
leri, özellikle kriz şartlarında teknolojinin
sunduğu faydaların etkisinin görülmesi ile
daha çok iletişime girdiği gözlemleniyor.

ORTAK BİR DİL OLUŞTURMA
Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri
Ortağı Cüneyt Kırlar, “BT – İş Dünyası
Dengesi 2009” araştırma sonuçlarını
şöyle değerlendirdi: “Günümüzde tekno-
loji üreticisi şirketler adeta kimlik değiştire-
rek güvenilir iş danışmanlarına dönüşüyor.
Bu kurumlar, sadece yenilikçi teknolojiler
sunmakla kalmıyor, aynı zamanda iş ihti-
yaçlarını da karşılayan kapsamlı entegre
çözümlere yöneliyorlar. Günümüzde bili-
şim endüstrisi iş dünyasının kendi kavram-
larıyla konuşmaya başlamışken, BT
yönetimleri ve diğer iş yöneticilerinin de
birbirleriyle olan iletişimlerini artırması ka-
çınılmaz bir durum arz ediyor. BT’den bek-
lentiler, özellikle kriz şartlarında çok farklı
bir noktaya geldi: Daha fazla otomasyon
ve verimliliğin de ötesinde BT’nin müşteri
memnuniyeti, daha iyi ürünlerin geliştiril-
mesi, ciro ve karlılığın artışı gibi birçok aşa-
mada kurumlara ciddi bir katma değer
yaratması bekleniyor. Bu da CEO’ları ku-
rumun içinde farklı bir noktaya taşıyor.”
Deloitte araştırmasına yanıt veren katılım-
cılar, özellikle dış kaynaklı hizmetler ko-
nusunda BT ve iş birimlerinin ortak
kararlar verme eğiliminde olduğuna dik-

Deloitte “BT - İş Dünyası Dengesi 2009” araştırması yayımlandı. Deloitte’un ger-
çekleştirdiği bilgi teknolojisi kullanımının iş dünyasındaki yansımalarını ele alan
“BT – İş Dünyası Dengesi 2009” araştırmasına göre,  Yatırım bütçelerinin dağı-
lımına bakıldığında kurumların bilişim güvenliği konusunda hala kapsamlı bir
stratejiye sahip olmadıkları anlaşılıyor.

Yönetim katında BT yatırımları 
artık daha çok konuşuluyor
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kat çekiyor. Buna karşılık, üst yönetim ka-
demesinde kurumların yumuşak karnı
olan bilişim güvenliği konusundaki farkın-
dalığın zayıflığı ise bu araştırmayla birlikte
bir kez daha kanıtlanmış oldu. Bilişim gü-
venliği için gerekli bütçeyi ayırma nokta-
sında yaşanan tereddütler, güvenlik
risklerinin yüksekliğini ortaya koyuyor. 

BT YÖNLENDİRME KOMİTELERİ
İş ve BT yöneticilerinin bir araya geldiği
BT Yönlendirme Komiteleri, iş hedefle-
riyle BT çalışmalarının uyumlu hale geti-
rilmesini hedefliyor. Deloitte “BT – İş
Dünyası Dengesi 2009” araştırması ülke-
mizdeki firmaların %45’inde BT ve iş
temsilcilerinin olduğu bir BT Yönlendirme
Komitesi’nin resmi olarak bulunmadığını
ortaya koyuyor. Geçen yıl bu oran %60
ile daha yüksek bir seviyedeydi. Bu
durum yönetim kademelerinde söz ko-
nusu ihtiyacın yavaş yavaş anlaşılmakta
olduğunu gösteriyor. 
BT Yönlendirme Komitesi’nin eksikliği, BT
stratejileri ve BT yatırımları hakkında çoğu
kez BT ve iş birimlerinin birbirlerinden ha-
bersiz olduğunun göstergesidir. Bunun
doğal sonucu da gerçekleştirilen yatırım-
lardan şirket hedefleri doğrultusunda
fayda sağlanamaması ve kaynakların
boşa harcanmasıdır.
Araştırma ülkemizde bilgi teknolojileri ko-
nularının yönetim kurulu seviyesinde ku-
rumların yaklaşık %40’ında nadiren
gündeme geldiği, %45’inde düzenli ola-
rak, %10’unda ise daima görüşüldüğünü
ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl yapılan
araştırmanın sonuçlarına göre bu yıl bu
oranlarda küçük de olsa bazı iyileşmeler
gözlemlendi. Yönetim kurulu toplantıla-
rına BT yöneticilerinin katılması ile ilgili
değerlendirmede katılımcıların %28’i
toplantıların tümüne BT yöneticilerinin
katıldığı yönünde bilgi verirken %61’i
toplantılara çok az sıklıkta veya hiç katıl-
madıklarını bildirdiler. 

Kurumlarda BT stratejisinin kurum genel
hedefleri ile uyumu konusundaki değer-
lendirmede ise katılımcıların %36’sı sa-
dece bütçe dönemlerinde stratejik
uyumun sağlanması ile ilgili çalışmaların
yapıldığına dikkat çekiyor. Bu bulgulardan
hareketle ülkemizde halen kurumlarda
BT Yönetişimi konusunda eksiklikler bu-
lunduğunu söyleyebiliriz. 

TEKNOLOJİ GERÇEKTEN 
İŞE YARIYOR MU?
Deloitte araştırmasına yanıt veren her
dört katılımcıdan üçü son iki yılda BT pro-
jelerinin özellikle daha iyi ürünler geliştir-
meye ve iş süreçlerinin otomasyonuna
katkı sağladığını ifade ediyor. Her üç ka-
tılımcıdan biri ise BT projelerinin, müşteri
memnuniyeti sağlama ve süreçlerde ve-
rimliliği %10 civarında artırdığını kabul
ediyor. 
Araştırma kapsamında profesyonellere BT
teknolojilerinden önümüzdeki üç yıl için
beklentileri sorulduğunda, müşteri mem-
nuniyetinin sağlanmasının yanı sıra karlılık
ve operasyonel verimliliğin artırılmasının
en temel beklentiler olduğu anlaşıldı.
Geçmişte olduğu gibi ürün geliştirmeye
katkı vermesinin yanı sıra önümüzdeki
dönemde karlılık ve verimliliği artırma
beklentisi, bilgi teknolojilerinin iş hedefle-
rine destek olma bağlamında, mevcut
konumunu giderek güçlendiriyor. 

İşin ucundan kim ne kadarını tutuyor?
Deloitte araştırması kurumlarda BT pro-
jelerini başlatan ve üreten ekiplerle ilgili
bazı soruları katılımcılara yöneltti. Her üç
katılımcıdan biri BT yöneticileri ve ekiple-
rinin proje başlatma ve üretme faaliye-
tinde yer almadığını belirtti. Bu da birçok
projenin fikir bazında BT birimleri dışında
geliştiğini gösteriyor. Bunu doğrulayan bir
başka gösterge de BT projelerinin üreti-
minde BT ile iş birimlerinin ortak çalıştı-
ğını belirten katılımcıların oranının %7
gibi çok düşük bir seviyede kalması oldu.
Bu durum projeler konusunda BT yöneti-
cileri ile iş birimleri yöneticileri arasında
yeterli iletişimin olmadığını gösteriyor. 

Buna karşılık bütçe kullanımı konusunda
ise BT yönetimlerinin hala üst düzey yö-
netime çok bağlı olduğu anlaşılıyor. Katı-
lımcıların çoğunun bütçelerini bağımsız
olarak kullanamadığını belirttiği Deloitte
çalışmasında, yöneticilerin %25’i, bütçe-
lerinin sadece %10’luk kısmını, üst yöne-
timden bağımsız olarak harcama kararı
verdiğini söylediler. 
Bu arada dış kaynak kullanımı kurum-
larda belli bir olgunluk düzeyine erişmiş
görünüyor. Kurumların %60’ı dış kay-
naklı hizmetleri kullanmayı “Güvenli” bu-
lurken, %16’lık bir kesim de “Çok
güvenli” yanıtını verdi. Artık kurumlarda
bu tip projelerin giderek daha fazla sayıda

resmi anlaşma ve hizmet seviyeleri anlaş-
maları (SLA) ile desteklendiği anlaşılıyor. 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YATIRIMLARI ARTMALI
Deloitte araştırmasına göre şirketlerin
üçte ikisinde bilgi güvenliği ve gizlilik pro-
jelerine BT bütçesinden ayrılan pay %5’in
altında kaldı. Katılımcıların sadece %9’u
BT bütçelerinin %10’undan fazlasını bilgi
güvenliği ve gizlilik projelerine aktardığını
ifade ederken, iş sürekliliği sorunlarının
%18, bilgi bütünlüğü ile ilgili olayların ise
%16 ile kurumlarda en yüksek oranda
görülen sorunlar olduğu söyleniyor. 
Araştırmaya katılanların büyük çoğun-
luğu güvenlik ihlali konusunda bir sorun
yaşamadıklarını ifade ederken, bu konu-
ların kurumsal prestij ve marka güvenilir-
liği açısından kritik önemi sağlıklı yanıtlar
almayı güçleştiriyor. 
Sonuç olarak yatırım bütçelerine bakıldı-
ğında güvenlik ve gizlilik ile ilgili konu-
larda halen yeterli üst yönetim desteğinin
sağlanamadığı, politika ve prosedürlere
uygunluğun izlenmesi konularında üst
yönetimin yeterli yaptırımları uygulama-
dığı ortaya çıkıyor. 

Türk katılımcıların profili
• Türkiye’den 45 kurumun katıldığı araş-
tırmadaki Türk katılımcıların dörtte biri
üst düzey yönetici iken (CEO, Genel
Müdür, CFO...)  dörtte üçü BT yöneticisi
pozisyonunda çalışıyor. 
• Yine ülkemizden katılan kurumların
%77’si BT servislerini kullanan ve çalışan
sayısı 500 kişinin üzerinde bulunan
büyük organizasyonlardır.
• Katılımcıların %55’i finans sektöründe
faaliyet gösterirken, kalan %45’lik bölümü
diğer sektörlere dağılmış durumdadır.
• Katılan kurumların %55’inin BT bö-
lümü çalışan sayısı 50 kişi ve üzeri iken
%6’sı 5 kişiden azdır. BT bölümlerinin bü-
yüklüğü kurumdaki BT servislerinden fay-
dalanan kullanıcı sayılarıyla kıyaslandığında
genellikle büyük organizasyonların büyük
BT bölümlerinin olduğu görülüyor.

Deloitte 2010 yılında katılımı küresel ola-
rak daha da artırarak bu araştırmayı sür-
dürmeyi planlarken, ülkemizde BT
yönetişimi, BT  eğitimleri, BT yönetimi, BT
dış kaynak kullanımı ile BT güvenliği ve
gizlilik konularında ülkemizdeki sorunla-
rın ve ilerlemelerin düzenli olarak tespitini
sağlamayı hedefliyor. 
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enel anlamda baktığı-
mızda satışın tarifi çok
basit, “Satış; bir ürünün,
hizmetin, fikrin ya da fay-
danın, en uygun yerde, en

uygun zamanda, en uygun kişiye, en
uygun yöntemle, taraflar adına uygun bir
bedel karşılığında el değiştirmesi faaliye-
tidir.” Bu tanım aslında bütün satış süre-
cini tanımlıyor, üstelik gerekli tüm
değişkenleri de içeriyor. Bu durumda, ta-
nımı açarak satışın niteliklerini de ortaya
koymamız mümkün;
- Yeni bir ürünü veya hizmeti kabul ettir-
mek,
- Rakibin yerine sizin ürün ve hizmetinizi
kabul ettirmek,
- Mevcut müşteriyi daha fazla almaya
ikna etmek,
- Müşteri memnuniyetini dolayısıyla müş-
teri sadakatini sağlayabilmek…
Böyle bir bakış açısıyla satış gerçekten çok
kolay gözüküyor ama gerçekten her şey
bu kadar basit mi? Cevap ne yazık ki ko-
caman bir “hayır!”…
Bu gün hemen hemen tüm sektörlerde
aynı problemi görüyoruz, ürünler ve hiz-
metler birbirlerine çok yakın, neredeyse
ayırt edilemez durumda. Benzer teknolo-
jileri kullanan, benzer faydalar sağlayan
ürünlerimizle müşterileri ikna etmeye ça-
lışıyoruz. Farklı bir ürün veya hizmet or-
taya çıktığında ise, rakipler hemen ayısını
üretmek (hem de daha ucuza üretmek)
konusunda çok başarılılar. Üstelik en
büyük satın alma kararı motivasyonu olan
fiyatlar da birbirinin tıpatıp aynısı, çünkü
rakiplerin yaptığı her türlü fiyat manevra-
sına anında tepki veren şirketlerde çalışı-
yoruz, bu kadar hızlı tepkiler verdiğimiz
için de ürünlerimizin ve hizmetlerimizin
fiyatları da tıpkı kendileri gibi ayırt edile-
mez derece birbirlerinin aynısı. İşte tam
da bu aşamada, satıcının elinde, kendi
ürün ve hizmetini diğerlerinden ayıracak
tek fark ortaya çıkıyor; satış sonrası hiz-
metler…
Bugünün satış yönetiminde, belki de şir-
ketlerin ellerinde kalan tek parıldayan şey
satış sonrası hizmetler. Bu hizmetler fir-
maların müşterilerin gözünde o kadar
farklı algılanmalarına sebep oluyorlar ki,
artık müşteri ne rakiplerle ilgileniyor, ne
rakip ürün ve hizmetlerle ne de fiyat-
larla…
Satış sonrası hizmetleri kısaca “ürün ve
hizmetlerin müşteri tarafından doğru ve

amaca uygun şekilde kullanılması, arıza
veya şikâyet durumunda servis ve yedek
parça hizmetlerini doğru, hızlı ve uygun
fiyatla sunarak, müşteri memnuniyeti
sağlama çabaları” olarak tanımlayabiliriz.
Bu hizmetlere onarım faaliyetleri, garanti
kapsamı, verilen ürün ve hizmet hak-
kında eğitim programları, ödemelerin ko-
laylaştırılması ve izlenmesi gibi hizmetler
örnek verilebilir, bunların dışında, gittikçe
önem kazanan bir konu olan geri dönü-
şüm de satış sonrası hizmetlerin kapsamı
içerisindedir.
Müşteriye sunduğumuz bu hizmetlerin
çeşitliliği, ulaşım kolaylıkları, müşteriye
sağladığı yararlar, hizmetlerin ekonomik-
liği ve (belki de en önemlisi) kalitesi satış
sonrası hizmetlerdeki başarıyı getiren un-
surlar.  

Satış sonrası hizmetler sadece müşteri
gözünde ürün veya hizmetin tercih edil-
mesi konusunda bir rekabet avantajı
fonksiyonu olarak işlev göstermiyor ayrıca
şirketler için kâr fonksiyonu olarak da
işlev sağlıyor. AMR Research’ün çalışma-
larına göre işletmeler satış sonrası hiz-
metlerden ortalama olarak gelirlerinin
%24’ünü elde ederken, brüt kârın yüzde
45’ini bu alandan sağlıyorlar. Aberdeen
Group’un yaptığı bir başka araştırma ise
bu verilerin büyüklüğünü daha net gör-
memizi sağlıyor. Araştırmaya göre, ABD’li
şirketler, satış sonrasında ortaya çıkan hiz-
metlerden müthiş gelir elde ediyorlar.
Yedek parça, tamir ve servis gibi hizmet-
leri kapsayan bu pazarın büyüklüğü, ül-
kenin GSMH’sının %8’ine denk geliyor.
Bir başka deyişle, Amerikalı tüketiciler,
sahip oldukları ürün ve hizmetlerden ya-
rarlanmaya devam etmek için yılda 1 tril-
yon dolara yakın harcama yapıyorlar. 

Sanırım sorulması gereken 
2 önemli soru var;
1- Sunduğunuz satış sonrası hizmetler
sizin tercih edilmenize ne kadar fayda
sağlıyor?
2- Sunduğunuz satış sonrası hizmetler
size ne kadar kar sağlıyor?

Lütfen siz de kendi ürün ve hizmetleriniz
için bu 2 önemli soruyu sormadan satış
ekibinizi satışa yollamayın.

Satış Sonrası
Hizmetler

Dr. Zeki Yüksekbilgili
http://www.yuksekbilgili.com

zeki@yuksekbilgili.com
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“Yüksek yapılarda yüksek statik basınç
nedeniyle dikey zonlama gereksinimi
oluşlur. Önemli kriterlerden olan basınç,
yapının kullanımına uygun zonlama ile
kontrol altına alınabilir.
Yüksek yapılarda statik basıncın yanında,
rüzgar etkisi, baca etkisi, iç hava kalitesi,
hava taşınması, yangın güvenliği, acil
durum prosedürleri, deprem önlemleri,
bina yönetim sistemi ve zonlama gerek-
sinimleri gibi konular da dikkate alınma-

lıdır. Yapının mimari tasarımında tesisatla
ilgili rezervasyonlar üzerinde önemle du-
rulmalıdır. Yüksek yapılarda her şeyin ba-
şarısı mekanik tesisata bağlıdır.” Isısan
Yayınları tarafından yayımlanan Yüksek
yapılarda Tesisat kitabı bu cümle ile baş-
lıyor. Yüksek yapının başarısı tesisata, te-
sisatın başarısı vanalara bağlıdır cümlesi
sanırım yanlış olmayacaktır. Yüksek katlı
binalarda, kullanma suyu, havalandırma
ve yangın tesisatlarında çeşitli vanalar kul-

lanılmaktadır. Bu sebeple “Yüksek Bina-

larda Tesisat ve Vanalar” dosya konusunu

vanalar özelinde ele aldık. Amacımız yük-

sek binalarda ihtiyaç duyulan tesisat ve

vanalar hakkında detaylı bilgileri sunmak-

tır. Bu amaçla ülkemizin en önemli vana

üreticileri ve tedarikçilerinden derlediği-

miz özel bir dosya ile çıktık. Duyar Vana

Ar-Ge Müdürü Sayın Süleyman Tokay,

Arap sermayesinin dünyaya kazandırdığı

yeni bir yüksek bina Burj Khalifa özelinde

Yüksek Katlı Binalarda Tesisat Uygulama-

ları’nı, SpiraxIntervalf’den Nuri Ceylan

vana çeşitlerini, Dilşad Baysan Çolak Yük-

sek yapılarda su tesisatlarına özel çözüm-

ler konusunu dergimiz için yazdı. 

Bir tesisat grubunda yer alan bazı vanaları

ve bu vanaların seçimlerinde dikkat edil-

mesi gereken hususları Doğuş Vana

Genel Müdürü Bülent Hacıraifoğlu Yük-

sek Katlı Binalarda Kullanılan Vanalar

başlığı altında ele alırken, Gedik Döküm

ve Vana Genel Müdürü Mehmet Üzer

vana pazarını değerlendirdi. Sayın Üzer’in

makalesinden edindiğimiz bilgiye göre,

ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon vana

ve armatür üretilmekte ve rakamın orta

vadede iki milyona çıkması bekleniyor.

Firmalarımız kaliteli ürünleriyle ihracatla-

rını sürekli olarak arttırıyorlar. Bu artışla

birlikte tüm dünya pazarları için ülkemi-

zin cazip bir pazar olması demek. 

Yüksek binalarda tesisat ve vanalar
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lkemiz vana imalat sek-
törü açısından geleceği
olan bir sanayiye sahiptir.
Vana sanayi üreticilerini iki
grupta incelemek gerekir.
Birincisi bakır alaşımlı vana

üreticileri, ikincisi döküm vana üreticileri-
dir. Biz Gedik Döküm ve Vana San. Tic.
A.Ş. olarak ikinci grupta üretim yapmak-
tayız. Ülke kalkınmasına  paralel olarak
2009 yılındaki üretimimizi ve satış hede-
fimizi % 20 artırarak hedefleri belirledik.
2009  yılının ilk dönemi ihracat ağırlıklı
bir döneme girdi. Bunda  sektörel  fuar-
ların da büyük etkisi oldu. İkinci diliminde
ihracat ciddi oranda azaldı. Vana sektö-
rünün ihracat performansının iyi olması
için uluslararası sertifikaları firmaların al-
ması gerekmektedir. ISO 9001-2000 bel-
gesinin yanında, basınçlı kap olan vana
ve armatürlerin üretimine esas olan AD-
2000 WO/TRD 100, AD-2000 HPO/TRD
200 ve buna benzer belgelendirme fir-
malarından belgeler ve tip onayları alın-
ması gerekir. Bu belgeleri olan firmalar
yurt dışına ürünlerini satabilir. TERMO
markalı vanalar üreten firmamız bu bel-
geleri almış ve ihracatında büyük artışlar
olmuştur. İhracatımızı genellikle Almanya,
İsviçre, İsrail, İsveç gibi ileri ülkelere sat-
maktayız. Aynı zamanda bazı Alman firma-
larına fason olarak vanalar üretmekteyiz.
Bu tip üretimler sayesinde teknolojik bilgi-
leri bu firmalardan karşılıksız almaktayız.
Kalitemiz dünyanın her yerine vana sata-
bilir hale gelmiştir.
Kalitesi artan ürünler dünyanın heryerine
rahatlıkla satılabilir. Bu tip satışlarla beğe-
nilen ürünler yurtdışı fuarlara da katılımla
marka olma yolunda katkılar sağlar. Av-
rupa’da döküm sektörü azalmaktadır.
Son zamanlarda ülkemize büyük bir talep
var. Bunu karşılayacak dökümhane sayısı
az. Bu orta ölçekli döküm ve döküme da-
yalı üretim yerleri devlet tarafından uzun
vadeli olarak desteklenirse Türkiye bir
döküm cenneti olur. Türkiye dünyanın
merkezinde bir ülkedir. Bu nedenle
döküm sektörünü Uzakdoğu çok fazla
etkilememektedir. Ancak küçük çaplı va-
nalarda etkilemektedir.

Vana sektöründe sermaye yetersizliği var-
dır. Bu sebeple büyük yatırımlar yapılama-
maktadır.

Yüksek sayıda üretimler yapılmadığından
maliyetlerimiz yüksek olmaktadır. Buda
rekabet şansımızı azaltmaktadır. Sektör-
deki vana üretim firmaların üretim çeşidi
çok fazladır. Bu çeşit fazlalığı seri üretimi
engellemektedir. Firmalar çeşitlerini azal-
tıp daha fazla vana üretip, bunu daha
rahat satar hale gelmelidir.

Globalleşen dünyada büyük vana firma-
ları küçük firmaları satın alıp ya kapatıyor
veya konusunda tek olmanın çabası
içinde görünmektedir. Gedik Döküm ve
Vana olarak belirli bir kalite ve ciroya
ulaşmış firmaların ciddi firmalarla ortaklık
kurabileceğini düşünüyoruz. 
Bu birleşme ürünlerin ortak teklifi ilede
olabilmektedir.
Sektörümüzün gelişimi üretim kalitesi
açısından iyiye doğru gitmektedir. Alıcının
bilinçlenmesi kaliteyi daha da arttıracaktır.
Gedik olarak kaliteden ödün vermeden,
sektördeki standartlara uygun üretim yap-
maktayız. Uyduğumuz standartlar Avrupa
normları (EN) olduğundan AB’ne uyum
açısından problem yaşamamaktayız.

Sektörümüzde yılda yaklaşık bir milyon
vana ve armatür üretilmektedir. Bu raka-
mın orta vadede iki milyona çıkması ge-
rekmektedir. Firmalar kaliteli üretimle
ihracatını arttıracak ve ülkemiz vana için
cazibe merkezi haline gelecektir. Buda
yeni firmaların üretime katılması şeklinde
gelişecektir. Lojistik açısındanda ülkemiz
çok avantajlı durumdadır. Vana üreticileri 
olarak bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.

Tesisat, kimya, petrokimya, ısıtma, klima
sektörünün en önemli ekipmanları olan
vana üretiminin önemi ön plana getiril-
melidir.

Vana sanayii ülkemiz ihtiyaçlarını karşılar
hale gelmiştir. Bundan sonra firmalarımı-
zın teknoloji gerektiren daha özellikli va-
naları üretmeye gayret etmelidirler.
Küçük kâr marjı ile çalışan firmaların bü-
yümesi de mümkün olmamaktadır. Özel-
likli vanalar üretmek için yutdışı
temaslarımızı arttırmalıyız. Onlara bu tip
vanaları yapmak için gayret etmeliyiz.

Türkiye’de
vana üretimi

ve vana 
sektörü 

üzerine bir 
değerlendirme 

Mehmet ÜZER 
Genel Müdür

Gedik Döküm ve Vana San. Tic. A.Ş.

Ü





Batı’da ve Doğu’da olduğu gibi ülke-
mizde de yüksek katlı binalar yaygın bir
şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu bina-
larda özellikle mekanik çok önemlidir. Ya-
pılar kış aylarında ısıtılır, yaz aylarında
soğutulur ve bütün yıl havalandırılır. Bu
durum bu tip binalarda belirli özelliklerin
olmasını gerektirir. Bu özelliklerin en
önemlisi ise tesisatın oluşturduğu yüksek
statik basınçtır. 
Yeni yılın ilk günlerinde Arap sermaye-
sinin dünyaya kattığı yeni bir yüksek
bina ile karşılaştık. Binanın ismi BURJ
KHALIFA’ dır. 

BURJ KHALIFA;
• Dünyanın en uzun binası
• Dünyanın en uzun serbest şekilde
ayakta duran binası
• Dünyanın en yüksek katlı binası
• Dünyanın en yüksek açık hava gözlem
katı
• Dünyada asansör ile en yüksek seyahat
• En uzun servis asansörü gibi özelliklere
sahip bu bina 4 Ocak 2010 tarihinde hiz-
mete açılmıştır. Bu bina 162 katlıdır ve
2.625 feet (yaklaşık 828 metre) yüksekli-
ğindedir. Bu bina diğer rakiplerine göre
farkı hissedilir derecede açmış görünüyor.
Çünkü 2. Sıradaki Taipei 101,508 metre,
3. Sıradaki Şangay Dünya Ticaret Mer-
kezi; 492 metredir. Bu üç binanın ardın-

Dr. Süleyman TOKAY, 
Makina Mühendisi. Ar-Ge Yöneticisi

DUYAR VANA MAK. SAN. ve TİC. A.Ş.
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dan ise, 330 metre ile 452 metre ara-
sında dünyanın çeşitli ülkelerinde inşa
edilmiş olan 22 bina yer almaktadır. Bu
binada mekanik olarak en yüksek verimi
elde edebilmek için, günlük ortalama
946.000 litre su kullanılır, yaklaşık 10.000
ton eriyen buzun sağladığı soğutma kap-
asitesine yakın soğutucu akışkan ile so-
ğutma sağlanmaktadır. Yüksek katlı
binalar şu şekilde sınıflandırılmaktadır;
• 10 – 12 kata kadar olan binalar; bunlar
yaygın ve alışılagelmiş teknoloji sınırları
içinde tasarlanıp inşa edilmektedirler. Bu
tip binaların işletmesinde önemli sorunlar
meydana gelmemektedir.
• 20 – 25 kata kadar olan binalar; Bu
düzeyde daha karmaşık taşıyıcı sistem
ve tesisat çözümleri gerekmektedir.
Asansör ve taşıma analizleri yapılması ve
yapıyı hafifletmeye çaba harcanması ge-
rekmektedir.
• 55 – 60 kata kadar olan binalar; Bu
yüksekliklerde taşıyıcı sistem genellikle
çeliktir. Ancak son zamanlarda yüksek
kaliteli betonarme karkas sistemler de
kullanılmaktadır. Bu tip binaların tesisat
bakımından düşey kısımlara ayrılmaları ve
ara katlarda yardımcı merkezlerin kurul-
ması gerekmektedir. Asansörler de bina-
nın belirli yükseklikteki bölümlerine
hizmet etmek üzere gruplanır ve hızları 6
m/s’ ye kadar yükselir.
• 60 katın üzerindeki binalar; bu tip bi-
nalarda taşıyıcı sistem, dış cephe malze-
mesi ve diğer detaylar, tesisat düzenleri
ve yangın önlemleri bakımından daha
üstün bir teknoloji gerekir. Taşıyıcı sistem
ve ulaşım problemlerinin karmaşıklığı ve
kullanılabilir olan oranlarının düşmesi yü-
zünden sadece prestij amaçlı olarak ya-
pılmaktadır. Artık tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de bu tip prestij, güç ve
gösteriş amaçlı binalar yükselmektedir.

Yüksek katlı binalarda sıcak su ile ısıtma
yapıldığında büyük bir statik basınç or-
taya çıkacaktır. Isıtma sistemi içinde ba-
sınca en duyarlı elemanlar kazanlar ve
radyatörlerdir. Normal radyatör ve kazan-
lar 4 bar, maksimum 6 bar basınca daya-
nıklı olarak üretilirler. Bina yüksekliği
normal şartlarda 60 m’ yi, başka bazı fak-
törleri ve emniyet payı dikkate alındı-
ğında yaklaşık 50 metreyi geçmemelidir.
Yüksek bloktaki kazanla ara tesisat katı
arasındaki daireler kazandan, ara bloktan

sonraki daireler ise ısı değiştirgecinden
beslenmektedir. Basıncın bölgelere ayrıl-
masının amaçları; sistemin statik basıncını
azaltmak, alt/üst basınç farkını azaltmak
ve akışkan debisini kontrol etmektir.
Gökdelenlerin hem içme suyu ve hem de
atık su açısından topografik yeri oldukça
önemlidir. İçme suyu şebekelerinde, bo-
rudaki su basıncının sınır değerleri vardır.
Üst sınır değerin 80 mss, alt sınır değerin
ise 30 mss olması istenir ve yapılan pro-
jelerde bu değerler kabul edilir. Bu sınır
değerler nedeniyle içme suyu şebekeleri
50 m kot aralıkları ile şebekelere ayrılarak
beslenmesi gerekir. Bu ayrımlarda şehrin
düşük kotlu yerlerinde doğal olarak yük-
sek su basıncı, yüksek kotlu yerlerde
düşük su basıncı ile karşılaşılır. 
Çok yüksek katlı binaların şehirlerin yük-
sek kotlu yerlerinde yapılması duru-
munda ideal durumda olsa bile binanın
ancak bir bölümünü şebeke basıncı ile
beslemek mümkün olmaktadır. Diğer kı-
sımlar için hidrofor, pompa gibi ekipman-
ları kullanma zorunluluğu doğmaktadır.
Bu da ek bir maliyet ve enerji kaybına
neden olduğu gibi çevresindeki binalara
göre su çekme açısından daha avantajlı
olmaktadır.
Benzer durum tabii ki atık su için de ge-
çerlidir. Yüksek semtte yapılan yüksek
bina şebekesinin boru çapları en uç nok-
tadan itibaren büyük olmak zorundadır.
Düşük kotlu bölgelere yapılması halinde
ise küçük çapta gelir ve yüksek binadan
sonra kısa bir mesafe için büyük değere
ulaşır. 

Tüm yüksek binalarda, mekanik tesisat
birçok yönden sınıflandırmaya tabi tutul-
maktadır. Sistemi seçebilmek için önce kı-
yaslama faktörlerinin ortaya konması
gerekmektedir. 

BBu faktörler şu şekilde 
sıralanabilmektedir;
- Yapının tipi ve karakteri
- Yapı içindeki yer ve bölüm şekilleri
- Yapının ömrü
- Yapının mimarisi
- Sistemin işletme kolaylığı ve işletme
masrafları
- Yapının yeri
Yüksek katlı binalarda uygulanacak iklim-
lendirme tesisatsında istenen özellikler ise
şu şekilde sıralanabilir;
- Yapı inşaatını zorlamamalı
- Tekrar eden yapı ritmine uymalı
- Yapıda konfor şartlarını eksiksiz yerine
getirebilmeli
- Enerji tasarrufu sağlamalı
- Yangın halinde kolay kontrol altına alın-
malı, yangın kontrolüne yardımcı olmalıdır.

Genelde bilindiği gibi, hep şu şekilde bir
söz söylenmektedir. Yapıyı tasarlayan
mimar aynı zamanda yangını da önler.
Çok katlı binalarda yangın tesisatlarının
özelliklerini değerlendirdiğimizde şu tip
yatırımların yapılması vazgeçilmezdir;
Pasif güvenlik önlemleri; binanın konstrük-
siyonu, yapı elemanı ve dekorasyon mal-
zemeleri ile ilgilidir. Yapı bileşenlerinin
yangına dayanıklılığı en az 90 dakika ol-
malıdır.
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Aktif güvenlik sistemleri; yangın başladı-
ğında yangının başlangıcını zaman kay-
betmeden haber verecek, yangını bir
bölgeye hapsedecek, kurtarma ve sön-
dürme çalışmalarını kolaylaştıracak sis-
temleri içermektedir. Genelde ikiye ayrılır;
-- Yangını saptama anında haber alma
• Yapı içi gözetleme sistemi
• Otomatik yangın bulma tesisatı
• Alarm cihazları
- Yangın söndürme olanakları
• Bina içinde yangın dolabı
• Bina dışında hidrantlar
• Sprinkler ve yağmurlama tesisatı
• Yangın tiplerine özel uygulamalar

Bu seçeneklerden sprinkler sistemleri ile
binaların yangın güvenliği kapsamındaki
detaylar incelendiğinde karşımıza şu bil-
gilerin çıktığı görülmektedir.
Türkiye’ de uyulması gerekli olan tasarım
standardı olan TS EN 12845 standar-
dında verilen kurallar temel olarak baz
alınmıştır. Eğer bu standartta belirtilen
özellikler tasarım şartlarını kapsamadığı
noktada NFPA 13 standardı ele alınarak
çözümleme yapılmaktadır. Otomatik
sprinkler sistemleri, yangını başlangıçta
tespit etmek ve suyla söndürmek veya

söndürme işlemini diğer yollarla tamam-
layabilmek için yangını kontrol altında
tutmak amacıyla tasarlanmaktadır. Her
ne kadar ülkemizde son yirmi yıldan beri
yoğunlukla kullanılıyor olmasına rağmen
sprinkler sistemleri, 1874 yılından bu-
güne kadar otomatik yangın korunma
sistemi anlamında en güvenilir ve en çok
kullanılan sistemler olmuştur. Ve yakın
gelecekte de bu özelliğini koruyacağı göz
ardı edilmemelidir.
Yakın zamanda güncel hali de yayınlan-
mış olan Binaların yangından korunması
hakkında yönetmeliğin yanı sıra aşağıda
sıralanmış olan teknik dokümanlar de-
ğerlendirme kapsamında olmalıdır.
• TS EN 54-1, Yangın algılama ve yangın
alarm sistemleri
• TS EN 12259-1, sabit yangın söndürme
sistemleri–sprinkler ve su püskürtme ele-
manları
• TS EN 12845, Sabit yangın söndürme
sistemleri–otomatik sprinkler sistemleri–
tasarım, montaj ve bakım
• ISO 14520, Gazlı söndürme sistemleri–
fiziksel özellikler ve sistem tasarımı
• NFPA 13, Sprinkler sistemlerinin kuru-
lumu için standartlar
• NFPA 14, borulama ve bağlantı sistem-
lerinin kurulumu için standartlar
• NFPA 20, yangından korunma için istas-

yon pompalarının kurulumu için stan-
dartlar.

Su sprey ve baskın sprinkler sistemleri,
özel tasarım yaklaşımları kullanılarak
sprinkler sistemlerinden ayrı tasarım stan-
dardına sahiptir, dolayısıyla farklı tasarım
şartlarında değerlendirilmelidir.

Sonuç: Yüksek katlı binalar günümüzde
artık giderek daha fazla kullanılan bir yapı
biçimi olmaktadır. Yüksek katlı bloklarda
yapının fonksiyonları açısından mekanik
tesisat büyük öneme sahiptir. Bu tip bi-
nalarda HVAC uygulamalarını diğer kon-
for uygulamalarından ayıran belirli
özellikler vardır. Bunların başında büyük
statik basınç değerleri gelir. Bu sorunla
baş edebilmek için yapı dikey olarak ba-
sınç bölgelere ayrılmaktadır. Bu basınç
bölgeleri ısıtma, soğutma, havalandırma,
yangın vb. gibi tesisatların kalbidir.

Kaynaklar: 
http://www.burjkhalifa.ae/the-tower/fact-
figures.aspx
Prof. Dr. Altan ÖKE, Söyleşi Notları
Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU, Söyleşi Notları
Kevork ÇİLİNGİROĞLU, Söyleşi Notları
Yüksek Yapılarda Tesisat ve Pratik Bilgiler, Rük-
nettin KÜÇÜKÇALI, IV. Ulusal Tesisat Mühendis-
liği Kongresi ve Sergisi,
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Akışkanları kontrol etmek için kullanılan
vanaların birçok türü vardır. Kullanıldığı
yer, kullanıldığı akışkan, konstrüksiyonu
veya kumanda şekline göre çeşitli adlan-
dırılmaları bulunmaktadır.
Bir vanadan beklenen iç veya dış kaçak
yapmaması, uzun süre bakıma ihtiyaç
göstermemesi ve zaman içinde ekonomik
olmasıdır.
Vanalar, sanayide, endüstride, büyük ya-
pılarda otel, hastane gibi tesisler ile ko-
nutlarda kullanılmaktadır. Çoğu kez
ısıtma amaçlı olmak üzere, soğutma,
klima, proses devreleri gibi ortamlarda da
yaygın kullanılmaktadır.

Yüksek yapılarda akışkan kontrolü için
yaygın bir şekilde kullanılan vanalar;
• Globe vanalar
• Küresel vanalar
• Kelebek vanalar
• Çek vanalar

Vana Seçimi:
Vana seçiminde aşağıdaki bilgilere ihtiyaç
vardır.
1- Akışkan: Akışkanın cinsi (sıvı, gaz par-
tiküller içeren sıvı, toz vb.) akışkanın ko-
rozif özelliğinin olup olmadığı tespit edilir.
2- İşletme Basıncı: Max. işletme basıncı
dikkate alınır.
3- İşletme Sıcaklığı: Max. ve min. işletme
sıcaklığı tespit edilir.
4- Malzeme: Vana malzemesi, akışkan,
basınç ve sıcaklık dikkate alınarak seçilir.
5- Vana türü
6- Anma çapı
7- Bağlantı şekli: Flanşlı, dişli, soketli-kay-
naklı

Globe vanalar 
Gövdenin dış görünüşünün global yapı-
sından dolayı globe vana diye adlandırıl-
maktadır. Globe vanalar; yüksek basınç,
yüksek sıcaklık ortamları ile ayar istenen
yerlerde kullanılma olanağı nedeniyle
bütün boru sistemlerinde yaygın olarak
kullanılırlar.
Globe vanalar sızdırmazlık prensibine
göre; baskılı, pistonlu veya metal körüklü
olarak üretilmektedir. Günümüzde kızgın
su, kızgın yağ ve buhar tesisatlarının en
ideal vanası olarak metal körüklü globe
vanalar kullanılmaktadır.

11. Baskılı Tip Vanalar:
Dış görünüş olarak; gövde, kapak, mil ve
volandan meydana gelir. İç aksam olarak
sit ve supap vardır. İç sızdırmazlık metal sit-
supap sistemi ile sağlanır. Dış sızdırmazlık
ise mildeki salmastra ile temin edilir.
Kullanıldığı akışkanlar: Buhar, kızgın su,
basınçlı hava vb. akışkanlar.

2. Pistonlu Vanalar:
Dış görünüş olarak gövde, kapak, mil ve
volandan meydana gelir. İç aksam olarak
piston ve ringler mevcuttur. Alt ring, iç
sızdırmazlığı; üst ring, dış sızdırmazlığı
sağlar.
Kullanıldığı akışkanlar: Buhar, kızgın su,
basınçlı hava vb. akışkanlar.

3. Metal Körüklü Vanalar:
Dış görünüş olarak, gövde, kapak, mil ve
volandan meydana gelir. İç aksamı ve iç

sızdırmazlığı sağlayan elemanlar baskılı
tip vanalarda olduğu gibi sit ve supabıdır.
Ancak dış sızdırmazlık, bir metal körük
sistemi ile sağlanır. Paslanmaz çelik mal-
zemeden olan metal körüklü vanalarda
dış sızdırmazlık, salmastralı olan sistem-
lerden daha uzun ömürlü ve uzun süre
bakım gerektirmez.
Kullanıldığı akışkanlar: Buhar, kızgın su,
kızgın yağ, korozif akışkanlar.

Kullanıldıkları yerlere göre vana çeşitleri
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Küresel Vanalar
Yapısı; Gövde, küre, hareket kolu ve sız-
dırmazlık elemanlarından meydana gelir.
Kürenin üst kısmında bir mil yuvası bu-
lunmakta ve bu yuvaya oturan mil, hare-
ket kolu ile döndürüldüğünde küre de
birlikte dönerek vanayı açmakta veya ka-
pamaktadır.

İlk yapıldıklarında metal-metale sızdır-
mazlık teminindeki güçlük nedeniyle
daha az kullanılıyordu. Ancak PTFE (Tef-
lon) vs gibi uygun malzemelerin kullanıl-
ması daha iyi ve uzun ömürlü sızdırmazlık
imkânı sağladığından, kullanım alanları
artmıştır.

AAvantajları:
• Basınç kaybı azdır. 
• Açıp kapaması kolaydır.
• Küreyi 90o çevirmek vanayı açmak veya
kapatmak için yeterlidir.
• Çift sızdırmazlık sisteminden dolayı
daha iyi sızdırmazlık sağlanır.
• Ayar vanası olarak kullanmak da müm-
kündür. Ancak, esas olarak tam açık veya
tam kapalı konumlar için tavsiye edilirler.

Vana bağlantı çapı ve küre ölçüsü dikkate
alındığında tam geçişli ve redüksiyon ge-
çişli olarak iki farklı geçiş tipinde üretil-
mektedirler. Tam geçişli küresel vanalarda
küre geçişi ile boru iç çapı aynıdır. Basınç
kayıplarının sıfıra yakın olması enerji ta-
sarrufu açısından avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca minimum basınç kaybı istenen te-
sisatlarda kullanılır.
Redüksiyon geçişli küresel vanalarda küre
geçişi (iç çapı) genellikle boru iç çapından
bir ölçü daha küçüktür. Yani, DN50’lik bir
küresel vananın küre geçişi DN40’tır. Bu
nedenle DN50 /40 olarak gösterilir. Ba-
sınç kayıpları tam geçişli küresel vanalara
göre daha fazladır.

Kullanıldığı akışkanlar: Su, sıcak su, ba-
sınçlı hava, gazlar, doğal gaz, LPG asit-
lerle vb. tüm akışkanlarda kullanılır.

Kelebek Vanalar 
Kelebek vanalar adını, klape (disk) ve
milin kombinasyonunun şeklinden alır.
Vana gövdesi ile vana iç çapının büyük-
lüğü birbirine çok yakındır. Klape, dikey
eksen boyunca monte edilmiş olan mil ile
desteklenmiştir. Klape akış yönünde dik
olarak bulunuyorsa, akışkan durdurulmuş
vana kapamıştır.

Kelebek vanalarda sızdırmazlık; metal bir
klape ile gövde içini kaplayan elastik
(EPDM, Viton) veya plastik (Teflon, PFA)
sızdırmazlık elemanları arasında sağlanır.
Bu sızdırmazlık elemanı aynı zamanda iki
flanş arasında conta görevi yapar. 

Avantajları:
• 90 derecelik bir açıyla tam açar - tam
kapar
• Kolay açıp - kapama
• Basınç kaybı azdır
• Hacmi küçük, az yer işgal eder
• Ağırlığı azdır.

Kelebek vanalar ile akışkan ayar edilebilir
ve ayar edilen nokta sabitlenebilir.

Kullanıldığı akışkanlar: Su, sıcak su, ça-
murlu su, katı partiküller ihtiva eden akış-
kanlar, toz akışkanlar ve kimyasal (korozif)
akışkanlar. Korozif akışkanlar için disk
malzemesi ve sızdırmazlık elemanı korozif
akışkana dayanıklı malzemeden seçilir.

Kelebek vanalar bağlantı şekillerine gore
wafer, lug veya flanşlı olarak üretilir.
Wafer tip vanalar iki flanş arasına monte
edilmesi ve az yer işgal etmesi nedeniyle
yaygın kullanılırlar.

Kelebek Vanaların Bağlantı Şekilleri

Çek Vanalar
Çek vana diye belirtilen “geri döndürmez
vanalar” akışkana bir yönde yol veren
diğer yönde kapatan vanalardır. Akışka-
nın basıncı ile kendi kendine yani otoma-
tik çalışırlar. Kapatma kuvveti için
borudaki basınç farkı (çek vananın önü
ve arkasındaki basınç farkı) önemli bir
faktördür.

1. Wafer

2. Full lug

3. Flanşlı
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Yüksek yapılarda yaygın olarak kullanılan
çek vana tipler şunlardır:
1.  Lift tip çek vana
2.  Swing (çalpara) tip çek vana
3.  Disk tip çek vana

LLift Tip Çek Vana:
Çek vana gövde yapısı globe vananın
gövde yapısı ile aynıdır. İçyapısında supap
ve sit vardır. Supabın aşağı - yukarı hare-
keti ile kapatır veya açar. Yüksek basınç-
lar, buhar ve kızgın su tesisatlarında
kullanılır.

Çalpara (Swing) Çek Vana:
Çek vananın supabı yüzer bir klapedir.
Çok küçük basınçlarda bile açma özelliği
vardır. Basınç kaybı çok azdır. 

Disk Tip Çek Vanalar:
Disk Çek Vana: 
Gövde, yay ve diskten meydana gelir. Yay
baskılı disk Sit’e oturduğunda çek vana
kapatır. Akışkan yay baskı kavvetini yen-
diğinde çek vana açılır. İki flanş arasına
monte edilir. Montajı kolaydır. Diğer çek
vanalara göre hacmi çok küçüktür, az yer
işgal eder. Ayrıca, ağırlık olarak hafiftir.

Su, sıcak su, kızgın su, buhar ve kimyasal
akışkanlarda kullanılır.

Pislik Tutucular
Akışkan içindeki, pislik tortu gibi katı par-
tikülleri tutmaya yarayan armatüre pislik
tutucu denir. Pislik tutucunun içerisinde
bir filtre bulunur. Filtre, yabancı maddeleri
tutarak akışkanla birlikte gitmesini önler.

Filtre malzemesi korozyona dayanıklı pas-
lanmaz çelikten üretilir. 

Pislik tutucunun tesisata montajında filtre
yere (zemine) dik gelecek şekilde montaj
yapılır. Bunun nedeni filtre içindeki pislik-
lerin kolay temizlenmesi içindir. Ancak;
akışkan buhar ise, filtre yere paralel ola-
cak şekilde montaj yapılmalıdır.
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Yüksek katlı binalarda, kullanma suyu,
havalandırma ve yangın tesisatlarında çe-
şitli vanalar kullanılmaktadır. Bu maka-
lede amacımız, sizlere bu vanalardan
bazılarını tanıtmaktır. Şüphesiz oldukça
kapsamlı olan bu konuda, tüm vanaları

detaylı olarak analiz etme
şansımız bulunmamaktadır.
Bu nedenle, her bir tesisat
grubunda yer alan bazı va-
naları ve bu vanaların se-
çimlerinde dikkat edilmesi
gereken hususları dile geti-
receğiz. 

Yüksek katlı binalarda su ve
yangın tesisatı farklı şekil-
lerde yapılabilmektedir. Di-
rekt şehir şebekesinden
dairelere su basılabildiği
gibi, bazı durumlarda bod-
rum katındaki bir depoda
su toplanarak üst katlara
iletim yapılır, bazı durum-
larda su, çatı katındaki bir
depoya pompalanarak su
dağılımı üst noktadan ca-
zibe ile yapılır, bazı durum-
larda ise bu durumların
kombinasyonu kullanılır.
Yangın tesisatında ise ayrı
bir depo kullanılabildiği gibi,
mevcut su sistemi de kulla-
nılabilmektedir. Sol taraftaki
şekilde, hem bodrum hem
de çatı katında bir depo sis-
temi bulunan ve çatı katı
deposundan su dağıtımı
sağlanan bir sistem gör-
mekteyiz. 

Depo sistemlerinde, en kri-
tik işlemi gören vanalardan
birisi seviye kontrol vanala-
rıdır (Resim 1). Seviye kontrol vanaları,
herhangi bir elektriksel gereksinimi olma-
dan depo seviyesini kontrol eden, su se-
viyesi yükseldiğinde otomatik olarak
açılan, depo seviyesi düştüğünde ise oto-
matik olarak kapanan vanalardır. [C] Bod-
rum rezervuar seviye kontrol sistemine

yakından bakacak olursak, bu noktada
kullanılabilecek iki farklı vana tipini göre-
biliriz. Şekil 1’deki örnekte mekanik şa-
mandıralı bir vana bulunmakta, Şekil
2’deki örnekte ise hidrolik seviye kontrol
vanası bulunmaktadır. Mekanik vana-
larda vana depo içerisine monte edilmek
zorundadır ve şamandıra vanadan ayrıla-
mamaktadır. Şamandıra yükseldiğinde,
bağlı olduğu mekanizma vana klapesini
kapatır. Düştüğünde ise vana klapesi açı-
lır. Bu nedenden ötürü, vana şamandıra-
dan ayrılamaz ve vana, sürekli yarı açık
konumda çalışır. Dolayısı ile kısık açıklıkta
çalışan vanada kısa bir sürede kavitasyon
hasarı oluşur ve vana yüksek gürültü
oluşturur. Ayrıca vana çıkışının atmosfere
açık olması dolayısı ile vanaya etkiyen di-

Bülent Hacıraifoğlu 
Genel Müdür
Doğuş Vana 

Yüksek katlı binalarda kullanılan vanalar
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(A) Yüksek kat basınç düşürücü sistem
(B) Alçak kat basınç düşürücü sistem
(C) Bodrum rezervuar seviye kontrol sistemi
(D) Çatı rezervuarı seviye kontrol sistemi
(E) İçme suyu pompalama sistemi
(F) Yangın koruma pompalama sistemi
(G) Yüksek kat pompalama sistemi

Resim 1

Şekil 1: Mekanik şamandıralı vana, yüksek difransiyel ba-
sınç, yüksek gürültü, yüksek kavitasyon, montaj zorluğu,
düşük vana ömrü, düşük performans

Şekil 1: Hidrolik seviye kontrol vanası
Doğuş Vana, 750-66-B modelinin yanında sisteme aşağıdaki
ürünlerin de monte edilmesini tavsiye eder.
(1) Pislik tutucu, (2) 730-65 Basınç sabitleme vanası,
(3) 750-66-B Paralel hat vanası, (4) Flatör



feransiyel basınç çok yüksektir. Bu ne-
denle de kavitasyon hasarı ve gürültü
oluşturma çok daha ciddi boyutlara yük-
selir. Şamandıra, depo içerisindeki dalga-
lanmalara maruz kalabilmekte,
şamandıra kolunun sıkışması ise vananın
çalışamamasına yol açabilmektedir. Bu
vanalar işlevini yerine getirmezse depo
taşmaları, özellikle prestijli konutlarda çok
büyük hasarlara yol açabilmektedir.   

Şekil 2’deki hidrolik kontrol vanası örne-
ğinde ise vana tamamen hidrolik pren-
siple çalışmakta ve flatör, vanadan
bağımsız olarak depoya yerleştirilebil-
mektedir. Böylelikle flatör özel bir haz-
neye yerleştirilebilir ve depo
dalgalanmalarından etkilenmesi önlene-
bilir. Ayrıca, fleksibl borularla flatörden
vanaya yapılabilen bağlantılar sayesinde
vana hat içerisine monte edilir. Böylelikle
vanaya etkiyen diferansiyel basınç farkı
azaltılır. Hidrolik seviye kontrol vanaları,
tek bir seviyeye göre ayarlanıp sürekli
açma-kapama yapabileceği gibi, iki seviye
belirlenerek, üst seviyede vananın tam
açılması, alt seviyede ise vananın tam ka-
panması sağlanabilir. Böylelikle vana ya
tam açık ya tam kapalı çalışır ve gürültü
ve kavitasyon seviyesi minimuma indirge-
nir. Ayrıca, hidrolik seviye kontrol vanası
girişine yerleştirilen [2] numaralı basınç
sabitleme vanası ile ana hattan beslenen

alt kattaki tüketiciler önce-
likli hale getirilebilir. Böyle
bir uygulamada, seviye
kontrol vanasına benzer bir
prensiple çalışan basınç sa-
bitleme vanası, vana girişin-
deki basıncı sürekli hisseder.
Mevcutta, alt katlardaki tü-
ketim fazla ise giriş basıncı
düşük olacaktır. Bunu hisse-
den vana, kendisini kapata-
rak tüketicilere öncelik verir.
Örneğin gece vakitlerinde
tüketim düştüğünde ise sis-
tem basıncı, kullanıcının ta-

nımladığı basınç değerinin üzerine
çıktığında, vana otomatik olarak açılarak
depo dolumuna olanak verir. Bu gibi sis-
temlerde, ek güvenlik olarak ayrıca vana
üzerine bir solenoid koyularak elektriksel
güvenlik de oluşturulabilir. Böylelikle, hid-
rolik flatörlü seviye izlemede bir sorun
oluştuğunda ve seviye kritik bir noktaya
ulaştığında, solenoide sinyal
giderek vana otomatik ola-
rak kendisini kapatır. 

Depoda toplanan suyun,
çatı katındaki depoya veya
üst noktalardaki tüketicilere
pompalanması gerekmek-
tedir. Şekil 3’te, bu depodan
emilen suyun pompalan-
masını görebilirsiniz. Böyle
bir uygulamada pompa
yüksek katlara su bastığı
için ani pompa duruşlarında
sistemde darbe oluşabil-
mektedir. Bu nedenle,
pompa çıkışlarına standart bir çekvalf
monte edilmesi tavsiye edilmemektedir.
Pompa çıkışlarına yerleştirilecek bir
pompa kontrol vanası, pompalarla
uyumlu çalışarak vana açılma ve kapan-
masında darbe sorununu çözdüğü gibi,
içerisindeki yay sayesinde çekvalf görevini
de yerine getirmektedir. Pompaya açılma
komutu gittiğinde, önce pompa açılır,

daha sonra yavaş bir şekilde
vana açılarak suyun darbesiz
terfisine yol açar. Pompaya ka-
panma komutu gittiğinde ise
önce vana yavaş bir şekilde ka-
panır ve daha sonra pompa ka-
panır. Böylelikle pompanın ani
duruş kalkışlarında oluşan so-
runların önüne geçilmiş olunur.
Bir elektrik kesilmesi duru-
munda ise pompa kontrol va-
nası yaylı bir çekvalf gibi anında
kapanarak geri dönüşü önler.
Resim 2’de G. Kore’de yüksek

katlı bir binada uygulanan Pompa Kont-
rol Vanalarını görebilirsiniz. Fakat böyle
bir durumda oluşan darbeyi önleyebil-
mek için hatta paralel olarak darbe ön-
leme vanaları kullanılmalıdır. Darbe
önleme vanaları, sistemde darbe oluşa-
cağını sezerek tam açık konuma ulaşır.
Böylece darbe pompa odasına ulaştı-
ğında, darbe önleme vanalarından tekrar
depoya geri iletilir ve pompa korunmuş
olur. Sistem parametreleri normal sevi-
yeye ulaştığında, vanalar otomatik olarak
durumu sezerek kapanırlar. Alt noktadan
pompalanan su ise çatı katındaki depoya
ulaştırılır. Şekil 4’teki [D] çatı katındaki de-
poda da, bodrum katındaki depoya ben-
zer bir sistem monte etmek mümkündür.   

Ana su dağıtım hattının farklı katlara da-
ğılımı ise bir başka sorunu ortaya koy-
maktadır. Bu da, aynı terfi hattı üzerinden
farklı kotlardaki dairelere su taşınması ve
arada oluşan büyük basınç farklarıdır.

Farklı kotlarda, ana hat üzerinden dağı-
lımlar sağlanmalı, bu çıkışlarda ise basınç
regülasyonu yapılmalıdır. Bunun nedeni,
üst katlardaki kullanıcıların makul seviye-
lerde basınç alabilmesi için alt katlardaki
kullanıcılara yüksek basınçlı su ulaştırıl-
masıdır. Bu amaçla, ana hat dağılımla-
rında, Resim 3’te görülen basınç
düşürücü kontrol vanaları kullanılmalıdır.
Kontrol vanalarının çalışma fonksiyonu
oldukça kritiktir. Eğer herhangi bir neden-
den ötürü lateral hatlarda basınç yükse-
lecek olursa borular patlayabilir ve prestijli
bir konutta ciddi maliyetlere sebep olabi-
lir. Ayrıca, vanaların işlev görememesi so-
nucu tüketicilere su ulaştıramama sorunu
ortaya çıkar ve müşteri şikâyetleri oluşur.
İşte bu nedenle, lateral hat bağlantıla-
rında yüksek seviyede güvenlik temeldir.
Basınç düşürücü kontrol vanaları, değiş-
ken giriş basıncını, değişken debiden et-
kilenmeksizin, kullanıcının tanımladığı
düşük bir basınca düşürür. Vana, hiçbir

Şekil 3

Şekil 4

Resim 2
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elektriksel bağlantıya ihtiyaç duymaksızın
hidrolik prensiplerle çalışmaktadır. Şekil
5’te, üst kotlarda bulunan bir ana hat
bağlantısını bulabilirsiniz. [3] numaralı ba-

sınç düşürücü kontrol vanaları, giriş ba-
sıncına bakmaksızın her zaman sabit bir
çıkış basıncı oluşturmaktadır. Burada iki
adet [3] numaralı vananın kullanılması,
güvenlik amacı ile gerçekleştirilmiştir.
Doğuş Vana, böyle bir bağlantıyı, eğitim-
siz bir personelin vana ayarlarını bozma
olasılığı dolayısı ile ekstra bir güvenlik
amacıyla önermektedir. Böylelikle, bir
vana işlevini yerine getiremezse, ikinci hat
devreye girerek su teminine devam eder.
Böylelikle, su kesilmesi veya basıncın ani-
den yükselmesi gibi sorunlar oluşmaz.
[4] numaralı basınç düşürücü kontrol va-
nası, ana vananın bir benzerinin küçük
bir çapı olup, tüketim değerleri çok düşük
seviyelerde oluşuyorsa çalışmaya başlar.
Böylelikle, ana vananın kısık klape aralı-
ğında açılıp kapanmasını ve gürültü çıkar-
masını önler. [5] numaralı relief vanaları,
emniyet vanaları olup, çeşitli nedenlerden

ötürü hat basıncı tehlikeli seviyeye
ulaşırsa açılarak yüksek basıncı sis-
temden tahliye eder. [2] numaralı
basınç düşürücü kontrol vanası ise
normal koşullarda tam açık du-
rumda çalışır. Fakat, herhangi bir
nedenle diğer vanalar işlev gör-
mez ve çıkış basıncı artarsa, [6]
numaralı sensörden aldığı bilgiye
bağlı olarak regülasyon yaparak
basıncı güvenli seviyelere düşürür.
Şekil 6’da, basıncın daha yüksek
olduğu alt kotlardaki bir dağılıma
bakacak olursak, tekrar benzer bir
durumla karşılaşırız. Ancak bu-
rada basınç düşümü daha fazla olacağı
için, hat üzerine seri olarak iki adet basınç
düşürücü kontrol vanası monte edilmiştir.
Böylelikle, [3] numaralı oransal basınç dü-
şürücü kontrol vanaları basıncı bir ka-
deme düşürür, [7] numaralı basınç
düşürücü kontrol vanaları ise basıncı

ayarlanan seviyeye düşürerek o
noktada sabit tutar. Resim 4’te
benzer bir uygulamanın fotoğ-
rafını bulabilirsiniz.
Yüksek katlı binalarda bir diğer
temel tesisat ise havalandırma
tesisatıdır. Şekil 7’de, havalan-
dırma tesisatının başlangıç nok-
tası olan pompa istasyonunu
görebilirsiniz. Bu istasyonlarda,
sıcak su pompalanarak makine-
lere gider ve burada soğutulur,
dairelere ulaşarak soğutma işl-
evini gerçekleştirir ve daha
sonra tekrar geri gelerek pom-
palardan tekrar makinelere
pompalanır. Genellikle ülke-
mizde, pompaların çıkışına, geri
akışı önlemek için standart çal-
para çekvalfler [3]

yerleştirilmektedir. Çekvalfler,
hem düşük basınç kaybına
neden olmalı, hem de darbesiz
özellikte çalışabilmelidir. Bu ne-
denle özellikle gelişmiş ülke-
lerde bu vanalara, sessiz
çalışması ve darbe yaratmaması
için özel aksesuarlar yerleştiril-
mektedir. Karşı ağırlık ve yay,
darbesiz kapanmaya neden
olabilmekte, ancak vananın ba-
sınç kaybını artırmaktadır. Bu
aksesuarlara alternatif ise, özel-
likle büyük çaplı soğutma sis-
temlerinde kullanılan, hidrolik
fren tertibatı diye adlandırılan
dashpot sistemidir. Resim 5’te
görülen dashpot sistemi ile her-
hangi bir geri akışta vana klape-
sinin %90’ı hızlı bir şekilde
kapanırken, geriye kalan
%10’u yavaş bir şekilde kapa-

nır. Böylelikle dashpot, bir yastık görevi gö-
rerek vananın hızlı bir şekilde kapanmasını
önler ve sistemde gürültü veya darbe oluş-
turmaz.  Makinelerin çıkışında ise [2] nu-
mara ile gösterilen debi kontrol vanaları
monte edilmelidir. Debi kontrol vanaları,
makine çıkışındaki debiyi, tanımlanan de-
ğerde her zaman sabit tutar. Bu noktada,
hidrolik kontrol vanaları veya ileride anla-
tılacak olan dinamik balans vanaları kulla-
nılabilir. Hattın devamında ise, geliş ve gidiş
hatları arasında [1] numara ile gösterilen
diferansiyel basınç kontrol vanası kullanıl-
maktadır. Diferansiyel basınç kontrol va-
nası, geliş ve gidiş hatları arasındaki
diferansiyel basıncı hissederek bu değeri
her zaman tanımlanan seviyede tutar. 
Diferansiyel basınçta bir değişiklik oldu-
ğunda, açılarak arzu edilen değeri sabitler.
Havalandırma tesisatlarında, coil çıkışla-
rında kullanılan en önemli vanalardan bi-
risi ise dinamik balans vanalarıdır. Resim
6’da görülen balans vanaları, içerisindeki
kartuş yardımıyla, belirli bir diferansiyel ba-
sınç aralığında sabit bir debi vererek tüke-
ticilerin, arzu edilen debi miktarını
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Resim 3

Resim 4

Şekil 5:
(1) Pislik tutucu, (2) Acil önlem basınç düşürücü kontrol
vanası 720-PD-59, (3) Basınç düşürücü kontrol vanası 720,
(4) By-pass basınç düşürücü kontrol vanası 720, (5) Relief
vana 73Q, (6) Basınç anahtarı

Şekil 6:
(1) Pislik tutucu, (2) Acil önlem basınç düşürücü kontrol
vanası 720-PD-59, (3) Oransal basınç düşürücü kontrol
vanası 720-PD, (4) By-pass oransal basınç düşürücü kont-
rol vanası 720-PD,   (5) Ana relief vana 73Q, (6) By-pass
relief vana 73Q, (7) Basınç düşürücü kontrol vanası 720,
(8) By-pass basınç düşürücü kontrol vanası, (9) Relief
vana, (10)  Basınç anahtarı



aşmamasını sağlamaktadır. Balans vana-
ları, statik ve dinamik olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Günümüzde, dinamik ba-
lans vanalarının, statik balans vanalarına
göre pek çok avantaja sahip olması, daha
az basınç kaybı yaratması, genel proje ma-
liyetini düşürmesi, kalibrasyon gerektirme-
mesi, daha düşük toleranslarda çalışması

gibi pek çok özelliğinden dolayı özellikle
gelişmiş ülkelerin pek çoğunda dinamik
balans vanaları tercih edilmektedir. Ayrıca
kartuşlu tip dinamik balans vanaları, içeri-
sindeki kolaylıkla takılıp sökülebilen kar-
tuşu sayesinde kolaylıkla bakım yapılabilir,
debi değerleri değiştirilebilir özelliktedir.
Özellikle ilk hat temizliği yapılırken boş ta-
kılan vanaların içerisinde daha sonra kar-
tuş yerleştirilir. Böylelikle vanalara temizlik
için by-pass hattı takılması gereksinimi or-
tadan kalkar. Yandaki tabloda, bu avantaj-
lardan bazılarını görebilirsiniz.

Resim 5

Resim 6

Şekil 7
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Günümüzde artan konut, alışveriş ve iş
merkezi yatırımları ile birlikte su tesisatla-
rında özel armatürlere ihtiyaç duyulmaya
başlamıştır. 

1- Kombine Havalık
Vanası ve Vakum
Kırıcı
Özellikle bina içi te-
sisatlarda, su kesin-
tileri ile birlikte

meydana gelen vakum ve hava problem-
lerine kombine havalık vanası ve vakum
kırıcı çözüm olmaktadır. Kombine havalık
vanası ve vakum kırıcı, tesisatta su kesil-
mesi neticesinde oluşan vakumu ortadan
kaldıran ve bilahare suyun tekrar devreye
verilmesi ile tesisat içerisindeki havayı
tahliye eden bir elemandır.
Kolon üst noktalarına veya hat sonlarında
tek veya çift olarak, damlalık hunisi ile
birlikte sıva içerisine veya sıva üstüne
monte edilebilen modelleri mevcut olan
kombine havalık vanası ve vakum kırıcılar,
bronz veya kromaj kaplamalı olarak
temin edilebilmektedir. 
Kombine havalık vanası ve vakum kırıcı
tesisatta suyun bulunması mümkün olan
en üst seviyeden en az 300 mm yukarıya
monte edilmelidir. Yükselen boru tesisat-
larının uç noktalarında E veya D tipi (DIN
3266-1’de yapılan tanımlamalara göre)
kombine havalık vanası ve vakum kırıcılar
kullanılabilir. Son katın branşmanı ile
kombine havalık vanası ve vakum kırıcı
arasındaki boru uzunluğu mümkün oldu-
ğunca kısa olmalıdır. 
Vakum kırıcıların içerisinde bulunan küre,
su basıncının etkisi ile site doğru itilir ve
sızdırmazlık sağlar. Su basıncı düştü-
ğünde, küre aşağıya doğru hareket eder
ve hava giriş çıkış delikleri açılır. Su basıncı
tekrar yükseldiğinde, su küreyi tekrar site
doğru iter ve sızdırmazlık sağlar. Küre
yükselirken, kirlilik nedeniyle, hava giriş
çıkış deliklerinden su kaçağı olması ihti-
mali vardır. 
DIN 3266-1‘e göre, E tipi kombine hava-

lık vanası ve vakum kırıcıların, damlayan
suyun tahliye edilmesini zorunlu kılar ve
bu nedenle damlalık hunileri ve hunilerde
biriken damlaların tahliyesi için uygun bo-
yutlandırılmış bir drenaj borusu bulun-
ması gerekir. Damlama ağzı ile damlalık
hunisi arasında en az 20 mm en fazla 25
mm olacak şekilde mesafe bırakılarak
montaj yapılmalıdır. D tipi kombine hava-
lık vanası ve vakum kırıcılarda damlayan
suyun tahliyesi ile ilgili bir zorunluluk yok-
tur, damlayan suyun çevreye zarar verme-
sinin söz konusu olmadığı durumlarda,
tek başına (damlalık hunisi olmaksızın)
kullanılabilir. 

2- Boşaltmalı Geri Akışı Önleme Vanası
Genel olarak, tüm içme suyu sistem-
lerinde, su sayacı sonrasında
bir adet geri akışı önleme
vanası kullanılmalıdır.
Kolon tipi geri akışı
önleme vanaları Y-
tipi sitili ve DIN
3502’ye uygun serbest
akışlı sit dizaynlı olarak temin edilebil-
mektedir. Akışın aşağıdan yukarıya ol-
duğu düşey hatlara montaja uygun olan
kolon tipi geri akışı önleme vanaları, DIN
3269-1’e uygun olarak yay baskılı supap
veya kartuş tipi olarak da üretilmektedir. 
Eğik (açısal) sitili geri akış önleme vana-
ları, DIN 3502’ye göre serbest hareketli
bir vana ve giriş tarafında yer alan bir çek
vanadan oluşur. Su basıncının yükselmesi
ve düşmesine bağlı olarak yay baskılı
supap yardımıyla geri akış önleme vanası
açar veya kapatır.

Bu kombinasyona (serbest akış vanası ve
çek vana) sahip geri akış önleme vanaları
aynı zamanda kilitlenebilir tip olarak da
üretilmektedirler. Geri akışı otomatik ola-
rak önlemesinin yanında, manüel el ku-
mandası ile vana tam kapalı konumda da
kullanılabilir. DIN 3269-1’e uygun, yay
baskılı supap veya kartuşlu düz geçişli
geri akış önleme vanaları da mevcuttur.

Geri akış önleme vanaları, sadece akışın
aşağıdan yukarıya doğru olduğu düşey
hatlara monte edilmelidir. 

Su tesisatındaki içme suyunu kirlen-
meye karşı koruma ve geri akıştan olu-
şan kirlenmeyi önleme tertibatları/
Ortak emniyet donanımları
Kombine havalık vanası ve vakum kırıcı-
nın, geri akışı önleme vanası ile birlikte
kullanılması ile ortak emniyet donanım-
larını oluşturulur. Ortak emniyet dona-
nımları TS EN 1717 hükümleri ile
uyumludur. 
Yükselen boru tesisatının en alt nokta-
sına yerleştirilen bir geri akış önleme va-
nası ve en üst noktasına yerleştirilen E
veya D tipi kombine havalık vanası ve
vakum kırıcıdan oluşan ortak emniyet ci-
hazları, hatla bağlantılı tüm çıkış nokta-
larını 3. derecede sınıflandırılan tehlike
durumuna (TS EN 1717’de yapılan tanım-
lamalara göre) karşı koruma altına alır.
Daha yüksek tehlike sınıfına sahip branş-
manlar söz konusu ise, bu branşmanların
bağımsız olarak da korunması gerekir.
Ortak emniyet cihazları tesisatın bir par-
çası olmakla beraber, örneğin ehil olma-
yan bir kişinin yapacağı bir sızdırmazlık
elemanı değişiminde dahi etkinliğini
devam ettirir. 
Geri akış önleme vanası, tesisatta negatif
basınç oluştuğu zaman kapatarak, kom-
bine havalık vanası ve vakum kırıcıyı des-
tekler. 
Genel olarak, içme suyu tesisatında kul-
lanılan her su sayacının çıkışında içme su-
yunda kullanımı onaylanmış geri akış
önleme vanası kullanılmalıdır. Su sayaçla-
rının çıkışında geri akış önleme vanası
veya kesme vanalarının kullanımı söz ko-
nusu ise, su sayacının bağlantılarının son-
rasında kullanılacak armatürlerin bağlantı
şekline uygun seçilmesine dikkat edilmesi
gerekir. Su sayacı istasyonunda yer alan
geri akış önleme vanası, ortak emniyet ci-
hazları kapsamında düşünülemez.

Dilşad Baysan Çolak
Mak. Müh.
Spirax Intervalf AŞ. / Proses ve Proje Müd.

Yüksek yapılarda su tesisatlarına özel çözümler 
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Bina yüksekliği 21.50 m’den fazla veya

yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan bi-

nalar yüksek yapı olarak kabul edilir. 

Yüksek yapılar yapı itibariyle ağırlıklı ola-

rak ofis ve konut kullanımına hizmet ver-

mek üzere inşa edilirler. Yangın söndürme

sistemi tasarlanırken binanın üstünde yer

alan elektrik tesisatı, mekanik tesisat, ha-

valandırma tesisatı, asansör makinesi gibi

alanlar, binanın kule olarak adlandırılan

kısmının altında kalan daha geniş alan ve

kullanım sınıfına bölgelerin ortaya koy-
duğu tehlikeler gözetilmelidir. 

Genel olarak söndürme maddesi olarak
su kullanılan yangına müdahale sistemleri
basitçe yağmurlama sistemi ve hortum
sistemi olarak ikiye ayrılırlar.

Yüksek binalarda yangına karşı koruma
sağlanırken yağmurlama sistemi kullanıl-
ması gerekir. Ancak bir sprinkler basınç
bölgesinde (zonunda), en üstteki ve en
alttaki sprinkler grupları arasındaki yük-

seklik farkı 45 m’yi geçmemelidir. Yük-
seklik farkının 45 m’yi geçtiği yerlerde,
yüksek ve alçak basınç bölgelemesine
(zonlamasına) yönelik özel mühendislik
çözümleri uygulanmalıdır. 

BBinalarda kullanılan yağmurlama sistem-
leri; kullanımdaki özel ihtiyaçlara bağlı
olarak:
- Islak sistem,
- Kuru sistem,
- Ön tepkili (uyarılı) sistem,
- Baskın/tam boşaltma sistem olarak dört
ana gruba ayrılırlar. 

Sulu Yangın Söndürme Sistemlerinde 
Kullanılan Temel Vana Grupları
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Hortum sistemleri ise bina kullanıcılarının
kullanma becerisi veya müdahale eden it-
faiye personelinin ihtiyaçlarını karşılaya-
cak kapasiteye uygun olarak bina içine
tesis edilir. Genel olarak ilk müdahale
amaçlı olarak 25 mm çaplı yarı sert hor-
tumlar tüm bina kullanıcıları tarafından
idare edilebilir. Daha geniş çaplı ve itfaiye
ekipleri tarafından kullanılan hortumları
bağlamak için bina içerisine bu amaca
uygun boru tesisatı yerleştirilebilir. 
Hortum veya yağmurlama sistemi olsun,
genel olarak yangın söndürme sistemleri
bir kolektör hattı üzerinde toplanırlar. Ko-
lektör sistemin merkez noktası olarak
kabul edildiği takdirde, incelenen yangın
söndürme tesisatını pompa tarafı ve sistem
tarafı olarak ikiye ayırmak mümkün olur. 

TTesisatın pompa tarafında;
- Yangın suyu deposu, yangın suyu pom-
pası arasındaki bağlantılar
* Kesme vanası ve 
* Akış izleme anahtarı
* Sirkülasyon hattı
- Yangın suyu pompası ve pompa ku-
manda paneli arasındaki bağlantılar
- Yangın suyu pompası ve kolektör ara-
sındaki bağlantılar mevcuttur.

Tesisatın sistem tarafında;
- Alarm vanası grubu,
- Bölge vanası
- İhtiyaca bağlı olarak basınç düşürücü
vana, test ve drenaj vanaları mevcuttur.

Yağmurlama sistemi – bilinen adıyla
sprinkler sistemi – bir boru tesisatı üze-
rine belli bir düzende yerleştirilmiş nozül-
lerin ucundaki ısıl elemanların yangın
etkileri sonucu patlaması ve sadece
yanan bölge üzerinde bulunan nozülden
doğrudan suyun tatbik edildiği kendili-
ğinden harekete geçen, insan kontrolünü
gerektirmeyen bir düzenektir.

1.1 Islak Borulu Sistem:

Boru tesisatı içinde her zaman basınçlı
suyun bulunduğu, nozülün önünün açıl-
ması ile birlikte su akışının başladığı yağ-
murlama sistemidir.

1.2 Kuru Borulu Sistem:
Soğuk hava deposu gibi hacimlerde veya
kış koşullarında ısıtma yapılamayan ve
suyun donma sıcaklığı altına düşme ihti-
mali olan alanları korumak için geliştiril-
miş sistemdir. Boru tesisatı içinde su
yerine, basınçlı hava veya yangınla tepki-
meye girmeyen azot gibi bir gaz bulun-
durulur. Nozülün açılması ile birlikte
tesisattaki basınçlı hava boşalır, ardından
alarm vanasının açılması ile birlikte sis-
teme su dolmaya başlar ve açık olan no-
züllerden yangın bölgesine su tatbik
edilir.
Bu sistemin en önemli dezavantajı, tesisat
içine suyun dolması, suyun yeterli basınca
ve debiye ulaşması için geçen süredir. 

1.3 Ön Tepkili (Uyarılı) Sistem
Yağmurlama sistemi temel olarak nozü-
lün açılması ile kendiliğinden harekete
geçmesi beklenen bir düzenektir. Ortam
sıcaklığının aniden yükselmesi, ortam sı-
caklığının kontrolsüz şekilde yükselmesi,
forklift bomunun çarpması, tamir işi sıra-
sında çalışanın yanlışlıkla teması veya ka-
sıtlı temas sonucu bu nozüllerin açılma
tehlikesi her zaman vardır. Eğer yukarıda
sayılan nedenler önlenemiyorsa, sistemin
gereksiz / yanlış çalışıp su hasarı oluşma-
sını önlemek için alarm vanasının açılma-
sını kontrol edecek ikincil bir sistem
devreye alınır. Yangın dedektörleri takip
ettikleri yangın etkisini (ısı, duman, alev)
algılamadıkları ve kontrol paneli bu
yönde uyarıya geçmediği sürece sistem
alarm vanası suyun geçişine izin vermez.

Sistemden su boşalabilmesi için:
- Nozülün patlaması / açılması
- Yangın algılama sisteminin gerekli sin-
yali göndermesi gerekir. 

Bu iki koşul birlikte gerçekleşmediği sü-
rece sistemin yanlışlıkla su boşaltmasının
önüne geçilir. Ancak kuru borulu sistem
gibi başlangıçta tesisat içinde su bulun-
madığından dolayı tesisat içine suyun
dolması, suyun yeterli basınca ve debiye
ulaşması için geçen süre sistemin başlıca
dezavantajıdır.

1.4 Tam Boşaltmalı Sistem
Yağmurlama sistemleri üzerinde bulunan
nozüller yangının etkisini bağlı olarak tek
tek açılır ve nozül açılmasıyla birlikte su
akışı gerçekleşir. Bazı durumlarda nozül-
lerin tek tek açılması yerine korunan
alanda bütün nozüllerden aynı anda su
akışı olması istenir. Bu durumda; nozülle-
rin önü açıktır. Dolayısıyla boru tesisa-
tında su yoktur. Ön tepkili sistem gibi
yangın algılama sisteminden gelen sin-
yalle birlikte alarm vanası açılır ve sis-
temde su akışı başlar. 

2.1 Kontrol vanaları
Normalde açık veya normalde kapalı şek-
linde konumlandırılan, ara konumda dur-
ması istenmeyen vanalardır.

2.2 Vana izleme anahtarları
Vananın olması gerektiği konumu kontrol
eden sinyal anahtarlarıdır. Özellikle
pompa ile su deposu arasındaki su kesme
vanasının her zaman açık olduğunun sin-
yalini sağlar. Kesme vanasının hareket et-
tirilmesi durumunda kontrol paneline
uyarı sinyali düşmesini sağlar. İlgili diğer
vanalar içinde bu izleme sistemi oluştu-
rulur.

3.1 Sistem vanaları
Alarm vanası olarak adlandırılan ve ko-
lektörde yangın suyu sistemine giden
suyun kontrolünü sağlayan vana grubu-
dur. Akışın başladığını bildiren ikaz me-
kanizmasını ve sistem test hatlarını
üzerinde barındırır. 
Alarm vanası kuru borulu – ön tepkili –Islak borulu sistem ekipmanları.
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tam boşaltma sistemlerinde bir yaylı
klape düzeneği içerir. Yay direnci, genel-
likle sistem tarafındaki hava basıncını kar-
şılayacak ve pompa tarafındaki su
basıncını dengeleyecek şekilde ayarlanır.
Sistem tarafındaki hava boşaldıkça klape
üzerindeki kuvvet azalır ve açılır. Pompa
tarafından hâlihazırda basınçlandırılmış
olan su sistem içerisine dolarak tesisatta
yangın bölgesine doğru ilerler.

Bu sürecin her zaman gerçekleşmesini
sağlamak için bu vana grubunun periyo-
dik olarak kontrol edilmesi, test edilmesi
ve bakımının yapılması gerekir. 

Bu amaçla yılda bir defa kolon hattında
boşaltma testi gerçekleştirilir. Böylelikle
sistemde, pompadan sonra önemli bir tı-
kanma, kapalı vana, bozulan klape gibi
bir durumun varlığı tespit edilebilir. Eğer
bu noktadaki basınç önemli derecede dü-
şükse kaynağı tespit edilmelidir.

TTest gerçekleştirilirken;
- Basınç kaydedilir
- Alarm kontrol vanası kapatılır.
- Ana drenaj vanası sonuna kadar açılır
- Akış sabitlendikten sonra akan suyun
basıncı kaydedilir
- Ana drenaj vanası yavaşça kapatılır
- Su basıncının durağan haldeki basınç
değerine yükseldiği süre kaydedilir
- Bu süre çok uzunsa, yani basınç çok
yavaş yükseliyorsa sistemi besleme hat-
tında bir problem olması mümkündür,
kontrol edilmelidir. 
- Alarm kontrol vanası açılır.

Bu çerçeve içinde alarm vanaları
- En az ayda bir kontrol edilmeli ve 
• Vana üzerindeki manometre normal
sistem besleme basıncını göstermeli
• Vana üzerinde hasar olmamalı
• Bütün vanalar olması gereken pozis-
yonda (açık / kapalı) durmalı
• Vana muhafazası veya drenaj kısmı sız-
dırmıyor olmalıdır.
- Alarm vanasının kendisi, filtreleri, orifis
ağızları, iç gövdesi 5 yıl da bir kontrol
edilmeli. Test değerleri bir anormallik
gösteriyorsa bu kontrol daha sık yapılma-
lıdır. 
- Vananın iç parçaları üretici talimatlarına
göre temizlenip tamir edilmeli
- Üretici talimatları doğrultusunda vana
tekrar devreye alınmalıdır.
Vana klapesinin açık pozisyona geçmesi
için sistem tarafındaki hava basıncının
azalmasını hızlandıran “çabuk açılma
kiti” bazı kuru sistem alarm vanalarına
bağlanmış olabilir.

3.2 Çekvalfler
Tesisat üzerinde akışın yönlendirilmesi
için kullanılan bu vanaların iç kısmının 5
yılda bir kontrol edilmesi gerekir.

3.3 Basınç Düşürücü Vanalar

Yağmurlama sistemindeki nozüllerde ger-
çekleşen akış P = Q / K2 şeklinde ifade edi-
lebilir. Basıncın, debiye ve nozül
geometrisine / yapısına bağlı olarak belir-
lendiği bir durumdur. Normalde bu sistem,
bina içinde tanımlanan ve yangın bölgeleri
olarak adlandırılan modüller oluşturularak
yerleştirilir. Her bir yangın bölgesindeki
aynı tip her bir nozülün aynı basınç ve de-
bide su boşaltacağı şekilde tasarım yapılır.
Ancak tesisatta kolektörden nozüle doğru
ilerledikçe yaşanan basınç kayıpları göz
önüne alındığında, kolektöre yakın mesa-
fede bulunan nozüller üzerindeki basınç
tasarlananın, aynı şekilde sistem parçala-
rının listelendiği değerin çok üzerinde ola-
bilir. Bu düzensizliği gidermek için tesisat
üzerine basınç düşürücü vanaların yerleş-
tirilmesi gerekebilir. Yangın suyu sistemle-
rinde basınç düşürücü vana kullanımından
mümkün olduğunca kaçınılmalı veya ba-
sınç düşürücü vana ihtiyacı azaltılmalıdır.
Yangın pompasının doğru seçimi bu im-
kanı sağlayacaktır. 

Yüksek binalarda ise, maksimum statik
basıncın sprinkler ve boru hattı parçaları-
nın limit değerleri içinde kalmasını sağla-
mak için kullanılması gerekecektir.
Ayrıca, yüksek binaların birleşik sistem
kolonlarında (hortum hattı / sprinkler) bu
vanalar kullanılır. Hortum bağlantılarında
maksimum basıncın istenen sınır değer
içinde tutulması için gereklidir. 

4.1 Hortum Bağlantısı için Basınç Dü-
şürücü Vanalar
Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik Madde 94, bina için-

deki yangın suyu hortum tesisatında ta-
sarım basıncının 400 kPa olmasını, lüle gi-
rişindeki basıncın 900 kPa’ geçmesi
halinde basınç düşürücülerin kullanılma-
sını hükmeder.

4.2 Hortum Vanaları
Hortum vanaları, hortumun rakor ile te-
sisata bağlandığı noktadır. En az 3 ayda
bir vananın hasarsız olduğu, dişlerin
rahat bağlandığı ve sıkı bağlantı oluştur-
duğu, sızdırma yapmadığı kontrol edil-
melidir.

5.1 Yangın Pompası Basınç Rahatlatma
(Relief) Vanaları
Yangın pompasının kapalı vana basınç
değerinde çalıştığında aşırı ısınma ile
arıza yapmasını önlemek için sirkülasyon
hattı üzerine yerleştirilir ve önceden be-
lirlenen bu basınç değerine ulaştığında
açılarak basıncın düşmesini sağlar. Önce-
den belirlenen basınç değerine düştü-
ğünde kapanarak sistem normal
çalışmasına devam eder. Relief hattındaki
fitting parçalarının  pompa deşarj basın-
cına dayanması gerekir.

5.2 Backflow vanaları
Tesisat üzerinde ters akışı önlemek için
yerleştirilen bu vanaların her zaman düz-
gün çalıştığından emin olunması gerekir.
En az yılda bir defa ileri yönde suyun ak-
tığını görecek şekilde vanadan sonraki
hortum hattında ve hidrant hattında akış
testi gerçekleştirilmelidir.

6.1 İtfaiye Bağlantı Ağzı
Binaya itfaiye araçları ve ekipleri ulaştı-
ğında bina içindeki tesisattan faydalana-
bilmek için en az 100 mm çapında itfaiye
su verme bağlantısı yapılması gerekir. Bu
bağlantı üzerinde 2 adet 65 mm storz tip
rakor ve çek valf olmalı, çekvalf ve itfaiye
bağlantısı arasındaki borulardaki suyun
otomatik boşalmasını sağlayacak ele-
manları konulmalıdır. 

a y ı n  d o s y a s ı
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Çeşitli basınç düşürücü
vana örnekleri.





Kısa geçmişine rağmen tüm enerjisi ile bir
yandan sektörün gelişimini engelleyen
sorunları çözmeye çalışan MTMD diğer
yandan ise sektörün hızla değişen dünya
şartlarına adapte olabilmesi için çalışma-
lar gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaları
hakkında “Yol uzun; yapılacak işler çok.
Daha iki buçuk yaşında bir çocuğuz” ifa-
desini kullanan MTMD Yönetim Kurulu
Başkanı İsmet Mura ile yaptığımız kısa
söyleşide derneğin yapısını, hedeflerini ve
çalışmalarını konuştuk. İsmet Mura, ay-
rıca sektörün durumunu ve mekanik te-

sisat müteahhitlerinin değişen koşullara
nasıl ayak uydurması gerektiği konusun-
daki fikirlerini paylaştı.  

MMTMD’nin mekanik tesisat müteahhitliği
sektörüne hangi artıları kazandırmak için
hayata geçti?
Bunun için önce derneğimizin amacını
aktarmak daha doğru olacaktır sanırım.
Derneğimizin amacı tüzüğümüzde şu şe-
kilde tarifleniyor; “Demokrasi ve insan
hakları evrensel ilkelerine bağlı, inanç ve
düşünce özgürlüklerine saygılı, Ata-
türk’ün çağdaş uygarlık hedef ve ilkeleri-
nin önemsendiği bir ortamda, ekonomik
ve toplumsal yapının gelişmesi, demokra-
tik ve laik hukuk devletin tüm kurumları
ile yerleşmesi temel esaslarından hare-
ketle, mekanik tesisat müteahhitliği sek-
töründe etkinlik gösteren kurum ve
kişilerin toplum içerisinde tanıtımını,
önem ve gelişmesini sağlamak; üyelerinin
bilgi, sorumluluk ve haklarını, gelişmiş

uluslararası uygulamalara eriştirmek
amacına yönelik etkinliklerde bulunmak-
tır.” Bir de geleneklerimiz vardır. Onların
hepsini bir araya topladığımız zaman der-
neğimizin kuruluş amacı ortaya çıkıyor.
Bu amaç ve ana fikirler etrafında dene-
yimlerimizi artırmak, altyapılarımızı hazır-
lamak, sektörümüzü tanıtmak ve yeni
elemanlar kazanmak, ortak sorunlarımızı
tartışmak ve çözüm yolları bulmak, ulus-
lararası platformlarda kabul görmüş stan-
dartlarda iş yapmak ve sorumluluk almak
gibi konuların tartışılması, irdelenmesi ve
sonuçlandırılabilmesi için bizlerin bir ça-
tıya ihtiyacı vardı. İşte bu çatı Mekanik Te-
sisat Müteahhitleri Derneği’dir. 

Mekanik tesisat müteahhitleri olarak ayrı
bir çatı altında birleştiniz… Sizi farklı bir
oluşum kurmaya iten sebepler neler?
Makine Mühendisleri Odası bütün disip-
linleri kendi altında toplayan bir yapı.
Kanun ile kurulmuş, her makine mühen-

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmet Mura; Türkiye’de 2010’da bizi
doyuracak bir yapı olmadığı ayan beyan ortada. Kim-
seyi doyurmayacak. Bizim Rusya’ya gidilecekse Rus-
ya’ya, Yemen ise Yemen’e, Libya ise de Libya’ya
gitmemiz gerekir”.

Mehmet ÖREN-Derya ALTUNTEPE

“Birlikte 
hareket 

etmenin 
yollarını

bulmamız
lazım”
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disinin üye olmasının zorunlu olduğu bir
yapı. Bunu üst örgüt diye düşünebiliriz.
Çünkü imalat, satış ve proje yapan, fab-
rikada çalışan ne kadar mühendis varsa
bu yapının içerisindedir. Tesisat Mühend-
isleri Derneği’ne baktığınızda tesisat işi
yapan mühendislerin derneği olduğu gö-
rünür. Ama yine tasarımcısı, müteahhidi,
satıcısı kısacası tesisat sektörünün bütün
disiplinleri orada vardır. Bu yapıya kişiler
üye olur. Mekanik Müteahhitleri Der-
neği’nin ayrıldığı nokta da budur. Burada
kişiler üye değil. Firmaların kurduğu bir
yapıdır burası. Mekanik Tesisat Müteah-
hitleri Derneği dememizin de amacı bu
zaten. Müteahhitler orada. Firmaların
ortak olduğu bir derneğiz. Bizde kişiler
ancak firmanın yönetim kurulunun yetkisi
ile temsil edilirler.  
TTMD’nin 2006’da Abant’ta yapılan “Te-
sisat Mühendislerinin Bugünü ve Gele-
ceği” konulu çalıştay sırasında mekanik
tesisat taahhüdü iş kolunda yaşanan ak-
saklıkların giderilerek, mesleğin sağlıklı ve
sürdürülebilir gelişimini sağlamak amacıyla
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin İs-
tanbul müteahhitleri komisyonuna tesisat
müteahhitlerini bir araya getirecek bir bir-
liği oluşturma görevi verildi. Kısaca bugün
MTMD’nin yönetiminde olanların çoğu
2006’da Tesisat Mühendisleri Derneği’nin
Müteahhitler Komisyonu’nda idik. Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği’nin yapısı
gereği alt gruplar ayrılıp, kendilerini daha
iyi ifade edebilmek için ayrı bir oluşum
içinde olabilirler görüşü hakimdir. Bizde
2006’dan sonra çalışmalara başladık,
devam ettik ve 12 Nisan 2007 tarihinde
geçici yönetim kurulunu belirledik, görev
dağılımı yaptık ve 12 Haziran 2007 tari-
hinde de derneğimiz 17 kurucu firmanın
katılımı ile yasal olarak kuruluşunu ta-
mamladı. Biz birinci olağan genel kurulu-
muzu 16 Aralık 2007 tarihinde İTÜ
Maçka tesislerinde 22 firmanın katılımı ile
ilk genel kurulumuzu yaptık. O zaman bi-
rinci dönem yönetim kurulunun Ersin
Gökbudak Başkanlığını yaptı. Bizim gibi
derneklerde Ashrae modeli uygulanıyor.
Bir dönem başkanlık yapan ikinci dönem
başkanlık yapmıyor.  Başkan yardımcısı ise
başkan oluyor. Bu TTMD’de de böyledir.
İkinci olağan genel kurulumuzu 30 Mayıs
2009 tarihinde yaptık. Bu toplantımızda
yeni yönetim ve denetim kurulunu seçtik.
Bu ikinci olağan genel kurulunda üye sa-
yımız 33 firmaya çıktı. Yapılan seçimlerle
2011 Mayıs ayına kadar da görevde ola-
cağız. Yeni yönetim kurulunda yönetim
kurulu başkanlığını ben yapıyorum.
Recep Yıldız başkan yardımcılığını yapı-
yor. Genel sekreterimiz Mürşit Çelikkol,

sayman Mustafa Arslancan. Asıl üyeleri-
miz ise Mustafa Bilge, Hüseyin Erdem ve
Ersin Gökbudak. Biz ayrıca şöyle bir ge-
lenekte oluşturduk; görevi biten yönetim
kurulu başkanı bir sonraki dönemde yö-
netim kurulu üyesi olarak bir dönem
daha görev alıyor.

MMekanik tesisat müteahhitlerini MTMD ça-
tısı altında birleşmeye iten ortak sorunlar
neler? 
Mekanik tesisat müteahhitleri olarak so-
runlarımız tabi ki var. Sözleşme sorunumuz
var. Bir işi alabilmek için imzaladığımız söz-
leşmenin içerisinde uluslararası Fidic (Ulus-
lararası Müşavir Mühendisler Federasyonu-
International Federation of Consulting En-
gineers) kurallarına uygun olmayan, ulus-
lararası teamüllere uygun olmayan bir
sürü madde içeriyor. İş alma durumunda
mekanik tesisat müteahhitleri çok zayıf
konumda olduğu için (aynı ev sahibi ki-
racı kontratı gibi) her şeyini kabul etmek
durumunda kalıyorsunuz. Ondan sonra
ise bir sürü tartışma yaşanıyor. Büyük so-
runlarımızdan bir tanesi usulüne uygun
olmayan sözleşmelerde iş yapmaktı. İkinci
büyük sorunumuz da keşif özetleri. İşve-
ren veya işveren vekili tarafından keşif
özeti gönderilir. Bunun doldurulması iste-
nir ve bu keşif özetleri çerçevesinde fir-
malar ihaleye davet edilir. Ama orada o
kadar açık olmayan kalemler var ki iş
yapım sürecinde  İşveren ile ya da işveren
vekili ile karşı karşıya gelirsiniz. Sorunla-
rımızı bir araya gelip tartışabilmek zaten
amaçlarımız arasında yer alıyor. Onun için
biz bu çalışmalara başladık. Biz her sene
19 Mayıs’ta bir çalıştay yapma geleneği
oluşturduk. Burada bütün taraflar olsun
istiyoruz. Biz sadece mekanik müteahhit-
leri bir araya gelerek tartışmamalıyız diye
düşündük. Biz sorunları sadece kendi içi-
mizde konuşup, çözüm yollarını sadece
kendi başımıza bulduğumuzda tabi ki
kimseye kabul ettirme şansımız yok. Biz
bu sebeple çalıştayımıza proje yönetim
firmaları, tasarımcı firmaları, danışmanları
da çağırıyoruz. Sonuç olarak bizim üyele-
rimiz ile diğer guruplar bir araya gelerek
birinci çalıştayımızda “sözleşme taslağı”
oluşturduk. Biz oraya gitmeden önce bir
taslak oluşturmuştuk. Çalıştayımızda o
taslağı açtık, iki gün tartıştık, o tartışmala-
rın ışığında taslağı belirli bir hale getirdik,
dernek yönetim kurulunda da görüşerek
mekanik müteahhitlerin hazırladığı söz-
leşme taslağı olarak belirledik. Bu taslağı
bütün kullanıcılarla paylaştık. Ayrıca web
sitemize koyduk. 

İkinci çalıştayımızın konusu olan keşif
özetlerindeki belirsizliklerde yaşadığımız
sorunları da aynı guruplarla da tartıştık.
TTMD’nin Ocak 2009 aylık seminerinde
aynı konuyu orada tekrar konuştuk. Daha
fazla katılımcının yer aldığı seminerde
keşif özetlerinde hangi maddelerin anla-
şılmaz olduğunu anlattık. Bunun nasıl dü-
zeltilmesi gerektiği konusundaki
fikirlerimizi paylaştık ve onların da katkı-
ları ile düzeltme isteğimizi aktardık. Bu
süreçte aynen birinci çalıştayımızda yap-
tığımız gibi devam edecek ve sonuçlandı-
racağız.  

Sadece kendi içinizde değil diğer sektör-
lerle de belirsizliklerden kaynaklanan bazı
problemler yaşamaktasınız. Peki, bu sorun-
larınızı nasıl çözüme kavuşturuyorsunuz?
Biz kendi isteklerimizin yer aldığı konuları
tartışmıyoruz. Bizim için bu böyle olmalı
ya da bizim hazırladığımız taslaklar yüzde
yüz doğru tartışması yapmıyoruz. Bu
doğru değil. Çünkü biz tarafız. Ama du-
rumu genel hatlarıyla ortaya koyuyoruz.
Tabiri caizse nerede hastalık varsa onu
belirliyor ve bunları tartışmak istiyoruz.
Biz doğruyu bulmak için sorunları konu-
şuyoruz. Böyle davrandığımız için bütün
guruplar orada bir sorunun olduğunu
kabul ediyor. Biz de onu tartışıyoruz.
Ortak bir noktada buluşuyoruz ve bu
ortak nokta çerçevesinde bir şeyler ortaya
koyuyoruz. Bu işler sadece Türkiye’de ya-
pılmıyor. Mekanik taahhüt firmaları dün-
yanın her tarafında iş yapıyorlar. Orada
yapılan sözleşmeye bakıyorsunuz daha
çok Fidic kuralları geçerli, buradaki söz-
leşmeyi yanına koyuyorsunuz birbiriyle
alakası yok. Bizim dayandığımız nokta
bu. Biz iş yapmaktan kaçmıyoruz. Daha
iyi iş yapmak için kendimizi gerekirse alt-
yapımızı kuvvetlendirelim, firmalar olarak
kendimize çekiz düzen verelim. Ama
uluslararası standartlarda iş isteniyorsa di-
yoruz ki uluslararası standartlarda kabul
görmüş şartlarla iş yapalım. Fidic’in söz-
leşmesini hiç tartışmadan imzalayabiliriz.
Bu yapılmıyor. O uluslar arası iş yapma bil-
gilerine ulaşmaya ve iş yaptırmaya çalışıyo-
ruz. Bunun faydası; işveren bir sözleşme
örneği istediği zaman hazır, denetimden
geçmiş, kişiler arasında tartışılmış bir söz-
leşme örneğini paylaşabiliniyor. Biz sözleş-
melerde yanlış olan 3,4 madde değişmiş
olsa daha bunu çok olumlu değerlendiri-
yoruz. Bu keşif özetlerinde de aynı. Biz 17
maddeyi tartışmıştık. 17 maddede çok
büyük hatalar var demiştik. Bu 17 mad-
denin 10 tanesi düzeltilmiş şekliyle bize
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döndüğünde bu bizim için çok olumlu bir
gelişme oluyor. 
Türkiye’de hala devlet en büyük işveren.
Ama bizim muhataplarımız, bizim yaptığı-
mız iş gereği bizim muhatabımız devlet
değil. Devletten işi alan inşaat firmalarıdır.

“ARA ELEMAN GÜÇLÜĞÜMÜZ VAR”
Bizim iki türlü sorunumuz var. Birincisi iş-
veren ile olan sorunlarımız birde kendi
sorunlarımız var. Firmalar olarak eleman
sorunlarımız var. İyi para kazanamadığınız
zaman elemana iyi para veremiyorsunuz.
İyi para veremediğinizde eleman mekanik
tesisat sektöründen başka sektörlere ge-
çiyor. Üniversiteden yeni çıkanlar meka-
nik tesisat sektörü iyi bir vaziyette ise
onlar için cazip oluyor. Her sektörde de
gerçi böyledir ama eğer sektör kötüyse
yeni elaman da bulamıyorsunuz. Ara ele-
man güçlüğümüz var. Sektörde kimse
asker olmak istemiyor, herkes general
olmak istiyor. Böyle bir sorunumuz var.
Ama bunlar için çaba gerekiyor. Sektörü
sevdirmek gerekiyor. Bu sadece bizim
derdiğimiz değil. Tesisat sektöründe IS-
KAV’ından İZAODER’ine TTMD’den Ma-
kine Mühendisleri Odası’na mühendisliği
sevdirmek gerekiyor. Ben 30 senedir bu
işi zevkle, severek yapıyorum. İnsanların
sevmesi lazım. 

İşgücü sorunlarımız var. Yeni çıkan ka-
nunlarda sertifikalı işçi çalıştırmamız iste-
niyor. Ama henüz bu sertifikaları verecek
kuruluşlar o kadar yaygın değil. Nereden
sertifika alınacak, nasıl alınacak çok belli
değil. Gerçekten sahadaki ara elemanla-
rımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. İçe
dönük sorunlarımız var. Bunları aşmanın
yolu da bir araya gelmek. Bir araya gelip
konuşmak ve güç birliği yapmak. Eğer in-
sanları eğitecekseniz tek başınıza bunu
yapmanız zor. Ama biz çalışanlarımızı
dernek olarak eğitebiliriz. Önümüzdeki
dönemlerde bunları yapmanın yollarını
arayacağız. 

SSertifika verme yetkiniz var mı? İlerleyen
günlerde böyle bir girişiminiz olacak mı?
Eğer derneğe böyle bir görev verilirse,
çok rahatlıkla bunu yaparız. Orada bir
sorun yok. Bunun kabul görmesi lazım.
Bunu firmalar zaten kendileri yapıyorlar.
Ben farklı bir şeyi kastediyorum. Kaynakçı
diye bir sertifika verdiğiniz zaman bunun
devlet katında kabul görmesi lazım. Böyle
bir yetkimiz yok. Henüz derneğe böyle
bir yetki verilmemiştir. Ama biz yetki ve-
rilse de verilmese de bu insanları yetiştir-
mek istiyoruz. Böyle bir çalışmamız
olacak. 

“YOL UZUN YAPILACAK İŞLER ÇOK”
Daha iki buçuk yaşında bir çocuğuz. Yol
uzun; yapılacak işler çok. Ama bizim gibi
dernekler için 10-15 senenin geçmesi
lazım ki taşlar yerine otursun. Tabi 10-15
sene oturup bu zamanın geçmesini bek-
lemeyeceğiz. Derneğimizin genç olma-
sından kaynaklanan eksiklerimizde var;
Türkiye’de bize üye olabilecek 150 civa-
rında firma olduğunu düşünüyoruz. Biz
33 firmadayız. Ve ağırlıklı olarak da İstan-
bul’da üyemiz var. Bunu Türkiye geneline
yayıp, bu insanları bulup bir araya geldi-
ğimiz zaman çok daha güçlü olacağız.
Bizim derneğimize üye olma koşulları da
biraz ağır. Her önüne gelen üye olmasın
istedik. Biz sadece bu işi yapan insanların
bir araya gelmesini istedik. 

ISKAV’ın mütevelli heyetine kabul edildik.
Eğitim konusunda; ISKAV’ın Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği’nin, Makine Mü-
hendisleri Odası’nın eğitim seminerleri
var. Bunların tek bir merkezden yönetil-
mesi, işbirliği yapılması ve paylaşılması
gerekir diye düşünüyoruz. Bizim Eğitim
Komisyonu Başkanımız Mustafa Arslan-
can geçen dönem ISKAV’ın başkanıydı.
Bu birliktelikler sağlanacak. Daha bir
merkezi ve paylaşılan eğitimler verilecek.
Derneklerin çoğalmasıyla birlikte işbirlik-
leri de devam ederse bu çok olumlu ge-
lişmeleri beraberinde getirebilir. Ayrı ayrı
grupların ayrı dernekler kurmasına dışa-
rıdan bakıldığında sanki bir yapının par-
çalandığı izlenimi oluşabilir. Ama kurulan
her bir dernek işbirliğine giderse çok
daha güçlü olacaktır. Yok, ama herkes bir
tarafa çekerse parçalanıyordur. Bu sek-
törde bir paylaşım ve işbirliği olursa hepi-
mizin çok daha güçlü olacağına
inanıyoruz. 

Sektör yeni gelen düzenlemeler ile birlikte
bir anlamda da kabuk değiştirmeye baş-
ladı. Bu düzenlemeleri sektörün geleceği
açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yeni çıkan bütün kanunları takip ediyoruz.
Avrupa müktesebatına uygun yenilikler ve
Avrupa’nın bir anlamda zorlamasıyla olu-
yor. Çıkan kanunlarla birlikte gelen yeni-
liklerin çok güzel ve yerinde, uygun
olduğu görüşündeyim. Yaptığım bir pro-
jeden bahsetmek istiyorum. Bunlar 5 ve 6
katlı binalar. Orada kombi mi merkezi sis-
tem mi olması gerektiğini tartıştık. Ben
mesleğim ve inancım gereği bunun mer-
kezi sistem olması gerektiğini söyledim ve
raporladım. Yalnız işveren kullanıcılara
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sordu. Yüzde 90’ı kombi istedi. Ne yazık
ki kombi oldu. Demek ki işverenlerin ya-
nında kullanıcıları da bu konuda bilinçlen-
dirmeliyiz. Şimdi Kanun ile birlikte bin
metrekareyi geçen konutlarda kombi kul-
lanımını yasakladılar. Doğalgazın kötü gö-
rünümünden, herhangi bir can kaybına
yol açmasından, fazla yakıt harcamasın-
dan kurtulduk. Ülke ekonomisi ve insan-
lar kazandı. Kanunda birçok maddenin
belirli zaman aralıkları içerisinde yapılması
isteniyor. Önemli olan bunlar yapılabile-
cek mi? Yeni yapılabilecek binalarda bu
uygulama kolay. Ama mevcut binalara ne
yapılacak? Mevcut binalarda da bir takım
düzenlemeler yapılması isteniyor. Ben
kuşkuluyum onlar yapılamayacak diye.
Yapılırsa doğal gaz içi yapan arkadaşlara
çok büyük bir pazar oluşacak. İzolasyon
yapanlara veya malzeme satanlarda keza
öyle. Geçmişe dönük uygulama teşvik-
lerle yapılabilir ama bu şekilde zor. Geç-
mişe dönük uygulama hiç yapmasanız
bile yönetmelikle gelen koşullar sıkı tutu-
lursa ve bundan sonra yapılacak binalar
akıllı bina şeklinde yapılırsa bu bile ülke
ekonomisi için büyük bir değerdir. Bu de-
ğeri müteahhidin de mühendisin de sıra-
dan vatandaşın da savunması gerekir
diye düşünüyorum. 

Geçmişe dönük düzenlemeler yapılırsa
mutlaka mekanik tesisat işi yapan insan-
lar da bunlardan yararlanacaktır. Belki
bizim üyelerimiz olmayacaktır ama tesisat
ve farklı işlerle aynı anda uğraşan kişiler
bundan yararlanabilir. Bizim üyelerimiz
daha çok büyük ve yeni işler yapıyor. 

Dünya değişiyor ve tüm sektörler bu deği-
şim ile birlikte yenileniyor.  Doğal olarak bu
ülkemize de yansıyor. Hem sektörün önü-
müzdeki sürecini hem de bu sürece ayak
uydurabilmek için Türk mekanik tesisat
müteahhitlerinin yapması gerekenleri biz-
lerle paylaşır mısınız?
Artık elektro-mekanik ihaleler yapılıyor.
Biz artık kendimizi elektro-mekanik iş
yapan müteahhit haline getirmeliyiz. Bir
işin hem elektriğini hem mekaniğini bir-
likte yapıyor olmamız lazım. Yurtdışına iş
yapan firmalar bunu yapıyorlar. Bunu bir
elektrik firmasıyla birlikte yapıyorlar. Ama
bizim bunun daha ötesine geçmemiz,
kendi içerimizde elektrik departmanı kur-
mamız lazım.Birkaç sene sonra elektrik
ayrı mekanik ayrı ihaleler yapılmayacak
gibi gözüküyor. Burada büyük işlerden
bahsediyorum. Bütün firmalarımızın bu

hazırlığın içerisinde olması gerekiyor. Son
çıkan birkaç büyük ihale bu şekilde çıktı.
Bu sebeple altyapılarımızı; eğitimlerimiz
ve organizasyonlarımızla güçlendirmemiz
lazım. 

Mekanik Müteahhitler Derneği Yönetim
kuruluna çok yakın çalıştığımız 20 firma
var neredeyse. Bir ihaleye girdiğiniz zaman
en azından bu 20 firmadan 10 tanesi ile
aynı ihaledesiniz ve rakipsiniz. Yönetim
kurulunda oturuyorsunuz, konuşuyorsu-
nuz ama piyasada rakipsiniz. Bu işin gereği
olması gereken de bu. Bundan gocunmu-
yoruz yeter ki adil şartlarla yarış olsun. Hak
eden kazansın. Veya yetenekli olan işi yap-
sın. Bu karşılıklı rekabetimiz bizi güç birliği
yapmaktan alıkoymasın. Türkiye’de bir işi
tek başına yapabilirsiniz ama yurtdışında
bir iş çıkıyor. O işi tek başınıza yapma şan-
sınız yok. Rekabet ettiğin kişilerle güç bir-
liği yapıp o işe girmek durumundasınız.
Türkiye’de pek uygulanan alışılagelmiş bir
şey değil. Bizim buna da hazırlıklı olma-
mız lazım. Rakiplerimizle birlikte bir kon-
sorsiyum gerektiğinde birlikte iş
yapabilmemiz lazım. Çünkü tek başınıza
o işi alamayabiliyorsunuz. Ne teminatınız
ne iş gücünüz yetmiyor. Kısaca Türkiye’de
bu işi yapan firmaların yurtiçinde boğaz
boğaza rekabet ettiği bir firmayla yurtdı-
şında işbirliği yapabilmeyi sindirmesi
lazım. Büyük işler yapılacağı zaman bir-
likte hareket etmenin yollarını aramamız
ve bulmamız lazım. 

Türkiye ve yurtdışı pazarı olarak 2010’u
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’nin 2010’da yüzde 2-3 oranında
büyüyeceği tahmin ediliyor. Ama bir sene
önce küçülen bir Türkiye ekonomisi var.
Yani yine aslında eksideyiz. Bizim gibi ül-
kelerde yüzde 5’in üzerinde bir büyüme
olursa işsizlik azalır ve iş pazarı genişler.
Almanya için yüzde 2’lik kalkınma iyi bir
şey olabilir ama Türkiye için pek bir şey
ifade etmiyor. Ama durum bu, yapacak
bir şey yok. Bizde buna kendimizi uyarla-
yacağız. 

“TÜRKİYE’DE 2010’DA BİZİ DOYURA-
CAK YAPININ OLMADIĞI ORTADA” 
Yurtdışına bakarsak orada bütün daral-
malara rağmen durumun daha iyi olduğu
görünüyor. Şu andaki trend Kuzey Afrika
ülkeleri adını koymak gerekirse Libya ve
kısmen Suudi Arabistan ve çevresi. Bir
Dubai yok artık. Dünya krizinden herkes
etkilendi. Dolayısıyla inşat müteahhitleri
ve bizlerde etkilendik. İnşaat müteahhit-

leri 2008’de 31,5 milyar Dolarlık iş yap-
tıklarını söylediler. Aynı trendi az da olsa
yükselterek devam edeceklerini belirtiler.
Diyelim ki 30 milyar Dolar olsun. Eğer
onlar 30 milyar Dolar’lık iş alıyorlarsa
bunun yüzde 10’u mekaniktir. Bu da 3
milyar Dolarlık bir iş var demektir. Meka-
nik sektörü için bu büyük pay. 3 milyar
Doların içinde malzeme satıcıları, tasarım-
cılar, bizler de var. Ama büyük bir pasta.
Bizim yurtdışında iş yapan müteahhitlerle
birlikte bir partner olarak Rusya’ya gidile-
cekse Rusya’ya, Yemen ise Yemen, Libya
ise Libya’ya gitmemiz gerekir. Buralara
gitmeliyiz. Gücümüz yetmiyorsa da güç
birliği yapmalıyız. Türkiye’de 2010’da bizi
doyuracak bir yapı olmadığı ayan beyan
ortada. Kimseyi doyuramayacak. Doyursa
zaten işsizlik sürekli artmayacak azalacak. 

Son olarak daha geniş kitlelere ulaşmak
için önümüzdeki dönemde ne tür organi-
zasyonlar yapmayı düşünüyorsunuz? 
Üye sayımızı artırmak için bazı girişim-
lerde bulunacağız. Belki gezeceğiz, belki
temsilciler atayacağız. Onlara derdimizi
anlatacağız. Özellikle Anadolu’nun belirli
yörelerindeki firmaların dertleri biraz
daha farklı. Onları da içimize aldığımız
zaman bakış açımız daha genişleyecek.
Şemsiye daha geniş olacak. Şimdi bakı-
yoruz İstanbul’daki firmaların problemleri
az önce söylediğim gibi herkes ucuz iş
yapmaktan şikayet ediyor. Çünkü iş az
fakat firma çok. Ama Anadolu’da durum
daha farklı. Buradaki arkadaşlarımız
ucuzda olsa iş yapıyorlar ama paralarını
alamıyorlar. Gerçi burada da durum pek
farklı sayılmaz. Bu tür çalışmalarımızı
Mayıs ayından sonra yapacağız. Çünkü
Mayıs ayında REHVA Clima 2010 Kon-
gresi yapılacak. Bunun ana sponsorların-
dan biriyiz dernek olarak. Bu sebeple
oraya bir hazırlık yapmak durumundayız.
Üye firmalarımızı tanıtan bir broşür hazır-
lıyoruz. İngilizce-Türkçe katalog hazırlığı
içerisindeyiz. Bütün üyelerimizden kendi
firmalarını tanıtan CD istedik. Bu CD’ler
firmalarımızı tanıtacak. Standa ilgili biri
geldiğinde hiç ayrım olmayacak o şirketin
katalogunu ve CD’sini verecek. Derneği-
mizi tanıtan broşürler olacak. Bunların
hazırlığı içerisindeyiz. Ayrıca TTMD’nin iki
senede bir yaptığı sempozyum var. Oraya
da katılmamız gerekiyor. Ayrıca bizim her
mayıs ayında yaptığımız çalıştayımız var.
Bu sebeple yoğun çalışmalar içerisindeyiz.
Bunlar bittikten sonra yeni üyelere ulaş-
mak için  faaliyetlerde bulunacağız. 





Emas Makine Sanayi’nin yeni ürettim üssü
68 bin metrekareye kurulu dev bir tesis.
Tesiste dünyanın en gelişmiş teknolojileri
kullanılmış. Tamamı paslanmaz saçtan
üretilen tam otomatik PLC / Programlana-
bilir Lojik Kontrolör ve bilgisayar kontrollü
boya tesisinde, istenilen renkte toz veya
yaş boya uygulaması yapılabiliyor. Bilgisa-
yar kontrollü montaj bantları ve test üni-
telerinde, imalatın adım adım izlenmesi ise
insan hatasını ortadan kaldırıyor. Emas
Makine Sanayi Şirket Müdürü Cahit Köse
ile Elginkan Grubu ve Emas Makine Sana-
yi’nin yeni ürettim üssünü konuştuk. 

Emas Makine Sanayi Şirket Müdürü Cahit Köse; “Tesisi yapmamızın ana neden-
lerinden bir tanesi de daha kontrol edilebilir, daha sistematik ve daha insan in-
siyatifinden çıkmış bir tesise sahip olmaktı.”

Mehmet Ören-Derya Altuntepe

Sistematik ve insan inisiyatifinden uzak bir tesis: 

“EMAS Kombi Fabrikası”
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İİlk önce Elginkan Topluluğu’nu ve toplulu-
ğun üyesi olan Emas şirketini kısaca anlatır
mısınız? 
Elginkan Holding bir vakıf. Bütün şirket-
lerimiz de bu vakfın malıdır. Vakfımız
Türkiye’nin önde gelen kurumların tem-
silcilerinden, şirketlerimizde çalışan yö-
neticilerden oluşan mütevelli heyeti
aracılığıyla yönetiliyor. Bizde şahıs değil
kurumlar temsil edilir. Kurumların atadığı
kişiler kurumları temsil eder. TÜBİTAK,
Makine Kimya Endüstrisi, Türk Silahlı Kuv-
vetler Vakfı, Türk Standartları Enstitüsü, İş
Bankası gibi kurumların temsilcileri vardır.
O temsilciler vasıtasıyla mütevveli heyeti
tarafından yönetilir. Mütevelli Heyeti’nin
seçtiği vakıf yönetim kurulu vardır. Vakıf
Yönetim Kurulu altında da Elginkan Top-
luluğu idare meclisi vardır. Bu idare meclisi
de esas icra organıdır. Bizim bütün şirket-
lerimiz anonim şirket olarak yönetilir. İdari
olarak Elginkan Topluluğu İdare Mecli-
si’ne raporlama yapıyoruz. 
Bizim şirketlerimizin hepsi Türk halkının
malıdır. Kazançlarımız vakıf senedinde
belirtilen üç ana konu- eğitim, teknoloji
ve Türk dil örf ve adetleri- çerçevesinde
harcanır. Her anonim şirket kendi içinde
faaliyetini yürütür. Kâr veya zarar eder.
Eğer kâr ettiyse vergisini öder. Karını ku-
rucu şirketlere aktarır. Kurucu şirketler va-
sıtasıyla da vakıfa aktarılır.
Elginkan yapı ve ısı sektöründe iki kolda
faaliyet gösteriyor, 19 tane şirketi ve 10
fabrikası bulunuyor. Üretim tesislerimiz
ağırlıklı olarak Manisa’da bulunuyor. Üre-
tim şirketlerinden Odöksan Döküm Sa-
nayi Bilecik-Osmaneli’nde, ısıtıcı ve
soğutucu ev cihazları üretimi ve pazarla-
ması faaliyetlerini yürüten Emas Makine
Sanayi ise Pendik ve Manisa’da 2 ayrı
üretim tesisi ve Maltepe Satış – Pazar-
lama bölümü ile faaliyet gösteriyor.
Yapı sektöründeki yurt içi satış ve pazar-
lama faaliyetlerini Elmor, ısı sektöründeki
satış pazarlama faaliyetlerini ise Emas yü-
rütüyor. Emas, Elginkan Topluluğu’nun
aynı zamanda hem üretim hem satış şir-
ketlerinden birisi. Topluluk bünyesindeki
tüm yurtdışı satışları ise Eleks Dış Ticaret
üzerinden gerçekleşiyor. 
Emas’ın sattığı ürünlere bakacak olursak,
öncelikle kendi kombi üretimi var. Kombi,
kat kaloriferi ve elektrikli termosifon üre-
tip satıyor. Bunun dışında geriye kalan ısı
ürünlerinden Odöksan döküm radyatörü

var. Elba panel radyatör fabrikası Ma-
nisa’da. Manisa’daki Valf fabrikamızda
radyatör vanaları ve gaz armatürleri ve
her türlü vana üretimi yapıyor. Onların sa-
tışının da bir kısmını biz, bir kısmını Elmor
yapmakta. Manisa’da ısıyla ilgili fabrika-
lara baktığımızda Emas’ın kombi fabri-
kası, Elba’nın panel radyatör fabrikası ve
Valf’in vana üretilen fabrikası bulun-
makta.

Bir Vakıf olarak eğitime büyük katkılarınızın
olduğunu biliyoruz. Sanırım en son Kar-
tal’da bir okulu Milli Eğitim’e devrettiniz.
Fabrika ile ilgili sorulardan önce bu eğitim
çalışmalarından da kısaca bahsedebilir mi-
siniz? 
Sizinde söylediğiniz gibi, en son Mal-
tepe’de depremde zarar gören eski Mal-
tepe Lisesi’ni yıkıp en baştan yapıp Milli
Eğitim Bakanlığı’na devrettik. Yaptığımız
okulların tamamını Milli Eğitim Bakan-
lığı’na devretmekteyiz. Bizim yönetimi-
mizde kalmıyor. Biz sadece isim verme
hakkını alıyoruz. İzmit’te, Bolu’da ve Ma-
nisa’da ise kendimize ait eğitim merkez-
lerimiz var. Onlar tamamen Elginkan
Vakfı’nın okulları. Bunların binası, işlet-
mesi, giderleri kısaca bütün her şeyi ta-
mamen vakfımızın yönetimindedir. Bu
okullarda 200 bin civarında öğrenci ye-
tiştirdik. Vakıf Eğitim Kurumları’nda ara
eğitimler de vermekteyiz. O kurumları-
mızda ilk başlarda yer karosu döşeme,
sıhhi tesisatı döşemek gibi eğitimler ve-
rildi. İzmit’teki eğitim kurumumuz dışın-
daki diğer iki kurum sanayi bölgelerinin
içinde. Buralarda daha sonra sanayicilerin
ihtiyacı olan İSO 9001, Çevre Yönetimi
gibi konularda eğitim olarak verilmeye
başladı. Okullarımızın bulunduğu bölge-
lerdeki bu tür elemanların çok büyük bir
kısmı bizim tarafımızdan eğitilmiştir. Ku-
rumumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı
ile bu eğitimleri vermekte ve sertifikalan-
dırmaktadır. Okullarımızda hiçbir ücret al-
madan eğitim vermekteyiz. 

Müsaadenizle üretim ve fabrika ile ilgili so-
rularıma geçmek istiyorum. Emas’ta çalış-
maya başladığınız tarihten günümüze nasıl
bir değişim yaşandı?
Benim Emas’a girişimle firmanın faaliyete
başlaması hemen hemen aynı dönemdir.
Emas 1985 yılında kuruldu. Fakat üretim
faaliyetine 1988 yılında başladı. 1989 yı-

lında da ben Emas’ta işe başladım. Üre-
time ilk döküm soba yaparak başladık.
Patenti bize ait olan özel bir döküm so-
baydı. O güne kadar olan sobalar içleri
birbirine geçme dökümle yapılmış sobalar
değildi, tuğlaydı. Daha sonra radyan soba
çok popüler oldu. Arkasından elektrikli
termosifon, gazlı şofben, mini fırın, elek-
trikli ızgara, doğal gaz sobası, kat kalori-
feri ve derken kombi üretimi başladı.
1994’ten beri kombi üretimi yapıyoruz.
Başlangıçta bizim yüzde 50 yüzde 50
Bosch ile ortak Manisa’da Erbo diye bir
fabrikamız vardı. Kombi üretimine de bu
vesileyle başlamıştık. Daha sonra biz bu
ortaklıktan ayrıldık ve Bosch’a devrettik.
Fakat ortaklık bittikten sonrada BOSCH
bize E.C.A. markalı kombi üretmeye
devam etti. Şu anda hala bize ürettiği
verdiği ürünler de var. Ama biz burada
üretime geçtikten sonra bu rakamlar
azaldı. 

Önümüzdeki dönemde ürün yelpazenizde
bir değişim yaşanacak mı?
Tüketicinin ihtiyacı ve dünyadaki trendler
üretimde hangi alanda yer almamız ge-
rektiği konusunda bize hep yol gösterdi.
Her ürünün bir hayat eğrisi var. O hayat
eğrisine bağlı kalmak şartıyla yeni ürün-
lere geçtik. Şirketlerde birer canlı orga-
nizma gibidir. Sürekli yaşıyorlar. Biz halkın
ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. İhtiyaçlar
doğrultusunda, şirketimizi büyütmek, ge-
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liştirebilmek adına o dönemin ihtiyaçları
neyse bizde karşılamaya devam edeceğiz.
Bunlar içinde merkezi kazan da var.
Kombi olarak 2010 yılında da ilerleyen
yıllarda da yeni ürünlerimiz olacak. Tüke-
ticinin ihtiyaçlarını giderecek ve hem tü-
keticiye hem de bize artı değer katacak
yeniliklerimiz olacak. Başka ürünlerimiz
de var. Onların çalışmaları da devam edi-
yor. İlk altı ayda bunların önemli bir kıs-
mını devreye sokmuş olacağız. Bizim
merkezi sistemle ilgili bugüne kadar çok
yoğun çalışmadık ama çalışmalarımızı 2-
3 aydır hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yurt-
dışı şirketlerle temas halindeyiz. Onlarla
bazı know-how anlaşmalarımız olacak.
Merkezi sistem üretimine başlayacağız. 

UUzun yıllar piyasanın nabzını tutabilmek ve
bu piyasada güçlü bir oyuncu olabilmek
için Emas’ın yürütmüş olduğu çalışmalar
ve önem verdiği noktalar neler? 
Ar-Ge çalışmalarımız bizim için çok
önemli. Çünkü sektörde çok ciddi reka-
bet var. Sektörde bizim karşımızda Türk
firması kalmadı. Sektördeki firmaların
hepsi yabancı sermayeli kurumlar. Biz on-
larla mücadele ediyoruz. Bu sebeple Ar-

Ge faaliyetlerine önem vermek, yenilikleri
zamanında yakalamak durumundayız. Şu
andaki ana ürünümüze kombi diye ba-
karsak; arka planda çalışması süren Ar-
Ge çalışmaları devam eden 4 tane daha
ürünümüz olur. O dört tane ürünün ça-
lışmaları birkaç yıldır sürmekte. Bu çalış-
malar zamanı geldiğinde piyasaya çıkar.
O yeniliklerle piyasada fark yaratmaya ça-
lışıyoruz. Bu rekabet ortamında başka
türlü yaşama şansınız çok zor. Buna sa-
dece kombi diye de bakmıyoruz. Döküm
sobasından, radyan sobasına arkasından
doğal gaz sobasına, kombisine gelen ge-
lişim bundan sonrada aynı şekilde devam
edecek. Mevcut ürünlerimizi  rakip firma-
lardan bir puan artıya geçirebiliyorsa bu
çok önemli bir adım oluyor. Hatta bizim
kurumsal dergimizin ismi “Artı 1”. Bunun
manası bizim yaptığımız her şeye artı 1
eklediğimizdir. Yaptığımız her ürünün bir
önceki yapılandan veya rakibin yaptığın-
dan bir ilerde olması gerekir. Yapıda da
ısıda da genel hedefimizdir bu. Hep bunu
yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge
faaliyetleri çok önemli. Hep yaptığımız
işler mevcutların üzerine bir şeyler ilave
ediyor. Onun için de değer kazanıyoruz.

Her gün pazar payımız büyüyor. Gün-
demi tayin eder hale geliyoruz. Artık ısı
grubunda gündemi biz tayin ediyoruz. İd-
diamız o. 

Manisa’da kısa zaman içerisinde yeni bir
tesis kurdunuz ve buraya taşındınız. Hem
yeni tesisinizin özelliklerini hem de bu ya-
tırımınızın size sağlayacağı faydaları aktarır
mısınız? 
Manisa’ya taşınmamızın ana nedeni bura-
daki tesisimizin kapasitesinin artık yetme-
mesi. Bu sebeple daha modern bir tesis
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“Çok iyi bir cihaz yapabi-
lirsiniz. Fakat tüketicinin
böyle bir cihaza ihtiyacı
yoksa, ürünü satma şan-
sınız yok. Ürünler tüketi-
cinin istediği özelliklerde,
fiyatta ve kalitede olmak
zorundadır. Bunu sağla-
yamadığınız taktirde ba-
şarılı olamazsınız.” 





kurduk. Buraya 20 milyon Dolar tutarında
bir yatırım yaptık. Tesisi en başından itiba-
ren kombi üretimini esas alarak yaptığımız
için iş akışlarının daha verimli olmasını sağ-
ladık. Kapasitesi de ona göre belirlendi. O
fabrikanın bazı üniteleri tamamen Pen-
dik’ten ayrı bir şekilde kuruldu. Pendik’ teki
bazı makinelerimizi de ilave olarak oraya
taşıyoruz. Toplam yıllık 320 bin adetlik kap-
asiteye ulaştık. Bu bizim buradaki kapasi-
temizle yapamayacağımız bir üretim

rakamıydı. Manisa’da şimdilik sadece
kombi üretimi olacak. E.C.A’nın yoğuşmalı
ve konvansiyonel cihazları üretilecek. Farklı
ürünleri İstanbul - Pendik’teki tesisimizde
üretmeyi düşünüyoruz. 

TESİSTE DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ 
TEKNOLOJİLERİ KULLANILDI
Tesis 68 bin metrekareye kurulu. Şu an
tesisin 20 bin dönümlük alanı kapalı.
Ama gelişme alanı, altyapısı yapılmış va-
ziyette 30 bin dönüme çıkabilecek du-
rumda. Tesiste 250 mavi yakalı çalışacak.
Türkiye’nin her tarafında satış teşkilatımız
var. Onları da dahil ettiğimizde 150 kişi
beyaz yakalı çalışanımız oluyor. Kısaca
toplamdaki istihdamımıza 350 kişi diye
bakmak lazım. Bu tesisimizde dünyanın
en gelişmiş teknolojileri kullanıldı. Ta-
mamı paslanmaz saçtan üretilen tam
otomatik PLC / Programlanabilir Lojik
Kontrolör ve bilgisayar kontrollü boya te-
sisinde, istenilen renkte toz veya yaş boya
uygulaması yapılabiliyor. Bilgisayar kont-
rollü montaj bantları ve test ünitelerinde,
imalatın adım adım izlenmesi ise insan
hatasını ortadan kaldırıyor. 
Boyahane elektronik kontrollüdür. Her
bölmenin ısısı, hızı, banyolarındaki mal-
zeme yapısını elektronik ortamda görüp
takip edebildiğimiz tamamen otomatik
bir sisteme sahip. Aynı zamanda oldukça
yüksek kapasiteli. Zaten burayı yapmamı-

zın ana nedenlerinden bir tanesi de daha
kontrol edilebilir, daha sistematik ve daha
insan insiyatifinden çıkmış bir tesise sahip
olmaktı. Her şeyi takip edebildiğimiz sis-
temlerimiz var. Bunlar şuan için dünyada
en iyi kombi şirketlerinin kullandığı sis-
temler. 

SSon olarak Emas’ı bugünlere getiren stra-
tejiler nedir? 
Bizde üretim ve satış faaliyeti iç içe geçmiş
vaziyette. Bunun büyük faydasını görüyo-
ruz. Üretici eğer satıcı gibi düşünemiyorsa,
satıcı ise üretici gibi düşünemiyorsa ürün-
ler satılamayabilir. Onun için bunun iç içe
olması çok iyi avantaj. Biz Emas olarak
hem üretimi hem satışı birlikte yaptığımız
için çok başarılı olduğumuzu düşünüyo-
ruz. Bayi toplantımızda bütün çalışanları-
mız ve bayilerimizle konuşma fırsatımız
oldu. Onların görüşlerini aldık ve bu fe-
edbackler bizim için çok önemli. 
Çok iyi bir cihaz yapabilirsiniz. Fakat tü-
keticinin istediğinin çok üstünde bir cihaz
olabilir. Tüketicinin böyle bir cihaza ihti-
yacı olmayabilir. O zaman o ürünü satma
şansınız yok. Veya çok basit bir cihaz ya-
pabilirsiniz ama o da tüketicinin ihtiyacını
karşılamadığı için tüketici o cihaza da
prim vermez. Bu yüzden ürünler tüketici-
nin istediği özelliklerde, fiyatta ve kalitede
ürünler olması lazım. Bunu sağlayamadı-
ğınız taktirde başarı da olmaz.
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esleki ve teknik eğitim;
toplumsal hayatın her ala-
nında ihtiyaç duyulan
mesleklerde kalifiye teknik
elemanların yetiştirilmesi
için gerekli olan bilgi ve

becerilerin verildiği eğitim olarak tanım-
lanmaktadır.

Günümüzdeki gelişmeler, mesleki ve tek-
nik eğitim almış bireylere olan talebi her
geçen gün artırmaktadır. Yakın geçmişte,

üniversiteyi kazanamaz ise elinde bir
mesleği olsun diye meslek lisesine gön-
derilen öğrenciler, genellikle aldığı eğitim
sonrasında mesleki eğitimlerine devam
etmez ve kısa yoldan iş hayatına atılırken,
günümüzde meslek yüksekokullarına
hatta dikey geçiş ile 4 yıllık üniversitelere
de devam etmektedirler.

Buna rağmen iş hayatının ihtiyaç duyduğu
yeterli sayıda teknik elemanın bulunama-
ması hususu geçmiştede bugünkü duru-
muna benzer olup, bu durum 1930
yılında toplanan Sanayi Kongresi’nde
kongreye katılan delegelerden Bekir
Vehbi Bey tarafından şu şekilde açıklan-
mıştır; “Bu memlekette bundan 50-60
sene evvel birçok vilayette sanayi mektebi
açmakla meşgul olunmuştur. Fakat mem-
leket bunlardan pek az fayda görmüştür.
Çünkü yetişen erbab-ı sanayi bir sanat
müessesesine bağlanmadığı için (talebe
okulu bitirdikten sonra) ya polis olur ya
da kâtip olurdu.”

Son 7 - 8 yıl içerisinde, Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın, mesleki ve teknik eğitimi geliştir-
mek amacıyla hayata geçirdiği projelerin
sonucunda, ortaöğrenimde okul sayı-
sında 200’den ve öğrenci sayısında yak-
laşık 468 binden fazla artış yaşanmıştır.
Devletin mesleki ve teknik eğitime bu öl-
çüde yatırım yapmasındaki temel unsur,
işverenin diplomalı teknik personele olan
talebidir. Bu talebin karşılanması, mesleki
ve teknik eğitim alanında diploma, belge
ve sertifikaya sahip olanların istihdamına
ağırlık verilmesi ve ekonomimizin ihtiyaç
duyduğu eğitim - insan gücü - istihdam
dengesinin kurulması ile mümkündür.

Eğitimlerine uygun işlerde istihdam edil-
medikçe, ara eleman olarak nitelendiril-
meye devam edildikçe, eğitimi ile
edindiği birikimi kullanabilecekleri fırsat
kendilerine verilmedikçe ve bu kişilerin
düşük gelir düzeyi ile çalıştırılması konu-
sunda ısrarcı olundukça, mesleki teknik
eğitim alan kişiler, mesleklerinden soğu-
tulmaktadırlar.

Türkiye’de, geçmişte ve günümüzde ya-
şanan bu gibi sorunları aşabilmek ama-
cıyla Bahçeşehir Üniversitesi meslek
Yüksek Okulu ve Mesleki Teknik Eğitimi
Geliştirme Merkezi (METGEM) Mesleki
eğitimde kalite ve verimlilik konuları üze-
rindeki çalışmalarına büyük bir hızla
devam etmektedirler.

Meslek yüksekokulu mezunlarımız, almış
oldukları mesleki eğitimin yanı sıra ya-
bancı dil ve kişisel gelişim eğitimleri ile de

desteklenerek, sektörün ihtiyaç ve talep-
leri doğrultusunda eğitim almaktadırlar.

Bunun yanı sıra Mesleki ve Teknik Eğitimi
Geliştirme Merkezi (METGEM), uygula-
malarını meslek yüksekokulu çalışmala-
rıyla da bütünleştirerek, “Türkiye’nin
Mesleki Eğitim Otoritesi” olma hedefine
doğru yürümektedir.

METGEM, sektörel işbirlikleri yoluyla, sek-
törlerin ihtiyaç duyduğu nitelikte, dona-
nımı ve özgüveni yüksek, stratejik iş
gücünü yetiştirerek, işsizlik sorunun yanı
sıra, işverenin kalifiye personel bulma so-
rununa da çözüm getirmektedir. Düzen-
lediği sertifika programları ile çalışma
hayatında olan ancak akademik eğitim
almamış kişilerin de eğitim ihtiyaçlarını
karşılamayı hedefleyen METGEM, dip-
loma ve sertifikaların yan ısıra, iş yaşan-
tında mesleki-teknik eğitimi ve iş becerisi
ile kendisini ispatlayan kursiyer ve mezun
öğrencilerinin kendi markaları olacağının
bilincindedir.

Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek-
okulu öğrencileri, yurt dışında eğitim gö-
rerek çift diplomaya sahip olma imkânına
sahip olmaktadırlar. Bunun yanı sıra,  Lo-
jistik bölümünde başlatılan ve diğer bö-
lümlerde de uygulanacak olan, 3 gün
okulda eğitim alıp 2 gün sektörde ça-
lışma modeli, öğrencilerin, iş yaşamına,
daha okurken hazırlanmaları konusunda
önemli bir adımdır. 
Geleceğin büyük endüstrilerinin hem ileri
teknoloji/ hizmete dayalı hem de bu tek-
nolojiyi kullanabilecek ve kaliteli hizmet
verebilecek nitelikli iş gücüne dayalı en-
düstriler olacağı aşikârdır. Bu nedenle
meslek yüksekokulumuzdan ve METGEM
den eğitim alan kişiler, hayat boyu öğre-
nen, gelişim ve değişimlere açık, ekip ça-
lışmasına yatkın, mesleğin gerektirdiği
bilgi ve donanıma sahip, ekip çalışmasına
yatkın ve problem çözme yetenekleri ge-
lişmiş bireyler olarak yetiştirilmektedir.
Mezun edilen stratejik iş gücünün işe yer-
leştirilmesi yoluyla; Nitelikli iş gücü konu-
sunda farkındalık yaratılmasını, rekabet
gücünün artırılmasını, AR-GE çalışmaları-
nın geliştirilmesini, teknoloji transferinin
gerçekleştirilmesini ve Sektörlerde verim-
lilik artışını sağlayan, eğitimciler, sivil top-
lum kuruluşları, ulusal ve uluslararası
sektör temsilcileri ile birlikte, yeni ve özgün
bir eğitim modeli yaratan kurumumuz,
mesleki ve teknik eğitim konusunda ulusal
ve uluslararası araştırmalarla edinilen tüm
bilgi, deneyim ve çözüm modellerini top-
lumumuzun hizmetine sunmaktadır.
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Yaklaşık bir buçuk yıl önce Yakacık Tek-
nik ve Endüstri Meslek Lisesi Alan Şefi
Gökmen Uzun ile yaptığımız röportajda
Uzun, hem sahip oldukları binanın ye-
tersizliğinden hem de yeni binaya geç-
tiklerinde gençlere ve sektöre sunmayı

planladıkları eğitimden azda olsa bah-
setmişti. Yaptığımız haberin, söyleşinin
takibini yapmamız açısından ve sektöre
kalifiye personel yetiştirecek bu kurumu
sektöre tanıtmak açısından tekrardan
Yakacık Anadolu Teknik ve Endüstri

Yakacık Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Te-
sisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Şefi Gökmen
Uzun: “Sektörün en çok sıkıntı çektiği konu, piya-
sada yeterliliği olan kalifiye eleman olmaması. Kali-
fiye eleman buradan yetişiyor. Sektöründe taşın
altına elini koyması lazım”.

“Biz artık eğitim ve öğretim adına her şeyi
yapabilecek güçte ve donanımdayız”



Meslek Lisesi’nin Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Alan Şefi Gökmen
Uzun’u “Eğitim Kurumlarımız” bölü-
münde misafir ettik. Uzun yeni binaya
geçmiş olmalarının heyecanı ile hedef-
leri ve yakın zamanda sunacakları eği-
tim programlarını Termo Klima
okuyucularıyla paylaştı.

ÖÖzlemle beklediğiniz yeni binanızdasınız
artık… 
Bir buçuk iki yıl önce eski binamızın re-
simleri derginizde çıkmıştı. Halimiz orada
ortaya çıkmıştı. İşler abartarak, gerçekleri
saklayarak yürümüyor. O zaman, okulu-
muzun durumunu olduğu haliyle yansıt-
mak amacıyla o fotoğraflar çekilmişti. O
süreçten sonra binamızın depreme daya-
nıklılık derecesi düşük olduğu gerekçe-
siyle yeniden yapılmasına karar verildi. Biz
15 yıl boyunca o binada, eğitim öğretim
vermeye çalıştık.  Orada, o imkânsız şart-
larda iklimlendirme ve soğutma bölümü-
nün derslerini işledik. 
Yakacık Anadolu Teknik ve Endüstri Mes-

lek Lisesi olarak Türkiye’nin ilk iklimlen-
dirme ve soğutma bölümüyüz. Ve şu
anda bu unvana yakışır bir binamız oldu.
Yeni binamız Milli Eğitim’in standardında
yapılan bir bina. Bizim için olağanüstü
güzel. Nihayet bölümümüz, bina olarak
olması gereken imkâna kavuştu, devlet
yapacağını yaptı. Bundan sonrasında
bütün iş biz eğitimcilere düşüyor. Biz de
elimizden geldiğince imkanları daha da
güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Geçtiği-
miz yaz, okulumuzun mobilya bölümü
şefiyle birlikte bütün sıralarımızı ve masa-
larımızı kendimiz yaptık. İstedik ki her şey,
bu yeni binaya yakışır bir şekilde olsun.
Önceki binamızda bütün bölümler ortak
alanları kullanıyordu. Şimdi alanlarımızın
kendilerine ait atölyeleri mevcut. Yeni bi-
namızda soğutma, klima, sac işleri ve
boru kaynakçılığı atölyelerimiz bulunuyor.
Şimdi ise atölyelerimize uygun cihazları
eğitime kazandırmaya çalışıyoruz. 

Bir buçuk sene önce yaptığımız sohbeti-
mizde daha donanımlı bir eğitim alanına
sahip olursanız daha kaliteli bir eğitim ve-
rilebileceğini söylemiştiniz. Ayrıca hem öğ-
rencilere hem de sektöre sunmayı arzu
ettiğiniz eğitim programlarını az da olsa
paylaşmıştınız. Bu sebeple hedeflerinizin
ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz as-
lında… Peki, şimdi yeni binanızdasınız öğ-
rencilere ve sektöre sağlayacağınız eğitim
fırsatları neler?
Biz zaten şu an hafta içi mesleki örgün
eğitim, hafta sonları çalışanlara yönelik
açık meslek lisesi eğitimi ve sektöre yö-
nelik meslek kazandırma kursları yap-
maktayız. Sektörde çok aktif olarak
eğitimler yapıyoruz. Bunları sayacak olur-
sak; ÖZİMEK kapsamında Klima Tesisat-
çısı ve Doğal gaz Tesisatçısı isimli meslek
kazandırma kursları yapmaktayız. İSEDA
(İklimlendirme Soğutma Eğitim Araştırma
ve Danışma Derneği) ile yaptığımız pro-

tokol kapsamında soğutma servis ele-
manlarına “Soğutucu Akışkanlara Müda-
hale” konulu eğitim kursu verip, onları
sertifika sahibi yapıyoruz ki, bu sertifika
ile soğutucu akışkanları satın alma hak-
kına sahip oluyorlar. Bu sene bir de Sa-
karya Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde
“Soğutucu Akışkanların Geri Kazanım
Tekniklerinin İncelenmesi” konulu AB
LDV-VETPRO Projesi’ne yerel ortak olarak
katkıda bulunduk. 
Burada sektörle çok iç içeyiz. Etrafımız
büyük organize sanayileri ve KOBİ şirket-
leri ile dolu. Sanayide çalışan işçilerin,
teknisyenlerin belgesi olmayan çalışanla-
rın belgelendirilmesi gerekiyor. Bu kişile-
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rin sayısı aslında tahmin edilenden bile
çok fazla. AB uyum yasaları gereği çıkan
yönetmelikler uyarınca, sanayinde çalışan
personelin yeterlilik belgesinin olması ge-
rekiyor. Oysa Türkiye’de sanayici, kendi
çalışanını belgelendiremiyor. Yeterlilik bel-
gesini teknik öğretim kurumları verebilir.
Bilindiği gibi teknik öğretim kurumları
üniversiteler ve meslek liselerinden olu-
şuyor. Fakat üniversiteler, Teknik liseler
kadar sektörel eğitimle iç içe değiller.
Çünkü üniversiteler daha genel eğitimleri
öğrencilerine veriyorlar. Bu sebeple teknik
liseler şirketlerle daha çok iletişim halinde
bulunuyorlar. Biz fabrikalara ve servislere,
okuyan öğrencilerimizi stajer olarak veri-
yoruz ve 1 sene uygulama eğitimi alma-
larını sağlıyoruz. Bu öğrencilerimiz staj
döneminde işveren tarafından beğeni-
lirse mezun olduktan sonra or da istih-
dam olma olasılığı doğuyor.  

SANAYİDE Kİ TEKNOLOJİDEN BİR ADIM
GERİDE DURDUĞUMUZ AN EĞİTİM
ADINA ZARARDAYIZ DEMEKTİR
Biz artık eğitim adında çok şeyi yapabi-
lecek güçteyiz ve donanımdayız. Bizlere
düşen görev, devletimizin yaptığı yeni bi-
nanın önemini kavrayıp onun hakkını ve-
rebilmektir. Bizler mesleğimizi tamamen
özümsemiş eğitimcileriz. Sanayi ile daha
çok iletişim içinde olmalıyız. Onların
kendi ürünleri hakkında kendi servis ele-
manlarına verdikleri eğitimleri, bizlerin
de düzenli olarak almamız gerekiyor.
Yani sanayide ki teknolojiden bir adım
geride durduğumuz an eğitim adına za-
rardayız demektir. Çünkü yeni mesleki
eğitim sistemi öğrenciye sadece öğret-

mek değil onlara danışmanlık görevi de
veriyor öğretmene. Buna paralel olarak
öğretmenin teknolojiyi yakından takip
etmesi gerekiyor.

TTürkiye’de birçok meslek lisesi var fakat bu
kurumların eğitimcilerinin faal olmalarıyla
bir anlam taşıdıklarını gözlemliyoruz. Oysa
sistemin işlemesi gerekmez mi?
Burası sadece bir öğretim kurumu değil.
Aslında biz, biraz sanayinin personel ih-
tiyacını karşılayan personel fabrikası gibi-
yiz. Sanayide en küçük hatanızda büyük
zararlar ortaya çıkabilir. Bir anlamda bizde
de aynı durum geçerli. Bu nedenle biz
eğitimciler eğitimin her safhasını ciddi bir
şekilde ele almalıyız. 
Tabi ki bizim iş disiplinimiz okula da yan-
sıyor. Alan şefleri faal olduğu zaman,
okulun çehresi de değişiyor. Fakat bizler,

kendiliğinden işleyecek bir sistem kur-
maya çalışıyoruz. Kişilere bağlı olmayan
bir sistem kurmak niyetindeyiz. Yaptığı-
mız bütün faaliyetlere bütün öğretmen
arkadaşlarımızın aktif olarak rol almala-
rını sağlıyoruz. Geçen sene soğutucu
akışkanların geri kazanılması projesi yap-
tık. Bu senede Metal Teknolojisi alanında
“Kaynaklı İmalatta Pozisyoner ve Robot
Tekniğinin İncelenmesi” konulu projeyi
yazdık ve sonucunu bekliyoruz. Bizim
alanlarımızın hepsi birbiri ile bağlı. Bir
projenin içerisinde bütün alan öğretmen-
leri bulunabiliyor. Böylece bir anda hem
öğretmen hem de öğrenci olmak üzere
pek çok halkaya ulaşabiliyoruz. 

Türkiye’deki eğitim sisteminin genel bir so-
runu teorinin uygulamaya yansımaması.
Yeni binada hem teorik hem de uygulama
derslerini bir arada vermek mümkün olabi-
lecek mi?
Yeni binamızda tamamıyla eğitime uygun
atölyeler ve laboratuarlarımız var. Bilgisa-
yar laboratuarımıza bilgisayarlarımız 20
gün içerisinde gelecek. Bakanlıktan
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“Bizlere düşen görev, dev-
letimizin yaptığı yeni bina-
nın önemini kavrayıp onun
hakkını verebilmektir. Sana-
yide ki teknolojiden bir
adım geride durduğumuz
an eğitim adına zarardayız
demektir.”



bunun sözünü aldık. Bizim için eğitimde
bilgisayar desteği oldukça önemli. Çünkü
bizler teknisyen yetiştiriyoruz ve teknis-
yenlerin proje çizip okuyabilmesi de ye-
terlilikleri için önemli bir husus. Bilgisayar
destekli çizim eğitimleri veriyoruz bu la-
boratuarlar da. Öğrencilerimizin sadece
klimanın montajını yapabilmesi veya kli-
maya gaz verebilmesi yeterli gelmiyor
artık. İşveren istihdam ettiği teknisyenden
bilgisayar kullanabilmesini ve projeleri
okuyabilmesini istiyor. Okulumuzda bir
teknoloji sınıfımız var. Biz burayı tama-
mıyla sektör çalışanlarına verdiğimiz,
mesleki kurslara müsait bir laboratuar ha-
line getirmek istiyoruz. Bizim mesleğin
bütün dalları ile ilgili eğitimlerin verile-
ceği, hem teorisi hem de uygulamasının
yapılacağı bir ortam olmasını istiyoruz. Şu
anda sınıfımızda projeksiyon sistemini
kurduk. Öğretmenlerimiz kendilerine ait
dallardaki eğitim ve cihaz hazırlıklarını ta-

mamlamak üzereler. Sanayi bizden hangi
konuda eğitim isterse, bizim o konudaki
eğitim programımız hazır halde olacak. 
Kısacası Yakacık Meslek Lisesi olması ge-
reken şekle dönüşüyor. Bu saydıklarımı
yapamadıktan sonra bizim burada otur-
mamız ya da konuşmamız da hiçbir
anlam ifade etmiyor. 

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ 
KURMAK İSTİYORUZ
Sistemi oturtabilirsek bir hedefimizde
standartlara uygun iş güvenliği eğitim
merkezi kurmak. Bütün sektörler için
önemli. Çalışma Bakanlığı’nın yayınladığı
yönetmelik gereği, büyük küçük bütün
işletmelerde çalışacak elemanların hepsi-
nin iş güvenliği sertifikası alması gereki-
yor. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde piyasada
ciddi anlamda bu eğitimler olacak. Biz
buna da hazırlıklı olmak istiyoruz. Kısaca
buradaki belirli öğretmen arkadaşlarımıza
iş güvenliği sertifikası aldırıp sektördeki
çalışanlara iş güvenliği ve insan sağlığı
sertifikası verme niyetimiz var. 

SSektördeki kurumların okula 
desteği oldu mu? 
Bizim eğitim kurumu olarak nereden ne
isteyeceğimizi çok iyi bilmemiz gerekli.
Ben bu koltukta oturuyorsam okul için
gerekli olan şeyleri bulacağıma inanıyo-
rum. Çevremde yüzlerce servis kurumları,
fabrikaları var. Ben elzem olmadıkça hiç-
bir şey istemem. Ciddi anlamda okula
hiçbir kurum büyük bir yatırım yapmadı.
Yeni bina yapılırken birçok firmayla gör-
üştüm bize bu makineleri sağlayacakla-
rına söz veren pek çok şirket tam

anlamıyla yardım etmedi. Kriz bu konuda
bahane gösterildi ama ben çok iyi biliyo-
rum ki o kurumlarda çok iyi konumlarda
birçok elemanımız çalışıyor. Bizim öğren-
cilerimizdi. Onlarında muhakkak geçerli
sebepleri vardır. 

İYİSİNİ İSTİYORSAK; İYİNİN ORTAYA
KONULMASINDA, ELİMİZİN TAŞIN
ALTINDA OLMASI LAZIM
Sanayicileri eğitim kurumlarının ihtiyaçları
konusunda çok iyi aydınlatmak lazım.
Sorun aslında burada. “Ben sanayiciyi
yargılamamalıyım” tabi ki biliyorum
bunu. Sanırım biz sanayicilerimizi yeteri
kadar bilgilendiremiyoruz. Eğitimin onlar
için ne kadar önemli olduğunu daha iyi
anlatmalıyız. Piyasanın en çok sıkıntı çek-
tiği konu, yeterliliği olan kalifiye eleman
bulamamaları. Onlar bu eğitim kurumla-
rından yetişiyor. Ve onlar, siz ne kadar ya-
tırım yaparsanız o kadar iyi yetişir. Yatırım
yapmazsanız öğrenci yetişmez mi? Tabi ki
yetişir. Ama iyisini istiyorsak iyinin ortaya
konulmasında, hepimizin taşın altına eli-
nin olması lazım. Bunu henüz yakalaya-
madık. Ben isterim ki bir firma bir
laboratuarımızı tamamıyla donatsın, bir
yıl sonra gelsin yeni cihazları varsa gün-
cellesin, eskileri alsın. Yani öğrencimiz
mezun olduğunda iş yerine gittiğinde o
gün kullanılan bütün cihazların eğitimini
almış olsun. Onlarda oryantasyon dö-
nemi geçirmeden elemanlarını çalıştıra-
bilsinler. Henüz o durum oluşmadı. Krizin
bitmesini bekliyoruz. Çocukları bir şekilde
yetiştiriyoruz. Eğitim programlarını onla-
rın istediğini şekilde bile hazırlayabiliyo-
ruz. Milli Eğitim müfredatı artık buna
açık. Kısaca onlarda isterlerse çok daha
iyi bir şekilde eğitim verebiliriz.
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“Ben isterim ki bir firma
bir laboratuvarımızı tama-
mıyla donatsın, bir yıl
sonra gelsin yeni cihazları
varsa güncellesin, eskileri
alsın. Yani öğrencimiz
mezun olduğunda iş ye-
rine gittiğinde o gün kul-
lanılan bütün cihazların
eğitimini almış olsun.”



Bu söyleşi, ortaokul sonrasında başlayan ve
hala devam eden bir eğitim mücadelesini
anlatıyor. İlk olmasından dolayı teknisyen
okullarının problemleri, prodesürlere takıl-
mamak için alınan 3 ayrı lise diploması…
ve bir yandan okul masraflarının karşılan-
ması için devam eden iş hayatı. “Hayat öğ-
renme ve mücadeledir”… Gedik Döküm
ve Vana Sanayi Genel Müdürü, Makine
Mühendisi Mehmet Üzer ile yaptığım söy-
leşiden benim çıkardığım hisse bu. Bakalım
siz ne hisse çıkaracaksınız.

MMehmet Üzer kimdir?
1954 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde
doğdum. Babamın memuriyeti dolayısıyla
İç Anadolu Bölgesi’nin çeşitli yerlerinde
kaldık. En çok da Aksaray’da yaşadık. İlk-
okula Nevşehir Kaymaklı’da başladım.

Ortaokulu Aksaray’da liseyi de Konya
Teknisyen Okulu’nda bitirdim. 
Babam Halis Bey, birçok Avanoslu gibi
testiciydi. Daha sonra Toprak Mahsulleri
Ofisi’ne memur olarak girmiş. Memur
olunca da Avanos’tan ayrılmışız. Ayrıldı-
ğımızda ben okula bile gitmiyordum.
Annem Fatma Hanım da ev hanımıydı. İki
kız iki erkek dört kardeşiz. Ağabeyim
hariç hepimiz okuduk. Babam onu kü-
çükken kamyon kasası yapan bir atölyeye
çırak olarak verdiği için o çalışmayı tercih
etti. Şimdi kendi atölyesi var. Kız kardeş-
lerimin ikisi de öğretmendiler, emekli ol-
dular. Ağabeyimin ismi Turhan, kız
kardeşlerimin ismi de Zeynet ve Nurhan.
Eşim de ticaret lisesinde öğretmendi. O
da şimdi emekli oldu. İki çocuğum var;
Kemal ve Alper.  

ESKİ AVANOS
Çocukluğunuz ve Avonos’a dair neler ha-
tırlıyorsunuz?
Biz oyuncaklarımızı kendimiz yapardık.
Hurda telleri kıvırıp bükerek araba yapar,
onlarla oynardık. Avanos şirin bir ilçe,
şimdi birçok insan Avanos’a kalmak için
geliyor. Birçok sanatçının Avanos’ta yazlığı
var. Buna gerekçe olarak da Avanos hal-
kının insan ilişkilerini menfaat düşünme-
den  kurduklarını, bu sebeple Avanos’a
yerleştiklerini söylüyorlar. Gerçekten Ava-
nos insanı insan ilişkilerinde menfaat dü-
şünmez. Benim de hayalim aynı şekilde.
şimdi bir yazlıkta ben yaptırıyorum. Yaz-
ları Avanos’ta geçirmeyi planlıyorum.  
Biz eskiden kapımızı kilitlemeye utanırdık.
Mesela bizim evimiz meydanda bir yer-
deydi ve çevre köylerden pazar için gelen

Gedik Döküm ve Vana Sanayi Genel Müdürü, Makine Mühendisi Mehmet Üzer:
“Hangi seviyede olursa olsun bir işyerinde çalışmak kişiye çalışma kültürünü ka-
zandırır. Sabah erkenden kalkıp işe gitmek ve akşam dönmek dahi çalışma kül-
türünün bir parçasıdır. Gençlere çalışma kültürü genç yaşta verilirse iş hayatına
atıldıklarında yüzde yüz başarılı olacaklarına inanıyorum.”

Mehmet ÖREN

Hayat öğrenme ve mücadeledir
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insanlar sorgusuz sualsiz eşyalarını evin
avlusuna koyar köyüne rahatlıkla geri dö-
nerdi. Evin sahipleri olarak biz avluda
duran çuvalların içinde ne var, kimindir
kesinlikle bilmezdik. Ve Avanos hâlâ bu
şekildedir. 

EEğitim hayatınızdan bahseder misiniz? 
Türkiye’de açılan ilk teknik okulların ilk
mezunlarındanım. O dönemde şimdiki
meslek yüksek okulları gibi tekniker okul-
ları vardı. Tekniker okullarındaki öğrenci-
ler askerde yedek subaylık hakkı isteriz
diye boykot yapınca devlet bu okulları ka-
pattı. Bu okullar kapatılınca mühendisle
işçi arasında bir boşluk oluştu. Meslek li-
seleri dört yıla çıkarıldı. Fakat eğitim fen
ve meslek dersleri ağırlıklıydı. Fakat kar-
maşa bitmedi. Okulu bitirip üniversite sı-
navlarına gireceğimiz zaman problem
ortaya çıktı. Çünkü o zaman meslek lise-
lerine ayrı sınav, düz liselere ayrı sınav ya-
pılıyordu ve bizim hangi sınava gireceğimiz
bir tartışma konusu oldu. Bizi düz lise me-
zunlarıyla aynı sınava tabii tutular. Biz fen
dersleri eğitimi aldık ama onların gör-
düğü sosyal dersleri görmedik. Dolayısıyla
o sınavda pek başarılı olamadık. Aslında
o dönem yeni açılan Konya Selçuk Üni-
versitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne
girebiliyordum ama o zaman da para yü-
zünden giremedim. 

Konya Selçuk Üniversitesi Makine Mühen-
disliği Bölümü’ne neden giremediğinizi
biraz açabilir misiniz?
Kayıt için bir günlük süre verdiler. Herkes
sıraya girdi. Sıra geldiğinde kayıt parası
yatırıp yatırmadığımı sordular, bizim para
yatıracağımızdan haberimiz bile yok. Mec-
buren kayıt sırasından çıktık. Sonradan öğ-
rendik ki, bu şekilde bir şart koşarak,
bölümün ilk öğrencilerinin Konyalılardan
oluşturulması için dışarıdan gelenleri ele-
mekmiş. O sene Konya Selçuk Üniversitesi
Makine Mühendisliği’nde okuyanların
yüzde 90’ı Konyalılardan oluşur. Bunu bir-
çok insan bilmez. 

Peki, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne girişiniz
nasıl oldu?
Üniversiteye kayıt yaptıramadığım için bir
yıl Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nde
teknisyen olarak çalıştım. Üniversite sı-
navlarına yakın oradan ayrılıp Ankara’da
hızlandırılmış bir kursa gittim. Fakat o dö-
nemde üniversite sınavında bir önceki
sene yaşadıklarımızı yaşamamak için fark
derslerini vererek iki tane daha lise diplo-
ması aldım. Benim hem sanat okulu, hem
lise hem de teknisyen okulu diplomam
var. Bununla amacım her iki sınava da gi-

rerek üniversiteye girme fırsatını kaçırma-
maktı. Teknik öğretmen okulu sınavlarına
girdim ve Türkiye 30.su olarak kazandım
bir ay teknik öğretmen okulunda oku-
dum sonra sanat okullarının sınavların-
daki puanım iyi olunca, 1973 yılında tüm
sanat okullarının hayali olan Yıldız Teknik
Üniversitesi’ne girdim. İTÜ o zaman sanat
okulu mezunlarını almazdı. Türkiye’de
üretimlerin başındaki kişilerin yüzde 80’i
Yıldız Teknik Üniversitesi mezunudur. 

İSTANBUL’A İLK GELİŞ: “HAREM’DEN
AKSARAY’A NASIL GİDİLİR?”
Birinci köprünün açılışıyla birlikte İstan-
bul’daki hayatım başladı. Onun için 30
Ekim 1973 tarihini hiç unutmuyorum. Biz
açılış günü İstanbul’a geldik, bir arkada-
şımla birlikte gelmiştik, arkadaşımın bir
polis tanıdığı vardı. Kalmak için ona git-
tik. Harem’de indik Aksaray’a gideceğiz
ama nasıl gidilir bilmiyoruz. Çok detayını
anlatmayacağım ama aslında tam bir
Kemal Sunal filmi gibi bir gün yaşamıştık.
Aksaray’ın karşıda olduğunu biliyoruz ya,
hemen arabalı vapura bindik. Nasıl gide-
ceğimizi düşünürken yanımızda oturan
bir çiftin de Aksaray’a gideceğini du-
yunca ben onlara duyurmadan arkada-
şıma “Bak bunlarda Aksaray’a gidiyorlar,
bunları takip edersek Aksaray’a gideriz”
dedim. Biz iki arkadaş onların peşine düş-
tük. Onlar nereye biz oraya gidiyoruz. Bir
taraftan da onları takip ettiğimizi çaktır-
mamaya çalışıyoruz. Neticede polisin
evini bir şekilde bulduk. Akşam orada
kaldık. Polis o gün köprü açılışında görevli
olduğu için sabah gitmek zorunda oldu-
ğunu, istersek bizim de kendisiyle gidebi-

leceğimizi söyleyince, birlikte açılışa gittik.
Tabi biz kalabalığı yara yara en öne geç-
tik. Birçok ülkenin başbakanı gelmişti.
Konuşmalar yapıldıktan sonra önce baş-
bakanlar köprüden geçtiler ondan sonra
da vatandaşların yürüyerek geçmesine
izin verdiler. Biz tabi yine en öndeyiz. Tam
köprünün ortasına gelince köprü sallan-
maya başladı. Herkes ne olduğunun şaş-
kınlığındaydı. Vatandaşların köprüyü terk
etmeleri için anonslar yapılmaya başlandı
ama biz köprüden karşıya geçtik. Karşıya
geçince vatandaşların gidecekleri yerlere
gidebilmeleri için belediye otobüsleri
vardı biz de nereye gittiğini bile sorma-
dan otobüslerden birine bindik. Otobüste
giderken bir baktım Yıldız Teknik Üniver-
sitesi yazıyor. Hemen otobüsten indik.
Okulun çevresinde dolaştık. Oradan da
Sirkeci’ye yürüyerek gittik. Ertesi günde
kaydımızı yaptırdık.    

BURSLU OKUL YATILI OKUL
ZANNEDİLİNCE
Konya’da sanat okulunu kazanınca arka-
daşlarla birlikte ellerimizde çantalarımızla
okula gittik. Okul müdürünün yanına git-
tik ve okulu kazandığımızı nerede kalaca-
ğımızı sorduk. Oysa bizim kazandığımız
burslu okuldu, biz yatılı olarak okuyacağı-
mızı zannediyorduk. Burslu olduğumuzu
duyunca hepimiz hemen yoldan bir mini-
büs çevirip Aksaray’a geri döndük. Biz geri
dönünce ailelerimizde epeyce şaşırdı.
Şimdi bile hatırladığım Zeki Şen isminde
bir hocam, gittiğiniz okul hiçbir işe yara-
masa bile büyük şehir hayatını öğrenmek
için bile Konya’da okumamızın gerekti-
ğini söyleyince Konya’da okumaya karar
verdik.  

“HALA İÇİMDE BİR UKDE; 
AKADEMİK KARİYER” 
Eğitim hayatımız gerçekten çok güzeldi
ama bizim dönemimizde ülke çok karı-
şıktı. Terör olayları oluyordu. Olaylar biz
üçüncü sınıftayken baş göstermeye baş-
ladı. O dönemde büyük sıkıntılar çektik.
Ülkede baş gösteren terör olayları nede-
niyle bir yıl kaybettik. O dönemde hiçbir
olaylara karışmadan sadece ve sadece
öğrenciliğimizi bildik. Neticede 1978 yı-
lında da okuldan mezun oldum.

Doğrusunu isterseniz meşakkatli ve uzun
bir süreç… Tüm yaşadıklarınız sizi ve ter-
cihlerinizi nasıl etkiledi?
Benim hayalim doktora yapmak, akade-
mik kariyer yapmaktı ama o olaylar ne-
deniyle bu hayalimden vazgeçtim.
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30 Ekim 1973
Boğaz Köprüsü’nün 

açılışı



Akademik kariyer yapmak benim içim de
bir ukde olarak durur. 
Bu sebeple her yıl aynı zamanda bize da-
nışmanlık yapan Prof. Doğan Özgür’ün
katkısıyla son sınıf öğrencilerine vanalarla
ilgili seminer veriyorum. Ayrıca şehir şehir
gezip ürünlerimiz hakkında bayilerimize
seminerler veriyorum. Bu seminerler va-
nalar konusunda yanlış bilinen birçok bil-
giyi düzeltebilmek adına gerçekten güzel
sonuçlar doğuruyor. Birçok kişi vanaları
sadece parasına göre kıyaslıyor. Oysa
uygun vanalar seçilmediği zaman işlet-
meler gerçekten büyük zararlara uğruyor.
Ve bu yanlış kullanımlar, yanlış seçimler
direkt olarak biz üreticilere mâl ediliyor.
Bu nedenle Gedik Döküm ve vana AŞ. pi-

yasada bir okul gibidir. Çünkü biz eğitime
çok önem veriyoruz.  

İİlk profesyonel işiniz?
Okuldan mezun olunca takım tezgâhları
üreten bir firma da çalışmaya başladım.
Teknisyen okulu mezunu olmamız, prati-
ğimizin olması ve o dönemlerde bu vasıf-
lara sahip personel azlığı gibi nedenler de
etkili oldu ama bir tanıdık beni bu iş ye-
rine tavsiye etmiş. 
O dönemlerde Türkiye’de takım tezgâhları
üretimi oldukça iyi durumdaydı. Şimdi-
lerde Uzakdoğu’dan çok ucuz tezgâhlar
getiriliyor. Daha sonra bu firma başka bir
firma satın alınca iki seneye yakın bir
zaman çalıştığımı o işyerinden ayrıldım.

“TAHSİL HAYATIM BOYUNCA 
AİLEME HİÇ YÜK OLMADIM”
Bu profesyonel anlama ilk işim ama ben
öğrencilik hayatım boyunca çalıştım.
Çünkü babam neticede bir memur ve al-
dığı maaş belli, ben öğrencilik hayatım
boyunca bayramlarda verilen para hari-
cinde babamdan para almadım. Yani tah-
sil hayatım boyunca aileme hiç yük
olmadım. Ayrıca benim haricimde kar-
deşlerimde okuyordu ve onların çalışması
pek mümkün değildi. Ben yaz tatili
olunca bir iş bulup okul masraflarını çı-
karsam diye düşünürdüm. Terör olayla-
rından dolayı kaybettiğimi söylediğim o
bir yılda ben Teksan Su Sayaçları Fabrika-
sı’nda çalıştım ve okul masraflarım için
para biriktirdim. Bugün okullar kapanınca
çocukların hemen tatil planları yapıyor ol-
maları bana hâlâ garip gelir.  

“4 AYLIK PEŞİN MAAŞ”
Teksan Su Sayaçları Fabrikası’ndan bah-
setmişken orada yaşadığım bir anımı pay-
laşmak isterim. Okulun kapalı olduğu
dönemde 7 ay orada çalıştım. Okul açıl-
masına üç gün kala Allah rahmet etsin
patronumuz Hüsamettin Yalhı Bey’e pa-
zartesi günü okulun açılacağını ve ayrıla-
cağımı söyledim. Hüsamettin Bey, tamam
ben muhasebe ile konuşurum sen muha-
sebeye gitme dedi. Cuma günü muhase-
beci benim yanıma geldi ve bana
bordrolarımı imzalattı fakat peş peşe bir-
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Leser Firması Genel Müdürü ile toplantı Eğitim Çalışmalarına katkılarından dolayı
Plaket  alırken

Bremen’de bir iş gezisi

Leser Firması’nda eğitim sonrası



çok imza attım. Sonrasında da bana bir
zarf uzattı. Ben zarfı alınca zarfın kalın ol-
duğunu fark edip, daha zarfı açmadan
“bunun içinde fazla para var” diye zarfı
geri verdim. Zarf birkaç kez muhasebeci
ile benim aramda masanın üzerinde gidip
geldi. Sonunda muhasebeci bana çıkışa-
rak; biz o parayı kaç kez saydık haberin
var mı?” dedi. Sonra aklıma geldi her ay
sadece bir kâğıt imzalarken bu kez dört
beş kez imza atmıştım. Daha fazla ısrar
etmeden hemen gizli bir yere gidip zarfın
içindeki paraları saymaya başladım. Hü-
samettin Bey, benim işten çıkışımı 4 ay
sonraya yapmış ve hak etmediğim dört
aylık maaşımı da peşin vermişti. Bu anıyı
Hüsamettin Bey’in torunlarına da anlat-
tım. Onlarda oldukça duygulandılar. 

GGelelim Gedik Döküm’e nasıl başladığı-
nıza… 29 sene dile kolay. O günlerden bu-
günlere hem sizin profesyonel iş
hayatınızda hem de şirketin yapısında neler
değişti?
Takım tezgâhları firmasından ayrılınca er-
tesi gün Gedik Döküm’den aradılar ve
ben hemen işe başladım yani sadece
yarım gün işsiz kaldım. Gedik Dö-
küm’deki bu işim öğrencilik hayatımda
yaptığım işler dışında benim ikinci profes-
yonel işim. Başka da yok zaten, 1981 yı-
lında Gedik Döküm’de işe başladım ve o
gün bu gündür Gedik Döküm’de çeşitli
kademelerde olmak üzere iş hayatıma
devam ediyorum. İlk başladığım da fir-
mamızın ismi Termo Buhar cihazlarıydı. 
Gedik Döküm’e kalite kontrol mühendisi
olarak girdim. Tabi o zaman firmada kü-
çüktü. Kalite kontrole bakıyorduk ama
her işe de bakıyorduk. O zamanın şartları
öyleydi. O günden bugüne bir plan dahi-
linde geliştik, büyüdük. Türkiye’de tekstil
yatırımlarının çok olduğu dönemde biz
de büyüdük. 

1991 yılına kadar üretim müdürü olarak
çalıştım daha sonra fabrika müdürü
oldum. Üretim müdürüyken sadece vana
üretimi kısmı ile ilgileniyordum. Fabrika
müdürü olunca hem dökümhanelerden
hem de vanaların üretiminden sorumlu
oldum. 2001 senesinden bugüne de
Genel Müdür görevini yürütmekteyim. 

1 DAKİKALIK TOPLANTI
Biz eskiden 8-10 tezgaha sahipken bu sa-
yıyı 50’lere çıkardık ve 1985 yılında şu an
bulunduğumuz yere taşındık. Buraya ta-
şındığımız zaman buranın dökümhane-
sini hem modernleştirdik hem de
kapasitesini artırdık. Biz burada entegre
tesisiz. Kendi yaptığımız işlerin hepsinin
dökümünü, işlemesini, montajını, testini,
sevkıyatını kendimiz yapıyoruz. Basınçlı
kap ürettiğimiz için her yere güvenemez-
siniz. Buraya taşındıktan sonra ihracat ra-
kamlarımız arttı. 
Yabancılar önce tesise sonra tesisin üre-
tim kapasitesine bakıyor. Bu sebeple biz
hem tesise yatırım yaptık hem yurt dışına
üretim yapabilmek için sertifika aldık hem
de fuarlara katıldık. Dünyada en çok ih-

racatı Almanya yapıyor. Biz de Almanlarla
çalışmayı hedefledik. Almanya’da ihracat
var ama üretim yok. Biz de bu sebeple Al-
manya’ya gittik firmalarla tanıştık. Hatta
bir anımızı paylaşabilirim. Fuarda tanıştı-
ğımız bir firmayla daha sonrası için ran-
devu aldık ve gittik. Toplantımız 1
dakikada bitti. Bir dakika da toplantı biter
mi? Bize “AD 2000-W0” sertifikamızın
olup olmadığını sordular. Biz birbirimize
baktık. Olmadığını söyledik. Bize başka
bir soru sormadılar. Ancak o belgeyi al-
dıktan sonra tekrar bizimle görüşebile-
ceklerini söylediler. Türkiye’ye döndük ve
TÜV ile görüştük. Onların vasıtasıyla o
belgeyi almak için başvurduk. Bizden is-
tenilen her şeyi hazırladık ve Alman-
ya’dan yetkililer geldi, kontrollerini
yaptılar ve döndüler. Çok enteresandır er-
tesi gün bize o görüştüğümüz firmadan
sipariş geldi. Biz firmaya henüz o belgeyi
almadığımızı söyledik. Onlar da bize bu
süreci takip ettiklerini ve sonucun olumlu
olduğunu söylediler. Kendilerine belgeyi
sonrada gönderebileceğimizi belirterek
siparişlerini verdiler. 

“YAKINDA 261 BİN METREKARE ALANA
SAHİP BİR FABRİKAYA TAŞINACAĞIZ”
Biz bugün tesisimizde hassas döküm ya-
pabiliyoruz. Bilindiği üzere hassas döküm,
döküm teknolojisinin en ileri noktası. Has-
sas dökümde dökümü kuma değil sera-
miğe dökersiniz. Dökümden aldığınız
parçayı aldığınız gibi başka bir işlem yap-
madan kullanabilirsiniz. Şuan bulunduğu-
muz mevkide imar planları değişti. Biz de
yakın gelecekte tesisimizi başka bir yere
taşıyacağız. Yakında hizmet vereceğimiz
yer Adapazarı’nda. Sakarya İkinci Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde 261 bin metre-
kare alana sahip bir yere taşınacağız. Bu
alanın 110 dönümü Gedik Döküm’e, 151
dönümü ise Gedik Kaynak’a ait. Buradaki
yatırımımız bittiğinde 250 milyon Dolarlık
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bir yatırım yapmış olacağız. Bizim şuan
döküm kapasitemiz 5 bin ton. Yeni yeri-
mize taşındığımızda kapasitemiz 10 bin
ton olacak. 

GGedik Döküm “okul gibidir” dediniz…
Gençlere ve çalışanlarınıza verdiğiniz eği-
timden bahseder misiniz?
Eğitime önem veren bir kurumda çalışı-
yoruz. Holding olarak eğitime çok önem
veriyoruz. Holding bünyesinde Gedik Eği-
tim Vakfı var. Bu vakfımızda kaynak mü-
hendisi yetiştiriyoruz. Türkiye’de IIW
(International Institute of Welding) diplo-
ması veren tek kurumuz. Burada 75 tane
kaynak mühendisi yetiştirdik. 80 kişi de
eğitim almakta. Dünyada hiçbir üniversi-
tede kaynak mühendisliği diye bir bölüm
yok. Bu eğitimin bütün detayları Fran-
sa’dan bize geliyor. Biz onu Türkçe’ye çe-
virdik ve onun üzerinden eğitim
veriyoruz. 22 tane profesör hocamız var.
Pratikleri bizde yapıyorlar. Buradan
mezun olan herkes kaynağın her çeşidini
biliyor ve yapabiliyor. Ayrıca kaynak mü-
hendisliği alanında tahribatsız muayene
denilen bir eğitimi de vermekteyiz. 2 tane
binamız var. Bu binaların bir tanesini ana-
dolu endüstri meslek lisesi yaptık ve bu-
rada kaynak teknolojileri bölümlerini
açtık. 220 öğrenci aldık. Önümüzdeki
sene ikinci binayı meslek yüksekokulu
olarak açacağız. Vakfımıza bağlı olacak.
İki sene sonra Gedik Üniversitesi’ni aç-
mayı hedefliyoruz. 
Patronumuz bütün çalışanlarına; yazın
çocuklarınız gelsin burada çalışsın der.
Ben de kendi çocuklarımın okullar tatil ol-

duğunda burada ya da başka bir şirkette
çalışmasını istiyor ve dile getiriyorum. Bir
iş yerinde çalışmak kariyer için çok
önemli. Siz hiçbir yerde çalışmadıysanız,
bir kere korkak olursunuz. Her şeyin size
sorulacağını sanırsınız. Ben de kendi ço-
cuklarımın yazın çalışmasını sağlıyorum.
Hangi seviyede olursa olsun bir işyerinde
çalışmak kişiye çalışma kültürünü kazan-
dırır. Sabah erkenden kalkıp işe gitmek ve
akşam dönmek dahi çalışma kültürünün
bir parçasıdır. Gençlere çalışma kültürü
genç yaşta verilirse iş hayatına atıldıkla-
rında yüzde yüz başarılı olacaklarına ina-
nıyorum. 3. günden sonra tatiller bana
zor geliyor. Zamanında çalışmaya alışmı-
şız. Burayı evimden çok daha fazla görü-
yorum. 

Size özel hayatın iki önemli süreci hatta
dönüm noktası diyebileceğimiz askerlik ve
evlilik kaldı sormadığımız…
Ben askerlik için iş yerinden izin alıp git-
tim. Kısa dönem askerlik yaptığımız için
pek fazla anım yok ama şunu anladım,
eğitimden kaçarsan başına bela gelir. Bir
kez eğitimden kaçtım, komutanlara
uzakta bir çay ocağı buldum, orada otu-
rup çay içiyorum. Askerde çay bulmak
öyle kolay bir şey değil, alt tarafı bir çay
ama olmayınca kıymetli oluyor. Sonra-
sında arkadaşlarınıza “bugün çay içtim”
diye de böbürlenerek anlatırsınız. Beni
orada çay içerken gören birçok asker
hemen “komutan geliyor” diye bağırıyor.
Biz de hemen kaçıyoruz. Birkaç kez böyle
yalandan bağırılınca, “kaçmaktansa eği-
tim yapmak daha güzeldir” deyip bir
daha eğitimden kaçmadım. 

Eşiniz Nurcan Hanım’la nasıl tanıştınız?
Eşim ile aynı memleketliyiz. Nurcan
Hanım da Aksaraylı. Evlerimizin arası 150
metre civarındaydı. Aynı yerde yaşadığı-
mız için tanıyorduk birbirimizi. Yaş ilerle-
yince görüşmeye başladık. Kısa bir süre
görüştükten sonra evlenmeye karar ver-
dik. 20 Kasım 1981 yılında evlendik. As-
kerliğim süresince nişanlıydık. Askerlik
bittikten sonra evlendik. Aksaray’da öğ-
retmendi. Evlendikten sonra İstanbul Zey-
tinburnu’na tayini çıktı. Bir sene orada
öğretmenlik yaptı. Ben de bir sene Zey-
tinburnu’ndan buraya gelip-gittim. Nur-
can Hanımın tayin olduğu okula yakın bir
yerde ev tuttuk. Bir senelik süre zarfında
işe yapılan ilk tren ve ilk vapur seferi ile
gidebildim. Sabah 5’te evden çıkıyordum
8’de burada oluyordum. Bir sene sonra
dilekçe yazdım. Eskiden lise öğretmenle-
rini Bakanlık atıyordu. Ben de Bakanlığa
bir sayfa yazı yazdım. Mevcut durumu-
muzu uygun bir dille anlattım. O dönem-
lerde hesaplamıştım eşimin maaşı benim
yol parama denk geliyordu. Aradan
geçen bir aylık zaman diliminden sonra
eşimin Kartal’a tayini çıktı. Daha sonra
Bostancı’ya taşındık ve ben yine bir di-
lekçe yazdım. Ve tesadüf eseri eşimin ta-
yini Göztepe Ticaret Lisesi’ne çıktı. 

İşinizin yaşamınızın en önemli parçası ol-
duğu aşikar. Yoğun çalışma temposu
içinde özel hayatınıza ne kadar zaman ayı-
rabiliyorsunuz? 
Çocukları anne büyüttü sayılır. Tabi ki hep
birlikteyiz, beraber vakit geçiriyoruz fakat
çok fazla zaman ayıramadım. Ben onlar-
dan; akşam eve geldiğimde evde olmala-
rın istemişimdir. Büyük oğlum 24 yaşında
diğeri 19. Kemal üniversiteyi bitirdi. Dış
ticaret okudu. Küçük oğlum uluslararası
lojistik okuyor. Bayramoğlu’nda bir yazlı-
ğım var, yazları orada bahçeyle uğraşıyo-
rum. Onun dışında gezmeyi ve yürümeyi
çok severim. Her Pazar yürüyebileceğimiz
bir yere eşim ile birlikte gideriz. Kitap
okumayı çok severim. Güncel kitapları
kaçırmamaya çalışıyorum. İş hayatında
başarılı olmuş kişilerin kitaplarını okumayı
seviyorum. Her gün mutlaka iki tane ga-
zete okuyorum. Birini iş yerinde diğerini
evde. Bulmaca çözmeyi çok severim. Sek-
törel yayınlara ve ulusal gazetelerde uz-
manlık alanım ile ilgili bazı makaleler
yazıyorum. Vanalarla ilgili herkesin bilme-
diği bazı konuları içeren kitapçıklar hazır-
lıyoruz. Bu konuyla ilgilenmeyi çok
seviyorum. 
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u an ülkemizde Ar-Ge faa-
liyetlerinin tam olarak an-
laşılamadığı kesindir.
Devlet desteklerinin neler
olduğu ve bu desteklerden
nasıl faydalanılacağı da bi-

linmemektedir. Bu yazımızda bu konuya
değinmeyeceğiz. Yazılarımızda tamamen
gerçek Ar-Ge faaliyetlerinin nasıl olması
gerektiğinden hareket edeceğiz. 
Xerox mucizesi, 3M devrimi, Starbucks
hikâyesi gibi anlatımlar başkalarının yap-
tığını okumaktan öteye gitmez, her firma
kendi markası altında kendi hikâyesini
yazmalıdır. Artık Xerox, 3M veya benzeri
şirketlerin uyguladığı yöntemler; yöne-
timlerin radikal kararlar almasını gerekti-
rir. Her ülkenin kendi özel durumu vardır. 
Biz kendi ülkemize özel bir vizyon geliş-
tirmeli ve bunu uygulamalıyız, bu vizyo-
nun uygulanması esnasında yaşanılacak
aksilikler bizi yıldırmamalı ve revizyon uy-
gulamalarla yolumuza devam etmeliyiz. 
Söylenmesi gereken ilk konu Ar-Ge/
marka/ürün üçgenini ve arasındaki ba-
ğıntıyı iyi analiz etmek gerekmektedir.
Markanın devamı ve sürdürülebilirliği için
Ar-Ge’ nin önemine dikkat çekmek isti-
yorum. Herhangi bir ürünü canlı bir varlık
olarak düşünün. O da doğar, yaşar ve
ölür. Ürünün ömrü tamamlandığında,
yani piyasada o ürüne ihtiyaç kalmadı-
ğında (çünkü rakipleriniz aynı ürünü
farklı özellikler katarak piyasaya sürmüş
olabilirler) markanın ömründen de çalmış
demektir. Bir marka düşünün hep aynı
ürünleri aynı kalitede, aynı fiyata ve aynı
hizmet kalitesiyle üretmiş olsun. Ürünün
ömrü tamamlandığında markanın ömrü
de tamamlanmıştır.
Bu durumda iki sansımız var; bu ürünün
ömrünü uzatmak veya yeni ürünler piya-
saya sunmak. Ürünün ömrünü uzatmak
demek kaliteyi yükseltmek, üretim mali-
yetini düşürmek veya servis hizmetlerinde
farklılaşmak gibi ürünle ilgili herhangi bir
konuda yenilik faaliyetlerinin içerisinde ol-
maktır. Ürünün yaşam eğrisi denen çan
eğrisi benzeri eğrinin ikinci yarısı başladı-
ğında bu faaliyetlerin yoğun bir şekilde
yapılması gerekmektedir. Bu aşamada
ürün geliştirme (Ür-Ge) süreci başlar.
Her bir yeni ürün iyi kullanıldığı zaman
markanın ömrüne ömür katar. Markanın
değerini yükseltir. İşte bu aşamada Ar-Ge’
nin temel fonksiyonu, yani yeni ürün tasa-
rımı, üretimi ve piyasaya arzı gündeme
gelir. Bir firmanın kendine özgü ürünü o
markanın öz evladıdır. O öz evlat ise mar-
kayı yani firmanın soyunu devam ettirir. 

İnovasyon’dan ne anlıyoruz? 
Değişim; ürünlerin çeşitli özelliklerini de-
ğiştiren her türlü uygulama kapsamında

değerlendirilmelidir. Eğer bu değişim aynı
zamanda para da kazandırıyorsa buna
inovasyon denilmektedir. Aslında ülke-
mizde her kuruluş ürettikleri ürün, hiz-
met ya da süreç için inovatif uygulamalar
içindedir. Fakat bunun adını koymadıkla-
rından bu kapsamın dışında değerlendi-
rilmektedir. 
Şirketler için inovasyon uzun dönem kar-
lılık ve büyüme olarak tanımlanabilir. Yazı-
nın başında bahsettiğimiz marka/Ar-Ge/
ürün bağlantısı tam olarak sağlandığında
yolumuz daha açık olacaktır. Şirketlerin
ekonomik olarak hayatlarını devam ettir-
meleri şirketlerin ana unsurudur. Bunun
devam etmesi çeşitli belirsizlikler içinde
olabilir. Özellikler krizlerin etkisinin yaşan-
dığı dönemlerde belirsizlikler artar. Belki
de ekonomik krizlerin tek faydalı özelliği
firmaların yeni ürün geliştirme hızlarının
artmasına neden olmalarıdır. Bu dönem-
lerde özellikle verimlilik çalışmaları daha
fazla yapılır, emek yoğun sistemler yerini
otomasyon sistemlerine bırakır. 
Ar-Ge Tanımı; bilimsel çalışmaların siste-
matik olarak ürün üzerinde uygulandığı
durumda kendini daha etkili bir şekilde
göstermektedir.  Araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini bilimsel bir temele oturtma-
dan hareket edildiğinde bu faaliyetler kla-
sik mühendislik departmanı kavramından
öteye hiçbir zaman geçemez. 
Bilimsel çalışmaların sistematik bir platform
içerisinde oluşturulması dendiği zaman
proje yönetimi devreye girer ki, hiçbir Ar-
Ge projesi; proje yönetimi kavramı içinde
değerlendirilmediğinde Ar-Ge projesi sıfa-
tını taşımaz. Yeni ürün geliştirme (NPD;
new product development) projeleri Ar-
Ge’nin liderliğinde çapraz fonksiyonel
grupların organizasyonu ile yapılır. Ve bu
projeden bu projenin lideri sorumludur.
Proje yönetimi kavramının değerlendirildiği
dönemlerde bilgi yönetimi kavramı da dev-
reye girmiştir. Görüldüğü üzere Ar-Ge faa-
liyetleri asla tek taraflı düşünülebilecek ve
uygulaması kolay olan faaliyetler değildir.
Pek çok disiplin bu faaliyetlerin içindedir.
Bu disiplinlerin tümünün profesyonelce yö-
netilmesi gerekir.
Peki, yeni ürün geliştirme performansını
nasıl ölçeceğiz? Bu sorunun çok kolay bir
yanıtı var. Eğer Ar-Ge bölümünün perfor-
mansını ölçmek istersek sadece o firma-
nın cirosu içindeki yeni ürün payına
bakmak yeterlidir. 
Sonuç olarak bu konuda söylenecek söz
çok fazladır. Amacımız dolu dolu yaşana-
cak Ar-Ge faaliyetleri ile ülkemizin geliş-
mişlik seviyesi arasında bağlantıyı kurmak,
teknoloji ve bilgi yönetimi ile Türkiye’ den
lider markaların çıkabileceğini anlamaktır.

Ar-Ge’den 
ne anlıyoruz?

Mak. Müh. Dr. Süleyman TOKAY, 
Ar-Ge Yöneticisi

Ş

Mak. Müh. Dr. Süleyman Tokay kimdir?
Yıldız Teknik Üniversitesinden 1990 yılında
Lisans, 1993 yılında Yüksek Lisans ve 1999
yılında Doktora dereceleriyle mezun oldu.
Doktora eğitimi sırasında Yıldız Teknik Üni-
versitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 
Eğitimin ardından Nursan Elektrik Donanım
firmasında Ar-Ge Sorumlusu olarak görev
yaptı ve çeşitli yeni ürün dizaynı projelerinde
proje lideri olarak çalıştı. 
2007 yılı başından beri Duyar Vana Makine
Sanayi Tic ve San. A.Ş.’ de Ar-Ge Yöneticiliği
görevine devam etmektedir.
Yeni ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme,
proses ve sistem dizaynı, proje yönetimi, Ar-
Ge Yönetimi, Marka Değerini Artırma, Mali-
yet Düşürme ve Ürün Kalitesini Yükseltme
tarzındaki uzmanlaştığı önemli görevleri sür-
dürmektedir.





Hava kirliliği, gürültü, iki araya bir dereye
sığdırılan fast-food yiyecekler, hormonlu
gıdalar, kimyasal atıklar, sıkışık trafik, ak-
mayan sular, iş yaşamının yıpratıcı reka-
beti, gün boyu oturarak çalışmak,
bilgisayarın karşısında tüketilen saatler,
kapalı havalandırma sistemleri, kirli hava,
sağlıksız çalışma koşulları, binlerce elek-
tronik aletle donatılmış plazalar ve işyer-
leri, zamanla yarışan insanlar… 
Kırsal kesimin hiç tanımadığı bu yaşam
biçimi, beraberinde omurga bozuklukla-
rından sırt ağrılarına, göz hastalıklarından
sağırlığa, alerjiden astıma, stresten kan-
sere bir yığın hastalığa yakalanma riskini
getiriyor. Bu yetmiyormuş gibi hasta bina
sendromu, sekreter sendromu, yazar
krampı, şehir bronşiti, gürültü sağırlığı tü-
ründen bir yığın yeni hastalığı literatüre
ekliyor. Peki ama nedir bu tuhaf hastalık-
lar? Uygarlığı yaratarak her geçen gün
refah düzeyini arttıran insanoğlu, bir yan-
dan da kendi kuyusunu mu kazıyor? 

Hasta Bina Sendromu nedir?  
“Çarpık kentleşmenin ve yoğun bina yı-
ğınlarının, sağlıksız ranta dayalı iş mer-
kezlerinin sonuçları sadece bozuk
şehirleşme ve trafik keşmekeşi değil tabi.
Olayın sosyal boyutlarından daha ciddi

sağlık sorunları da var. Bir örnekle açıkla-
mak gerekirse Amerikan NBC televiz-
yonu, yeni bir binaya taşınmış ve bina son
derece modern ve en yeni teknolojik sis-
temlerle donatılmıştır. Bina öyle bir bina
ki, bir gelen hayran birde gelmeyen!
Ancak bu binada bir sorun vardır. Hemen
herkes günün sonuna doğru halsizleş-
mekte ve bitkin bir vaziyette işini bitir-
mektedir. Ayrıca çalışanlarda baş ağrısı ve
baş dönmesi almış başını gitmiştir. Hafta
sonuna doğru şikayetler daha da yoğun-
laşmaktadır. Sonunda proplemin binadan
kaynaklandığı anlaşılır. Binanın havalan-
dırma sistemi yetersiz olduğundan mev-
cut elektronik cihazların meydana
getirdiği manyetik yorgunluk bina da ça-
lışanların performanslarını etkilemekte ve
verim düşmektedir. Sonunda burda çalı-
şan insanların yarısı başka bir binaya nak-
ledilir ve olay çözümlenir.” 

Nelere dikkat edilmeli?
Çok katlı iş merkezlerinde, binlere elek-
tronik cihaz ve sistemle donatılmış plaza-
larda, odaklanma ve konsantrasyon
yetersizliklerinin olması kaçınılmazdır.
Böyle mekanlarda çalışanlardan tam bir
performans beklenmesi hayaldir. Çalışan
verimliliği için, her ofiste bir çalışanın ol-
ması ve odaların da yeterli genişlikte ol-
ması elzem bir durumdur. Ayrıca
çalışanların etrafında gereksiz elektronik
cihazların da bulunmaması lazımdır. Mev-
cut elektronik cihazların iyi yalıtılmış oda-
larda olması ve bağlantıların network
sistemleri  ile ofislere dağıtılması en tercih
edilen yol olmalıdır. Örneğin faks ve yazı-
cıların her odada bulunması yerine, bun-
ların tek bir odada toplanması ve buraya
ancak gerektiğinde girilmesi önemlidir.
Kullanılan monitörler mümkün olan en

düşük radyasyonlu cihazlar olmalıdır. Bil-
gisayar kasaları gürültüsüz çalışmalı ve
yalıtımı üst düzey olmalıdır. Ofislerde ge-
rekli sayıda telefon bulundurmalı, telefon
kargaşasından ve kalabalıklığından uzak
durulmalıdır. Cep telefonlarını asla ke-
mere bağlı ya da cepte tutulmamalı,
mümkünse kulaklık kullanılmalıdır. Sa-
dece bir tane cep telefonu kullanmaya
çalışılmalıdır.

Sonuç itibariyle, insanları devasa binalarda,
plazalarda  küçük küçük havasız odalarda
çalışmaya mahkum etmek verimliliğin düş-
mesine yol açar. Plazalarda, şehrimizde bir
çok örneği olan yoğun iş merkezlerinde
gördüğümüz ‘’hasta bina sendromunun’’
belirtileri sadece halsizlik ve bitkinlik değil
tabi. Baş ağrısı, baş dönmesi, anksiyete,
uyku bozuklukları, zihinsel konsantrasyon
bozuklukları, unutkanlık, göz ve cilt irritas-
yonları, farenjit, larenjit ve burun kanaması
da sıkça rastlanan şikayetlerdir. Belirtilerin
hepsinin ortak özelliği çalışma ortamından
bir kaç günlüğüne uzaklaşınca şikayetlerin
düzeliyor olmasıdır.

Dr. Mehmet Yavuz 
Nöroloji Uzmanı

Hasta bina
sendromu

a k t ü e l
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Konya’nın ilçesi olan Beyşehir, Konya’ya
90 km uzaklıkta Göller Bölgesi olarak anı-
lan bölgede yer alır. Gölleri, kaplıcaları,
mağaraları, camileri, medreseleri, antik
dönem eserleriyle ilçe tarihi ve doğal bir-
çok zenginliğe sahiptir. Bir çok uygarlığı
üzerinde barındırmış olan Beyşehir,
zaman içerisinde Hititler, Sümerler, Frigler,
Asurlar, Lidyalılar, Persler, Makedonler,
Romalılar ve Bizans hakimiyetine girmiş.
Arkeolojik araştırmalar, Beyşehir ve yöre-
sindeki yerleşmelerin M.Ö. 6 bin – 7 bin
tarihlerine kadar indiğini göstermektedir.
Beyşehir, Selçuklular döneminde Alaed-
din Keykubat ve Beylikler döneminde Eş-
refoğulları ile büyük bir üne kavuşmuştur. 
Moğol istilası ile birilikte Selçuklu hakimi-
yeti bitince beylikler dönemi başlamış, Eş-
refoğlu Beyliği’nin kurucusu Seyfeddin
Süleyman Bey, istila ile yakılıp yıkılan şehri
yeniden inşa ettirmiştir. 

Seyfeddin Süleyman Bey’in Beyşehir’de
yaptırdığı en önemli eser ise, Eşrefoğlu
Camii ve Külliyesi’dir. 1296-1299 yılları
arasında yapılmış olan Eşrefoğlu Camii,
Anadolu’daki düz tavanlı, ahşap direkli
ulu camilerin en büyük ve en orijinal ola-
nıdır. Türk mimari kültüründe önemli bir
yere sahip olan ağaç direkli düz toprak
damlı camilerin Anadolu’daki ilk örnek-
lerinden olan Beyşehir Eşrefoğlu Camii,
ahşap ve taş işçiliği, çini süslemeleri, Bey
Mahfili, Müezzin Mahfili, çilehaneleri,
dehlizleri, kar deposu gibi özellikleri ile
ayrıca dikkat çeker. 

EŞREFOĞLU CAMİİ KAR DEPOSU 
Caminin tam ortasında yer alan boşluk
hakkında üç görüş vardır. Birinci görüş;
burasının Selçuklu mimari geleneğinde
dış avlu yerine, yapı içerisinde yer alan
sembolik bir avludur.

İsmail EFE 
Beyşehir Eşrefoğlu Camii 

İmam Hatibi 

Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve 
doğal klima sistemi

a k t ü e l

Fotoğraf: İzzet Keribar
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İkinci görüş; su ihtiyacı için doldurulan bir
sarnıçtır. Ancak bu görüş ihtimal dahi-
linde değildir. Çünkü Beyşehir Gölü’ne
100 m. mesafede bulunan cami de böyle
bir ihtiyaçtan söz edilmesi pek mümkün
gözükmüyor. Üçüncü görüş ise cami or-
tasındaki bu boşluk bir kar deposudur.
Her ne kadar bu görüş hakkında somut
bir bilgiye ulaşılamasa da orman mü-
hendisleri ile görüşmelerimiz neticesinde
şöyle bir kanıya vardık; eldeki bilgilere
göre camii inşasında kullanılan sedir
ağaçları, Toroslar’ın uzantısı olan Anamas
Dağı ormanlarından kesilmiştir. Kesilen
bu sedir ağaçları beş-altı ay ya da daha
fazla bir süre Beyşehir Gölü’nde ıslatılmış
daha sonra hayvan gübresine yatırılmak
suretiyle fırınlanmıştır. Dolayısıyla fırınla-
nan bu sedir ağaçlarının belli bir neme ih-
tiyacı vardır. Konu ile ilgili olarak  Prof. Dr.
Melih Boydak ve Dr. Mehmet Çalıkoğ-
lu’nun birlikte yazmış oldukları Toros Se-
diri’nin Biyolojisi ve Silvikültürü adlı

kitabın 214. sayfasında; “Göller bölgesi-
nin daha nemli bazı kısımlarında, ekimler
dikimlere oranla daha başarılı olabilir.
“221. sayfada ise; “Güney yamaçlardaki
sedir ağaçlandırmalarında önemli bir
sorun, karın erken kalkması nedeniyle
görülen çıplak don olayıdır” ifadeleri
sedir ağaçlarının neme duydukları ihtiyacı
anlatıyor. Kitapta ağırlıklı olarak sedir
ağaçlarını ormandaki yetişme tarzından
bahsediliyor fakat M.Ö 2750 yıllarından
bu yana gemi inşasında da nemli ortam-
larda yüzerek çok uzun yıllar yaşayan
sedir ağaçları kullanıldığını biliyoruz. Bu
da bize sedir ağaçlarının kesildikten son-
raki durumu hakkında bilgi veriyor. 
1941 yılına kadar camii, üzeri toprak
dam idi. Halk arasında ki rivayetlere göre
bu yıla kadar dama biriken kar, karlık diye
tabir edilen boşluğun üzerindeki aydınlık
fenerinin olduğu kısımdan bu boşluğa
kürünür, üstten yarım metre boşluk ka-
lıncaya kadar basılarak depo edilir, karın
üstüne hasır serilmek suretiyle üstü sa-
manla doldurulurmuş. Böylece hem ca-
minin aşırı derecede soğuk olması önlenir
hem de karın erimeden yaza kadar mu-
hafaza edilmesi sağlanır, ayda birkaç defa
yatsı namazından sonra hasır yarıya
kadar açılarak karın yavaş yavaş erimesi
sonucu ağaçların nemlenmesine imkan
tanınırmış.
1941’de camii üstü kiremitle kapatıldık-
tan sonra kuyuya kar küreme işi yapıla-
madığından yaklaşık 10 yıl daha insanlar,
kışın buz tutan Beyşehir Gölü’nden kağ-
nılarla ve sırtlarında buz kütleleri getire-
rek camideki karlığı doldurmuşlar. Bu
işlemin camideki ağaçların nemini sağla-
mak için yaptıklarını söyleyenler cami ce-
maati bazı yaşlılar veya baba ve
dedelerinden duyduklarını söyleyen va-
tandaşlar. 1941 yılından beri kar depo
edilmeyişinden dolayı ağaçlarda yer yer
kuruma ve çatlamalar görülmektedir. 10
yıldır Eşrefoğlu Camii’nde  görev yapan
bir kişi olarak bu durum bizi hayıflandır-
maktadır. Bundan dolayı Eşrefoğlu
Camii’ne iklimlendirme sistemi kurulması
hususunda tarafımdan bir dilekçe ile Bey-

şehir Orman İşletmesi Müdürlüğü’ne mü-
racaatta bulunulmuş olup Orman İşlet-
mesi Müdürlüğümüz tarafından ise
Süleyman Demirel ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman fakültelerine birer
yazı gönderilmek suretiyle konunun bi-
limsel araştırması yapılarak rapor veril-
mesi istenmiştir.  
Burada yaz aylarına kadar muhafaza edi-
len kar ya da buz, yazın camiyi serin tu-
tarak klima görevi görürken, tarlada,
bahçede çalışan vatandaşlarında soğuk
su ihtiyacını karşılarmış. 
1965 yılına kadar karlığın genişliği 5.10x
5.20 m., derinliği ise yaklaşık yedi metre
olup bugün için köşelerdeki karlığın dı-
şında olan dört adet sütun o yıllara kadar
karlığın içerisindeymiş fakat 1963 yılı ya-
zında cami içine giren güvercinleri kov-
maya çalışırken cemaatten birinin,
karlığın etrafındaki korkulukların iyice
harap olması nedeniyle kaldırılmış olması
nedeniyle kar kuyusunu fark edemeyip
kuyuya düşmesi, kullanılmayan kar depo-
sunun hem iki-iki buçuk metre kadar dol-
durulmasına hem de daraltılmasına
neden olmuştur. Karlığın derinliği yaklaşık
7 metre iken 1965 yılında doldurularak
4.20 metreye düşürülmüş, genişlik ise
3.90x3.20 metreye daraltılmıştır. 
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* Beyşehir Eşrefoğlu Camii İmam Hatîbi
İsmail EFE’nin Beyşehir Eşrefoğlu Camii
ve Külliyesi hakkında kitabı yakında
yayımlanacaktır.



2007 yılında başlayan AB LDV VETPRO
Hareketlilik proje çalışmalarımız 2009 yı-
lında Ulusal Ajansın projemizi kabul etmesiyle
yeni bir ivme kazandık. Projemiz “CFC ve
HCFC Soğutkanların Geri Kazanılması ve İyi-
leştirilmesi Yöntemlerinin İncelenmesi” konulu
ve Sakarya Üniversitesi Akyazı Meslek Yük-
sekokulu’nun koordinatörlüğünde Yaka-
cık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,
İSEDA ve Airfel A.Ş’nin yerel ortaklığıyla
yürütülmektedir. Projenin yurtdışı değişim
sürecinden önce hazırlık dönemlerini 3
ayrı günde Yakacık Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi eğitim salonlarında projenin

içeriği ve amaçları hakkında katılımcılara
bilgilendirme toplantıları yaptık. İklimlen-
dirme Soğutma sektöründe kullanılan
Soğutucu akışkanların yanlış servis uygu-
lamalarından dolayı atmosfere salınımı
esnasında ozon tabakası ile birlikte çev-
reye ve canlılara zarar vermektedir. Av-
rupa Birliği’nde kabul gören bazı
yönetmeliklerde; servis işlemleri esna-
sında soğutucu akışkanların atmosfere
salınımını yasaklayan, kayıt esasına daya-
nan bir kontrol ve izleme sistemini ön
görmektedirler. Ülkemizde ise, Çevre Ba-
kanlığı’nın yayınlandığı OTİM yönetmeliği
de benzer bir kontrol mekanizması üze-
rinde durmaktadır. Söz konusu servis uy-
gulamalarındaki beceri eksikliklerinin

giderilmesi ve mevcut servis tekniklerinin
iyileştirilmesi ana amaçlarımızdandır. Pro-
jemizin uygulama sürecini 06.12.2009–
19.12.2009 tarihleri arasında Almanya ve
Hollanda gezileri ile yaptık.   

Yurtdışı değişim sürecinde merkez üs ola-
rak Almanya seçilmiş olup, proje katılım-
cısı olan 24 uzman eğitimci Almanya’da
çalışmalara başladık. Gezimizin amaçla-
rından birisi teknik anlamda Soğutucu
Akışkanların geri kazanılması işlemlerinin
Almanya ve Hollanda’daki uygulanışını
görebilmek. Diğer âmâcıda yurtdışına gi-
decek uzman eğitimcilerimizin AB ülke-
leri ile sosyal ve kültürel entegrasyonunu
sağlayabilmekti.
İlk olarak Gelsenkirchen’den başladık ge-
zimize… Gelsenkirchen’de yoğun bir ça-
lışma programı içerisinde hem teknik
geziler yapma imkânı oldu hem de sosyal
ve kültürel geziler... Öncelikle projemizin
içeriği ile ilgili olarak, Chemiepark’a tek-
nik bir gezi yaptık. Burada büyük bir
kimya endüstrisinde birçok üretim fabri-
kasının nasıl bir arada birbirlerine bağlan-
tılı olarak yer aldığını gördük. Projemizin
de kapsamında olan CFC ve HCFC türü
gazların üretiminin yapıldığı bu tesislerde
daha yüzlerce tür kimyasalın üretiminin
yapıldığına şahit olduk. Yurt dışı proje or-

Gökmen UZUN 
Uzman Öğretmen

Kraliyet sarayı önünde toplu resim ve ekibimizin kanal gezisi

Bir AB projesi sonrası 
Avrupa gezisi…

t e k n i k  g e z i
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Ekibimiz Dortmund’taki İş Güvenliği Merkezi gezisinde



tağımız Wissenschaftspark Gelsenkirchen
ile buluşmamızda güneş enerjisiyle elde
edilen ısı ve enerjinin nasıl verimli kulla-
nıldığını gördük. 
Gezimizin üçüncü gününde Dort-
mund’daki İş Güvenliği Merkezi, küçü-
ğünden büyüğüne kadar her insana iş
güvenliği bilincini eğlendirerek, göstere-
rek anlatmaya çalışan bir merkez. Bunun
yanında Duisburg Üniversitesinin Mühen-
dislik fakültesinde teknik gezi yaptık. Ön-

celikle Almanya’nın mesleki eğitim sis-
temi hakkında oldukça çok bilgi sahibi
olduk. Gördük ki Almanya’da ciddi bir şe-
kilde meslek eğitimde öğretmen açığı var.
Yani Almanya, teknolojiye hükmetmiş ve
ağır sanayide söz sahibi olmuş ama yetiş-
miş genç insan gücünde sıkıntı çekmek-
tedir. Yaptığımız teknik çalışma ve
gezilerde ki tespitlerimizden birisi de; eği-
tim alanında onları bizden farklı kılan
şeyin sanayinin eğitim kurumlarıyla olan

birlikteliğidir. Birçok eğitim kurumunun
özerk yapıya sahip olması , iyi bir bütçe
ile kendi işleyişinde söz sahibi olmaları,
bu farklılığı daha da arttırıyor. Meslek
yüksek okulunun müdürünün şu cümlesi
çok düşündürücü; “6 milyon Euro bütçe-
miz var ve ben atölyelerime cihaz alma-
dan önce iyi bir öğretmen ile anlaşırım ve
o öğretmenin eğitimini verebileceği ci-
hazları alırım.” Yani eğitimcinin yetişmiş
ve iyi bir uygulamacı olması gerekiyor.
“Böyle bir eğitimci bulursam gerisi kolay”
diyor. Bu geziye paralel olarak Essen Üni-
versitesinde de atölye uygulamalarını iz-
leme şansımız oldu.
Yurt dışı değişim sürecinde teknik çalış-
maların yanında boş vakitlerimizde de
kültürel geziler yapma imkânımız oldu.
Almanya’nın o soğuk havasının yapılarına
bile aksettiğini gördük. İnsanları da çok
serinkanlı, ama yasalara ve insanlara
saygı konusunda asla kusur etmiyorlar.
Bazen durup onların sokaktaki yürüyüş-
lerini bile gözlemlemek gerçekten insanı
farklı düşüncelere sevk ediyor. Bu kadar
mı kuralcı bir yapıya bürünür insan karak-
teri. Tarihine sahip çıkan, tarihi ve kültürel
yapılarını çok iyi koruyan bir Almanya’ya
şahit olduk.  Almanya’dan sonra Fransa’ya
yani Paris’e bir kültürel gezi düzenledik ki;
gerçekten Paris’e hayran kalmamak elde
değil. Şanzelize (Champs-Élysées) Cadde-
si’nin muhteşem figürleri, hele birde orda
Kevin Costner’a denk gelirseniz, değme-
yin keyfimize. Eiffel Kulesi bir mühendislik
harikası ama bir de en yüksek noktasın-
dan tüm Paris’i izlemek müthiş bir keyif.
Notre Dam Kilisesi, Louvre Müzesi, Paris
metrosu, aşıklar ve ressamlar tepesi,
Zafer anıtı Fransa’nın tarihi...  
Hollanda’ya yani Amsterdam’a yaptığı-
mız gezi de kanallar üzerinden oldu.
Şehir adeta kanallarla çevrilmiş. Binaların
yamuk yumuk oluşu da sanırım orayı es-
prili kılıyor. 
Bu proje kapsamında Almanya ve Hollan-
da’nın mesleki eğitimdeki yerinin ya-
nında, bu ülkelerin sosyo-kültürel
yapılarını da gözlemleme imkânımız oldu
ama bence Türkiye’yi temsilen bu pro-
jede yer alan 4 güzide kurumun 24 eği-
timcisi olarak en büyük kazancımız,
birbirimizi çok daha iyi tanıma fırsatı ya-
kalamamamız ve kurumların beraber ha-
reket ettiklerinde ne kadar güçlü
olabildiklerine şahit olmamızdır. Bu an-
lamda biz, bu Avrupa gezisinden çok şey
kazandık… 
Nice güzel çalışmalarda beraber olmak
umuduyla projede emeği geçen tüm ar-
kadaşlarıma selamlar…

t e k n i k  g e z i
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Duisburg-Essen Üniversitesi’nde teknik gezi

Oberhausen Meslek okulunda 
yapılan teknik geziden görüntüler

Dorsten’de kanallardaki 
kot farkından dolayı 

gemiler için yapılmış olan 
Gemi Asansörü  

Gelsenkirchen’deki akıllı binada enerji 
verimliliği üzerine incelemeler yapıldı

Opel Fabrikasına yapılan teknik gezi





teknik



Montreal denilince insanların akıllarına;
kar, rüzgâr, kış karnavalları ve buz heykel-
leri gelir. Oysa haritaya bakıldığında,
Montreal 45. Kuzey enleminde yer al-
maktadır ve 45. enlemin hizasında, Atlas
Okyanusu’nun karşı kıyısı olan, Fransa’nın
Lyon şehri yer almaktadır. 
Ancak Montreal’in kışıyla, Lyon’un ve
hatta Fransa’daki hiçbir şehrin kışı birbi-
rine benzemez. Moskova 55. enlemde
yer almasına rağmen Montreal ile yakın
akraba gibidirler. Daha etkileyici olan ise
Montreal’in aylık minimum kış sıcaklık or-
talamalarının, Anchorage, Alaska ile kar-
şılaştırılabilir derecelerde olmasıdır. Eğer
Doğu Kanada buz gibi soğuksa, bunun
sebebi; bir okyanus akıntısı olan Labrador
akıntısıdır. Kuzey Buz Denizi’nden Atlan-
tik Okyanusu güneyi boyunca akan akın-
tıdır.
Que-bec ve soğuk kışların efsanevi birlik-
teliği o kadar kuvvetlidir ki, çoğu insan
Montreal’in sıcak ve nemli yazlarını hatır-
lamaz bile. Aslında Montreal yazları Lyon
ve New York’un yazlarıyla benzerlik gös-
termektedir. Montreal çevresinde normal
sıcaklık değerleri yaklaşık 40 Derece (72

Fahrenheit) civarındadır (bakınız Şekil 2).
Ara sıra sıcaklık dereceleri  - 34 dereceye
(-30 Fahrenheit) kadar düşebilmekte ve
34 dereceye (93 Fahrenheit) kadar çıka-
bilmektedir. Bu uç değişkenlikler, özellikle
de enerji-verimli binaların tasarımında;
Montreal çevresindeki yapı tasarımını
karmaşıklaştırıyor. 
Merkezi Montreal’in birkaç kilometre gü-
neyinde olan ve kamu yararına çalışan
araştırma merkezi Cerom,  sürdürülebilir

gelişimi sağlayan yüksek enerji verimli bir
araştırma merkezi olarak inşa edilmesine
karar verildiği zaman tasarım ekibi, bu
işin sıkı bir çalışma gerektireceğini bili-
yordu. 2378 m2’lik ana binaya ek olarak,
araştırmayla ilgili 158 m2’lik 3 adet yeşil
ev planlandı. Projenin karmaşıklığına ek
olarak, kış ayları boyunca Quebec’teki
yeşil ev enerji maliyetleri yüksektir.

ENERJİ SİMÜLASYON YAZILIMI
Kısıtlı bütçeye sahip ve en etkili HVAC sis-
teminin ne olduğunu tanımlamak için bir-
çok farklı çözüm üzerinde çalışıldı.
Tasarım ekibi farklı olasılıkları analiz et-
meye yardımcı olarak D0E2 simülasyon
yazılımını kullanmaya karar verdi. DOE
gibi enerji simülasyon yazılım program-
ları, binaların enerji tüketimlerine etki
eden parametreleri hesaplamada kullanı-
lan güçlü araçlardır. Aynı zamanda hava
parametreleri, bina kaplama parametre-
leri ve karmaşık HVAC sistem etkileşimle-
rini oluştururlar.
Cerom ana binasının ve yeşil evlerin de-
taylı modelleri yapıldı. Bu modellerle bir-
likte tasarım ekibi, binaların enerji

Stephane Sirard- Chantale Bourdages 
Ashrae Journal-August 2009
Çeviri: Emre Çiçekçi

Grain Araştırma Merkezi için jeotermal uygulaması
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Yeşil evlerde enerji sarfiyatı oldukça yüksektir



tüketimini çeşitli tip sistemlerle destekle-
diklerinde öngörümde bulunabilirler. Ön-
celikle karşılaştırmaya temel olarak
referans bir bina yapıldı.Yapılar için olan
Kanada Ulusal Enerji Kodu Modelini
standart HVAC sistemleriyle birlikte kul-
lanan Cerom Araştırma Merkezi, tam bir
referans binaydı. Tasarım ekibi enerji simü-
lasyon modelleri sayesinde;  Cerom  binası,
yeşil evleri ve onların anlaşılmış yıllık davranış
ve ihtiyaçlarını tam olarak  analiz etmeyi
sağlamıştır. Tasarımcılar uzun dönem mali-
yetleri öngörebilir ve ilk bakışta daha pahalı
gibi gözüken verimli teçhizatların güncel
maliyetlerini ölçerler. Yapı enerji simülasyon
yazılımı kullanımına teşekkürler ki, tasarım-
cılar temiz ve sessiz olan yenilebilir enerji
başlangıç yatırımının buna değer olduğunu
ispatlayabildiler. Enerji geri dönüşüm sistem-
leri, önemli enerji ve finansal birikimleri
meydana getiren bir entegre sistemin yara-
tılmasında kullanıldı. Tablo 1. CEROM için
kullanılmış olan farklı verimli enerji strateji-
lerini gösteriyor.

ISITMA – SOĞUTMA
Isıtma pompalarının geleneksel HVAC sis-
temlerinden 3 kez daha az enerji tükettiği
biliniyor.
Verimlilikleri zemin ısıtıcısına bağlı oldu-
ğunda daha da artmaktadır. Quebec çev-
resindeki uç iklim için yenilenebilir zemin
enerji kaynağı idealdir. (Şekil 1 ve 2) Kış
süresince jeotermal döngüler binayı ısıt-
mak için zeminde birikmiş olan ısıyı top-
lar. Yaz süresince ise jeotermal döngüler
binayı soğuturken ısı fazlalıklarını geri çe-
virir, bir sonraki kış için yavaş yavaş zemin
ısıtıcısını şarj eder. Quebec’in uç sezonları
sebebiyle jeotermal eşanjörler değişen bir
döneme sahiptirler. Eğer yıl boyunca sa-
dece ısıtma ve soğutma ihtiyacı duyu-
lursa, zemin yeniden şarj edilemez ve
onun ısıtma veya soğutma ekipmanları
tükenebilir.
24 dikey jeotermal döngü,  Cerom Araş-
tırma Merkezi’nin 152 m (500 ft) derinli-
ğine yerleştirilmiştir. Jeotermal döngüler
29 adet hava-soğutmalı ısıtma pompala-
rıyla eşleştirilmiştir. Yeşil evler genellikle
yatay jeotermal döngülerle birlikte direkt
genleşme sistemlerinde jeotermal enerji
seçiyorlar. Tasarımcılar dolaylı bir dikey ısı-
tıcı kullanımını seçmelerine rağmen, yeşil
evler ve ana binalar için kullanılabilen bir
sistem oluşturuldu.

TEMİZ HAVA
Donanımlı hava sistemi, binanın açık
alandaki temiz hava girişinin ön ısıtma
problemini çözüyor. Montreal’in kışları
çok soğuk olduğundan beri (Şekil 1 ve 2),
açık alan havasını uygun olan 22 De-

rece’de (72 Fahrenheit) tutabilmek daha
çok enerji alıyor. Uygun kontrol dizileriyle
birlikte, ısı tutma ve solar duvar istenilen
enerji miktarını epeyce azaltıyor.
İlk olarak, temiz hava solar duvarının için-
den geçiyor. Solar duvarlar temiz havayı,

küçük deliklerle içine çeken yüksek emişli
metal panellerden yapıldı. (Şekil 3) Gü-
neybatıya bakan Cerom’un 64 m2’lik
(688 ft2) solar duvarı, dış alandaki temiz
havayı önceden ısıtır ve binanın cephesin-
deki ısı kaybını, gelen temiz havayla geri
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Şekil1. İklim bölgesine göre günlük ısı dereceleri

Şekil2. İklim bölgelerinin ortalama ısı değerleri

Tablo1. 

Isıtma ve soğutma Jeotermal enerji kullanımındaki ısı pompaları

Temiz hava Kirli havadaki ısının yenilenmesi
Solar enerji kullanımındaki temiz havanın ön ısıtılması

Soğutma Soğutma kurulumlarındaki ısının yenilenmesi



transfer eder. Şaşırtıcı olarak, solar duvar
yaz ayları boyunca soğutma ihtiyacını art-
tırmaz. Sıcak sezon boyunca diğer gelen
temiz hava kullanılır, ve solar duvar, du-
varı havalandırarak güney cephe duvarı-
nın soğuk kalmasına yardımcı olur.
Solar duvar tarafından ısıtıldıktan sonra
temiz hava tükenen havadaki ısıyı tutan
entalpi çark adındaki bir eşanjörün için-
den geçer. Entalpi çarkları durgun ve fark
edilebilir ısıyı transfer eden devirli hava-
soğutmalı eşanjörlerdir. Cerom’a yerleş-
tirilen Entalpi çarklarının verimliliği % 75
olarak belirlendi. Entalpi çarkı ve solar
duvarın kombinasyonu dış alan ısı sıcak-
lığını oldukça arttırarak, ısıtma sistemi ta-
rafından istenilen eforu azaltır. İyi
performans sağlayan bir jeotermal ısı
pompası tarafından temiz hava ısıtma ta-
lebi tedarik edilir.

SOĞUTMA   
CEROM binası araştırma için kullanılan
farklı şekildeki kontrol edilmiş bölümlere
sahiptir. Yeşil evlere ek olarak bina da;
kontrollü atmosfer odaları (CONVIRON),
soğuk odalar ve dondurucular da mev-
cuttur. Bu alanlar, ısıyı kontrol edebilen
spesifik kondansatörlere sahiptirler. Kon-
dansatörler tarafından reddedilen ısı jeo-
termal döngülere enjekte edilir bu
uygulama ilaveten masrafsız ısı sağlar.

AKILLI KONTROL SİSTEMLERİ
Enerji tüketimini düşürebilmenin en iyi yol-
larından biri, ekipman kullanılmadığında
onu kapatmaktır. Enerji tüketim yönetimini
sağlayan HVAC sistemleri için kontrol ak-
samları tasarlarken  bu da hesaba dahil
edildi. HVAC sistemleri kullanılmayan saat-
lerde kapalı olmaya programlandı.

Merkezi kontrol sistemleri, bakım ve ope-
rasyon hazırlığını arttırmak için kuruldu.
Ana bina ve yeşil evlerin farklı bina ihti-
yaçları olduğundan beri, her birinin ken-
dine ait kontrol sistemleri, operasyonlar
tamamlandığında bakım personeline bil-
dirir. (Örneğin; flitre değiştirildiğinde veya
ekipmanların parçaları yağlandığında.)

MALİYET ETKİNLİĞİ
Montreal’in aşırı sıcaklık değişkenlikle-
riyle, ısıtma ve soğutma maksimum tepe
değerleri yüksektir. Maksimum zirve de-
ğerleriyle birleşen sadece bir tane elek-
tromekanik bölüm seçilmemeli ve ayrıca
bir tanesi, bu bölüm sistemlerinin kısmi
değerlerinin yeterli etkinlik sağladığını
garanti etmelidir. Montreal çevresindeki
binalar için ortalama ısıtma ve soğutma
kısmi değerleri, genellikle kısmi değerle-
rin % 50 altındadır. Yıl boyunca yüksek
verimlilik öneren bölümü seçmek önem-
lidir. Enerji Simülasyon modelleri, kısmi
oranlarını ve sistem davranışlarını ölçen
zaruri aletlerdir. Bu durumda tasarımcılar,
ısıtma pompalarıyla çalışan jeotermal sis-
tem için karar verdiler. Ancak, kazı ve jeo-
termal malzemeler masraflı olduğundan
ve ısı pompası kısmı yükle çalışırken ve-
rimliliği azaldığından DOE2.1e ve GS
2000 yazılımı uygulamaları ile ısı pompası
kapasitesini ve jeotermal döngüsünü de-
ğerlendirmek için simülasyonlar yapıldı.
Yeşil evler onların mahfazaları içindeki ısı
kaybı yüzünden ayrı bir değerlendirme
talep etti. Her ne kadar, yeşil evler toplam
bina alanının küçük bir yüzdesini temsil
etse de, onların yıllık enerji tüketimleri
yüksektir. Hisse değerleri verimliliği opti-
mizasyonu maliye denklerime eklenirken,
tasarımcılar maksimum kapasitenin ideal
yeşil ev yüzdesinin jeotermal sistemden
% 56‘sının ve ana bina için de % 78‘inin
temin edilmesini gerektiğini belirlediler. 
Şekil 5 gösteriyor ki, ısı pompaları yeşil ev
zirve değerleri % 56 olarak seçildiğinde;
% 100 ısı pompa sistemine (mavi eğri) kı-
yaslandığında enerji tüketimi kıtı kıtına
artar. Bu durum ısı pompalarının maksi-
mum yükün %56’sı ile çalışırken ısıtma ih-
tiyacının zaman eğrisinin %85’ini
karşılaması ile açıklanmıştır (kırmızı eğri).
Ana binada elektrikli koiller, evsel ısınma
ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur.
Ancak sera gazı salımı güç kayıplarına
karşı hassastır. Ve doğal gazın o bölge-
lerde bulunmaması yüzünden dizayn ta-
kımı diğer ısı ihtiyaçlarını karşılamak için
gazlı boyler tercih etti. Boyler yıllık ısınma
saatlerinin sadece %15’inde çalışıyor. Bu
sistemlerin optimum birleşmesi sayesinde
jeotermal ısı plakasının sera gazı salımını
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Şekil3. Güneş panelleri 
dışarıdaki temiz havayı 

önceden ısıtır

CEROM araştırma merkezi ısı pompaları



%56’ya düşürmek mümkün oldu ve mas-
rafları minimuma indirgedi. Isı pompası-
nın ebadını küçülterek dizayn, ekipmanın
daha fazla saat, tam kapasite ve ısı pom-
pasının verimliliğinin artmasını sağlıyor. 

RİSKLER
Yeni ekipman kullanımı her zaman riskli-
dir. Standart olmayan ekipmanlar tasarım
safhasında daha çok maliyet ve genellikle
daha çok zaman ve ilgi demektir. Bu ka-
çınılmaz artış bir projenin karmaşıklığıdır.
Buna rağmen, enerji simülasyon yazılı-
mına teşekkürler ki, tasarım ekibi yenilikçi
konseptin ekonomik avantajlarını, gele-
neksel olmayan kurulumların risklerini
azaltmayı garanti edebildi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSAL ETKİ
Verimli ekipman ve sistemlerin seçimi yıl-
lık 2.3 milyar Btu (673 728 kWh) azaltıl-
masına izin verir. Cerom’un bina tasarımı,
binalar için olan Kanada Ulusal Enerji Ko-
du’yla çalışan standart HVAC sistemli eş-
değer binalara göre % 54 daha az enerji
kullanıyor. DOE2.1e bina simülasyon ya-
zılımı, bu hesaplamaların ölçümlendiril-
mesinde kullanıldı. (Şekil 6)
Cerom’un bütçesi 5.2 milyon dolar ola-
rak belirlendi. Jeotermal döngüler ve
solar duvar gibi enerji verimli ekipmanlar
tahmini olarak yaklaşık 560.000 dolar
bütçe aşımı getirdi. Enerji tasarrufundaki
finansal etki yıllık 63.000 dolar olarak öl-
çüldü. Enerji tasarrufuna ek olarak, yeni-

lenebilir enerji kullanımı, ısı geri kazanımı
ve hem de elektrik zirve taleplerini iyice
indirir, fatura tasarrufu faydasını arttırır.
Orijinal elektromekanik sistemler  hükü-
met organizasyonları ve enerji tedarikçi-
leri tarafından 218.700 dolar finansal
teşvik olarak ödüllendirildi. Geri ödeme
dönemleri de 4.3 yıl olarak belirlendi.

ÇEVRESEL ETKİ
Bina’nın özel konsepti, yenilenebilir ener-
jiyi başlıca kullanarak enerji tüketimini (%
54’den daha fazla) önemli ölçüde azaltı-
yor. Hem de bu yeşil evlerin gaz emisyon-
larını yılda 347 ton (315 Mg) azaltıyor.
CFC ve HCFC refrijeranların sık sık ısı
pompalarında kullanımının, global ısın-
maya katkıda bulunduğu bilinir. Ce-
rom’un binasındaki ısı pompaları sadece
HFC refrijeranları kullanır. (R-410 ve
SP22).  Doğrudan olmayan bir jeotermal
sistem seçerek yer kirliliği oranı, yer dön-
güsüne soğutucu gazı doğrudan transfer
eden geleneksel jeotermal uzatma siste-
mine oranla büyük ölçüde azaltılmıştır.
Bütün olarak, Cerom binası gelecekteki
binalarda kolayca kullanılacak olan sür-
dürülebilir enerji için iyi bir örnektir.
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Şekil4. CEROM grain araştırma merkezi

Şekil5. Yüklenen ısı pompalarının optimal analizi (Yeşil evler)

Şekil6. Enerji sarfiyatı (kW/h)



Kompresör, evaporatörden kızgın (super-
heat) gaz halinde gelen soğutucu akışka-
nın, basıncını arttırarak kondensere
gönderir (Şekil 1).

Kompresörün basma basıncı (kondansas-
yon) kondenserde kullanılan, su, hava gibi
maddelerin termodinamik özelliklerine ve
soğutma sisteminin bulunduğu yerin iklim
şartlarına bağlıdır. Kondansasyon basıncını
kesinlikle kompresör belirlemez.
Kompresör kapasitesi,emme basıncı ile
kontrol edilir. Kompresörlerde kapasite
kontrolü, sıkıştırma yapılan hacimlerin
devreye giriş-çıkışları veya motor devri ile
yapılmaktadır.

Soğutma kompresörleri aşağıdaki gibi sı-
nıflandırılabilir;
• Hermetik • Pistonlu • Rotary • Scroll •
Vidalı • Yarı-Hermetik • Pistonlu • Sant-
rifüj • Vidalı • Açık • Pistonlu • Santrifüj
• Vidalı

Paralel bağlantı şekli, bir veya birkaç
kompresörün devre dışı bırakılabilmesi
olanağı ile, basit ve etkili bir kapasite
kontrol sistemi oluşturulabilmesini sağlar.
Buna ek olarak, paralel bağlı kompresör-
lerin çalışma zamanları arasında oluştu-
rulacak bir zaman gecikmesi ile, sistemin
çekeceği maksimum akım sınırlanmış ve
elektrik şebekesinin aşırı yüklenmesinin
de önüne geçilmiş olur.

Pistonlu Kompresörlerin Paralel Bağ-
lanması
Paralel kompresör bağlantıları, tek kom-
presör bağlantılarından çok daha karma-

şıktır. Bu sebeple, paralel bir sistemin
bağlantısında ve çalıştırılmasında, bazı
noktalar daha çok dikkat gerektirmekte-
dir. Bu noktalar:
1. Yağ dengeleme sistemleri
2. Emme hattı, emme ve basma kolektörleri
3. Sistem elemanları,montaj ve servis
Yukarıdaki konular, tek kademeli paralel
sistemlerde 3 ya da daha fazla kompre-
sörün paralel bağlantısı açısından incele-
necektir. Çift kademeli (booster) sistemler
özel bir takım önlemler gerektirdiği için,
bu yazı kapsamı dışında tutulmuştur.

1-Sistemde Yağ Dengelemesi
Yağ dengelemesi, kompresörlerin paralel
bağlantısında dikkat edilmesi gereken en
önemli noktalardan biridir. Yağ, sistem-

den kompresörlere otomatik olarak geri
dönmez. Eğer önlem alınmazsa bazı
kompresörler yağsız kalır, bazı kompre-
sörlere de gereğinden fazla yağ gider. Ge-
rekli ve doğru yağ dengesini sağlamak
için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir:
AA. Yağ dengeleme hatlı sistem: Bu metot,
yağın dengelenmesinde kullanılan en
basit ve en ucuz çözümdür. Bir hat ile,
tüm kompresörlerin karterleri birbirine
bağlanır.
B. Yağ seviyesi regülatörlü sistem: Bu
daha gelişmiş bir yöntemdir ve hemen
hemen her koşul altında ve her türlü çev-
rimde, daha iyi bir yağ dengelemesi sağ-
lamaktadır. Bu sistemde, her kompresör
bir yağ seviye regülatörüne sahiptir. Tüm
sistemdeki basma gazı, farklı yağ seviye
regülatörlerini besleyen bir yağ ayırıcısın-
dan geçirilir.
C. Dinamik yağ dengeleme yönetim sis-
temi: Bu metot, bazı üreticiler (Danfoss-
Maneurop) tarafından scroll kompresörlerin
tandem bağlanmasında kullanılmaktadır.
Bu sistem, özel bir karakteristiğe sahip ol-
duğu için bu yazıda bu sistemden bahse-
dilmeyecektir.

1.1- Yağ Dengeleme Hatlı Sistem
Bu sistemde, sisteme bağlı tüm kompre-
sörlerin yağ beslemesi ve yağ dengele-
mesi, kompresör karterlerinin bağlandığı
yağ dengeleme hattı üzerinden yapılır.
Bu yöntemin kullanıldığı sistemlerde, tüm
kompresörlerin karter basınçlarının aynı
olması gerekmektedir. Aksi taktirde yağ,
yüksek karter basınçlı kompresörden
alçak karter basınçlı kompresöre doğru
hareket eder. Karter basıncı, emme ba-
sıncıyla yakından ilintilidir. Aslında kom-
presör gövdesi, emme odası ve karter,
fiziksel olarak kompresörün aynı kısmıdır.
Eğer herhangi bir önlem alınmazsa, pa-
ralel kompresörlerin emme basınçları,
emme hattındaki basınç kayıplarından
veya kompresörler arasındaki karakteris-
tik farklılıklardan dolayı değişkenlik gös-
terirler. Emme basıncındaki küçük
farklılıklar, kompresörlerdeki yağ seviye-
lerini doğrudan ve önemli ölçüde etkiler.
Örneğin, emme basıncındaki 0,001
bar'lık basınç farkı, kompresördeki yağ
seviyesinde 1,1 cm’lik bir fark yaratır.
Kompresörlerin karterlerinde eşit yağ se-
viyeleri yakalamak için, aşağıdaki husus-
lara dikkat edilmelidir:

Danfoss ManeuropSoğutma  Kompresörleri
Hermetik Pistonlu Kompresörlerin Paralel Bağlanması
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Şekil 1 Kompresörün Çalışması
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• Farklı kapasitedeki kompresörler, paralel
bağlanmamalıdır. Eğer farklı kapasitedeki
kompresörlerin kullanılması gerekiyorsa,
yağ seviye regülatörü mutlaka kullanıl-
malıdır. (Bakınız Şekil 1.2)

• Yağ dengeleme hattı, dört yada daha
fazla kompresörün paralel bağlantısında
kullanılmamalıdır. Eğer dört yada daha
fazla kompresörün paralel bağlantısı ge-
rekiyorsa, yağ basınç regülatörü kullanıl-
malıdır. (Bakınız Şekil 1.2)
• Emme kolektörü ve emme kolektörü ile
kompresör arasındaki emme hatları si-
metrik olmalıdır.
• Bütün kompresörler aynı seviyede ola-
cak şekilde montaj yapılmalıdır.

Ayrıca, doğru çalışma şartlarını sağlamak için
aşağıdaki noktaların önemi de göz önünde
bulundurulmalıdır (Bakınız Şekil 1.1).
• Yağ dengeleme hattı, yatay olmalıdır ve
tüm kompresörlerin yağ dengeleme bağ-
lantılarına monte edilmelidir.
• Yatay bükümler haricindeki bükümler
ve eğimler, aşağı doğru olmalı veya kom-
presörün yağ dengeleme bağlantısı ile
aynı seviyede bulunmalıdır.
• Kompresörler arasındaki yağ dengeleme
hatları esnek olmalıdır. Bazı durumlarda tit-
reşim sönümleyicilerin kullanılması gereke-
bilir.

• Yağ dengeleme hattının boru çapı 3/8"
olmalıdır. Daha küçük çaplar, yağ akışının
tıkanmasına neden olur. Daha büyük
çaplar da ise, soğuk emme gazını, boru
içerisinde hemen yağ seviyesinin üze-

rinde sirküle olmasına ve kompresörün
uzun süreli durmalarında, gazın yoğuşa-
rak, birikmesine sebep olur.
• Yağ gözetleme camı bağlantısına, yağ
dengeleme hattı bağlanmamalıdır.

• Yağ dengeleme hattında, sistemi engel-
lemeksizin kolay değişimlere olanak veren
küresel tip vanalar kullanılmalıdır. Rotolock
gibi diğer tiplerde vanalar kullanılmamalı-
dır. Bu tip vanaların kullanılması, istenme-
yen basınç düşümlerine yol açabilir.

Paralel bağlantılarda her zaman yağ ayı-
rıcı kullanılması tavsiye edilmektedir.
Özellikle, sistemde birden fazla evapora-
tör ve/veya kondenser kullanıldığında ya
da hatların çok uzaması durumunda,
mutlaka yağ ayırıcı kullanılmalıdır.
Yağı ayırmak için çeşitli metotlar kullanı-
labilir. Bunlardan en yaygın kullanılan iki
tanesi aşağıdaki gibidir:
• Müstakil yağ ayırıcılar
• Ortak yağ ayırıcı

1.1.1- Müstakil Yağ Ayırıcılar
Bu yöntemde her bir kompresör, kendi
bağımsız yağ ayırıcısına sahiptir. Yağ, di-
rekt olarak kompresörün emme girişine
gelir. ( Bakınız Şekil 1.2 ) Kompresörler ile
yağ ayırıcılar arasındaki basma hattı boru
yarıçapı, en az kompresör basma roto-
lock bağlantısı çapı kadar olmalıdır. Yağ
dönüşünün kompresöre direk olarak
bağlanması durumunda, yağ ayırıcısın-
daki herhangi bir arıza, yağ dağıtımını ve
dengeli bir yağ seviyesi sağlanmasını ciddi
olarak etkiler.

1.1.2- Ortak Yağ Ayırıcı:
Bu metotta, tüm kompresörler için ortak
bir yağ ayırıcı kullanılır. Yağ, emme kolek-
törüne geri döner. (Bakınız Şekil 1.3) Yağ
geri dönüşü emme hattına, emme kolek-

Şekil 1.1 Doğru bağlanmış yağ 
dengeleme hattı örneği. 

Şekildeki kompresörler aynı 
büyüklükte (aynı kapasitede) 

seçilmiş ve aynı seviyede 
olacak şekilde bağlanmıştır.

Şekil 1.2 Müstakil yağ ayırıcılar.

Şekil 1.3 Ortak yağ ayırıcı



töründen hemen önce ve mümkün oldu-
ğunca yakın olacak şekilde bağlanır.

Her iki durumda da (müstakil yağ ayırıcı
veya ortak yağ ayırıcı kullanıldığında), yağ
ayırıcının tipi ve modeli ne olursa olsun,
güvenli bir çalışma için bir miktar yağ sis-
teme eklenir. Eklenecek yağın miktarı,
yağ ayırıcı imalatçısının kullanım broşü-
ründe tavsiye ettiği kadar olmalıdır. Sis-
temde, yağın, kompresöre veya emme
kolektörüne dönüş hattına uygun bir yağ
filtresi takılmalıdır.

1.2- Yağ Seviye Regülatörlü Sistem
Farklı kapasitelerde kompresörler kullanıl-
dığında, yada üçten fazla kompresörün
paralel bağlanması durumunda veya özel
cihazların kullanılmasını zorunlu kılan
özel koşullarda, yağ seviye regülatörü-
nün, bir yağ ayırıcı ile birlikte, kombine
olarak kullanıldığı bir sistem oluşturul-
ması zorunludur. Bu kombine sistemin
kullanılması ile, karter basınçları arasın-
daki farklılıkların, yağ dengelemesi üze-
rindeki olumsuz etkileri bertaraf edilmiş
olur.
Yağ ayırıcı tarafından yakalanıp, ayrılan
yağ, yağ seviye regülatörünün haznesine
gönderilir. Böylece, kompresörün yağ-
lama yağı, yağ seviye regülatörü üzerin-
den dağıtılır. Yağ seviye regülatörü,
kompresörün, gözetleme camı bağlantı-
sına monte edilmelidir. Yağ haznesi,
emme basıncından daha yüksek bir ba-
sınçta tutulur (Standart basınç farkı 1,4
bardır).

BBunun için çeşitli yöntemler kullanılır:
• Müstakil yağ seviye regülatörleri ile,
müstakil yağ ayırıcılar.
• Müstakil yağ seviye regülatörleri ile,
ortak yağ ayırıcı.

1.2.1- Müstakil Yağ Seviye Regülatör-
leri ile Müstakil Yağ Ayırıcılar
Bu yöntemde, her kompresör kendi ba-
ğımsız yağ ayırıcısına sahiptir. (1. A.1. de
anlatıldığı gibi) Yağ dönüşü, her kompre-
sörde müstakil olarak bulunan yağ seviye
regülatörlerine yönlendirilir.

1.2.2- Müstakil Yağ Seviye Regülatör-
leri ile Ortak Yağ Ayırıcı
Bu metodta, bütün kompresörler için
ortak bir yağ ayırıcı bulunur. (1. A.2. de
anlatıldığı gibi) Yağ dönüşü, her kompre-
sörde müstakil olarak bulunan yağ seviye
regülatörlerine yönlendirilir. (Bakınız Şekil
1.4)

Sistemin verim kayıplarını azaltmak ve so-
ğutma prosesine bağlı olarak soğutucu
akışkanın sıvı hale geçmesini önlemek
için yağ ayırıcıların mutlaka izole edilmesi
gerekmektedir. Çek valflerin, yağ ayırıcı-
dan sonra basma hattına konulması, bu
riski azaltır. Bazı durumlarda, yağ ayırıcı-
ların ısıtılması da gerekebilir.

2- Emme ve Basma Hatları
2.1- Emme Hattı
Ortak emme hattı, emme kolektörüne
doğru eğimli olmalıdır. Yağı kompresöre
geri taşımaya yeterli olacak gaz hızlarını
elde etmek için, dikey emme hatları
üzerinde U şekilli yağ cepleri veya çoklu

emme yükselmeleri oluşturulmalıdır.
Emme yükselmelerinde, daima U şekilli
yağ cepleri en altta kullanılmalı ve en
üst nokta bağlantısı da mutlaka bir
tümsek/eğim oluşturacak şekilde yapıl-
malıdır. Emme yükselmeleri, ikinci bir
yağ cebi oluşturulmadan 6 metreyi geç-
memelidir. Sistemde, her 4 metre için
bir ilave yağ cebi kullanılması gerekir.
Yüksek miktarlarda yağ birikmesini ön-
lemek için, yağ ceplerinin boyu müm-
kün olabildiği kadar kısa tutulmalıdır.
Yatay emme hattı kısımlarında, soğu-
tucu akışkanın akışı doğrultusunda
%0.5’lik bir eğim oluşturulmalıdır. (5
mm / metre)
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Şekil 1.4 Müstakil yağ seviye 
regülatörleri ile, ortak yağ ayırıcı

Şekil 2.1 Emme hattı dizaynı
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Evaporatör ile emme kolektörü arasın-
daki, emme hattındaki akışkan hızı, yatay
hatlar için en az 4 m/sn, düşey hatlar
içinse en az 8 m/sn (8 m/sn ile 12 m/sn
arasında olması tavsiye edilir) olmalıdır.
Emme hattı boru çapı minimum soğutucu
akışkanın akışına (en düşük buharlaşma ve
en yüksek yoğuşma sıcaklıklarında) göre
hesaplanmalıdır.
12 m/sn den daha yüksek soğutucu gaz
hızlarının, daha iyi bir yağ dönüşü sağla-
mak açısından dikkate değer hiçbir yararı
yoktur. Üstelik, sistemin soğutma kapasi-
tesi üzerinde olumsuz etkiler yaratan
yüksek bir emme hattı basınç düşümüne
ve daha yüksek bir gürültü seviyesine
neden olurlar. Özel çalışma koşulları için
tasarlanan sistemlerde, bu boru çapları
uygun olmayabileceği için, yeniden he-
saplanması gerekir.
Paralel sistemlerdeki soğutucu akışkan
hızları, farklı kapasite kademelerinden
dolayı dikkate değer bir çeşitlilik göstere-
bilir. Önemli olan hem tüm kompresörle-
rin aynı anda çalıştığı durumda, hem de
yalnızca tek bir kompresörün çalıştığı du-
rumda iyi yağ dönüşünün sağlanabilme-
sidir. Genel olarak bu, emme hatlarında
U şekilli yağ cepleri ile birlikte, iki adet
düşey hattın kullanılmasının zorunlu ol-
duğu anlamına gelir. (Bakınız Şekil 2.2.)

2.2- Emme Kolektörü
Emme kolektörü mümkün olabildiği kadar
kompresörlere yakın yerleştirilmelidir.
Emme kolektörü ve kompresör emme
bağlantısı arasındaki hatlar, üç doğrultuda
da esnek olmalı ve hatlara, titreşim sö-
nümleyiciler takılmalıdır.
Kolektörden her bir kompresöre kadar
olan emme hatlarının bağlantısı mutlaka
kolektörün en üst kısmından ve 60°lik
özel bir açı ile yapılmalıdır. (Bakınız Şekil
2.3 ve Şekil 2.4) Bu sistem, daha yüksek
bir gaz hızı sağlayacağı gibi, emme kolek-
töründe yağ seviyesinin yükseldiği du-
rumlarda yağ geri dönüşünü arttırır.

Kompresör emme hatları daima emme
kolektörünün en üst noktasından bağ-

landığı için, bu kolektörün kompresör
emme bağlantılarının üzerinde bulun-
duğu durumlarda, şekil 2.4 gösterildiği
gibi özel bir bağlantı şeklinin uygulan-
ması zorunludur. 
Eğer yağ dengeleme işlemi basit bir yağ
dengeleme hattı ile yapılacaksa, en

uygun basınç dengesinin sağlanabilmesi
için, kolektör mükemmel bir simetriye
sahip olmalı, her bir kompresörün emme
kolektörüne bağlandığı hatlar tümüyle
birbirinin aynı ve olabildiğince kısa olma-
lıdır. Eğer yağ seviye regülatörü kullanıla-
caksa, ölçülerin bu kadar hassas olması
gerekmez. Yine de bağlantılarda bir
problem çıkmaması ve sistemin daha ve-
rimli çalışmasını sağlamak için bu nokta-
lara dikkat edilmesi tavsiye edilir.
Eğer mümkünse, emme kolektörüne, bir
emme hattı akümülatörü görevi yaptırılabilir.
Böyle bir uygulama yapılabilmesi için sistem
tasarımının çok iyi olması, montajın hassas
ve doğru yapılmış olması ve yağ çevriminin
çok iyi kontrol ediliyor olması gerekir.

Emme hattı ve emme kolektörü izole edi-
lebilecek bir seviyede olmalı ve emme
hattı soğutucu akışkan gaz kızgınlığını sı-
nırlamalıdır.
Emme kolektöründeki gaz hızı 4 m/sn yi
geçmemelidir. Tavsiye edilen, hızın 2 ile
2.5 m/sn arasında olmasıdır.

Şekil 2.2 U şekilli yağ cepleri ile, 
çift düşey emme hattı

Şekil 2.3 Kolektörün, 
kompresör emme 
bağlantılarının altında 
kaldığı durumda emme 
kolektörü konfigürasyonu

Şekil 2.4 Emme
kolektörünün
içine giren emme
bağlantısı detayı

Şekil 2.5 Kompresörlerin emme hatlarının,
emme kolektörü üzere bağlantıları



2.3- Basma Kolektörü
Basma kolektörünün yapısı, soğutucu
akışkanın veya yağın taşarak kompresöre
geri akmasını önleyecek şekilde tasarlan-
malıdır. Bundan da önemlisi, sıcak basma
gazının yoğunlaşıp, daha sonraki çalıştır-
mada vuruntuya neden olabileceği göz
önüne alınarak, durmuş kompresörlere
geri gitmesini de önlemelidir.

BBunlardan ötürü aşağıdaki detaylara dik-
kat edilmesi çok önemlidir:
Eğer mümkünse, basma kolektörü, kom-
presörlerin basma bağlantılarından daha
aşağı seviyede bulunacak şekilde yerleş-
tirilmelidir. (Bakınız Şekil 2.6) Kompresör-
lerin basma bağlantıları, kompresörden
aşağı doğru ve kolektörün en üst nokta-
sından girecek şekilde yapılırsa, kolektör-
deki sıvının kompresörlere geri taşması
riski de azaltılmış olur. Bu durumu tü-
müyle önlemek için kompresör basma
bağlantısı ile basma kolektörü arasında
Danfoss NRV serisi çek valflerin kullanıl-
ması tavsiye edilir.
Basma kolektörünün, kompresör basma
bağlantılarının üzerinde kalacak şekilde

monte edilmesinden başka hiçbir olasılı-
ğının bulunmadığı durumlarda, basma
hatlarının kollektöre en üst noktadan
bağlanacağı özel bir konstrüksiyon yapıl-
ması gereklidir. (Bakınız Şekil 2.7) Bu du-
rumda, kompresör basma bağlantısı ile
basma koliektörü arasında çek valflerin
kullanılması zorunludur.

Çek valfin sesli çalışmasını önlemek için,
çek valf daima kompresör kapasitesine
göre seçilmelidir.
Basma kolektörü çapı, her bir basma hattı
çaplarının toplamına eşit olmalıdır. Yağ
toplanmasının önüne geçebilmek için,
kolektör çapını büyük tutmaktan kaçını-
nız.

3- Sistem Elemanları, Montaj ve Servis
Paralel sistemler için montaj ve servis pro-
sedürleri, temel olarak, basit sistemlerle
aynıdır. İlave sistem elemanlarının seçimi
de aynı kurallarla yapılır. Bu prosedürler
için, kompresörlerin "Seçim ve Uygulama
Rehberi" ile ilgili ürünlerin "Montaj ve
Servis El Kitapçıklarına" başvurulması ge-
rekir.

Paralel bağlantı uygulamalarında dikkate
alınması gereken önemli noktalar ve öne-
riler aşağıda yer almaktadır.

3.1- Sistem Elemanları
3.1.1- Emme Hattı Akümülatörü
Rak için bir emme hattı akümülatörü kul-
lanılması önerilir. Kullanılacak emme hattı
akümülatörü seçimi, imalatçı firmanın
seçim tabloları ve uygulama gerekleri
doğrultusunda yapılmalıdır. Özellikle
sıcak gaz defrostu vb. gibi ters çevrimli
sistemler uygulandığında, emme hattı
akümülatörünün sistem üzerinde önemli
bir etkisi olur.
Ayrıca, yağ seviye regülatörlü sistem-
lerde, her kompresör için bir emme hattı
akümülatörü kullanılması daha iyi sonuç
verecektir. Her kompresör için ayrı bir
bağlantısı olan, çoklu emme hattı akü-
mülatörü kullanılması da diğer bir yoldur.

3.1.2- Emme Filtresi
Emme kolektörü veya emme akümülatö-
ründen hemen önce büyük bir emme filt-
resi kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
Böylece montajdan gelen her türlü kir ve
partiküller filtrelenerek, kompresörler ko-
runmuş olacaktır.Bu filtreler, montaj/satış
sonrası servisler için büyük bir kolaylık
sağlamalı, istenirse kurutucu filtre kartuş-
ları veya burnout kartuşları ile aynı filtre
gövdesiyle kullanılabilme olanağını sun-
malıdır.

3.1.3- Karter Isıtıcısı
Kompresörler, her zaman çalışır durumda
olması gereken kendinden regüleli karter
ısıtıcıları (PTC elemanları) ile birlikte bağ-
lanmalıdır. Bu ısıtıcılar yerine takılırken
yüksek ısı iletkenliğine sahip bir macun
kullanılmalıdır. Bazı durumlarda, ilave
karter ısıtıcısı kullanımı da zorunlu olabilir
(Uyarı: bu tip ürünler yalnızca kompresör
durduğu zaman çalıştırılmalıdır). Kom-
presörler durduğu zaman içlerinde bulu-
nan soğutucu gazın yoğunlaşmasını
önlemek için, kompresörlerin ılık veya ısı-
tılan bir mekana yerleştirilmesi daha
uygun olur.

3.1.4-  TEV Termostatik Genleşme 
Vanası
Termostatik genleşme vanası seçimi, olası
her durum için, maksimum ve minimum
kapasitelere göre doğru kızgınlık kontro-
lünü sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

3.1.5-  Yoğuşma Basıncı Kontrolörü
Paralel sistemlerde, yükün ana karakteris-
tiklerine uygun olan soğutma kapasitesini
yakalamak için, optimum likit dağıtımını
ve kısmi yükte çalışma süresince daima
doğru kondenser basıncı sağlayacak şe-
kilde, bir kondenser basınç kontrolörü
kullanılması önerilir.
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Şekil 2.6 Basma kollektörünün,
kompresörlerin basma bağlan-
tılarının altında kalacak şekilde
bağlanması.

Şekil 2.7 Basma 
kolektörünün üstte
olması durumunda
kompresörlerin
basma bağlantıları.
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3.2- Montaj ve Servis
3.2.1- Kaide
Kompresörlerin montajı için kullanılacak
taşıyıcı kasa, kompresörlerin ağırlığına
dayanacak kadar sağlam olmalıdır. Taşı-
yıcı kasa, zemine iletilebilecek titreşimin
ve gürültü seviyesinin azaltılabilmesi için
kauçuk titreşim sönümleyici bloklar üze-
rine yerleştirilmelidir.
Bütün kontrol ve güvenlik ekipmanlarının
bağımsız taşıyıcı kasalar üzerine yerleşti-
rilmesi ve bağlantılarda esnek borular
kullanılması tavsiye edilir.

3.2.2- Kompresörlerin Bağlantısı
Ortak taşıyıcı kasa, kauçuk titreşim sö-
nümleyici bloklar üzerine yerleştirilmiş
olsa bile, her bir kompresör, daima, kendi
kauçuk titreşim sönümleyicisi ile taşıyıcı
kasaya bağlanmalıdır. Kompresörün kal-
kış torku, kauçuk titreşim sönümleyiciler
ve kompresör iç yayları tarafından azaltı-
lır. Kompresörün, kauçuk titreşim sönüm-
leyiciler kullanılmaksızın doğrudan taşıyıcı
kasa üzerine yerleştirilmesi durumunda ,
yüksek titreşim iletiminin yanı sıra kom-
presörün çalışma ömrü de kısalır.
Emme ve basma hatları, üç yönde de ye-
terli esnekliğe sahip olmalıdırlar. Kompre-
sörlerin paralel bağlandığı sistemlerde
bu, titreşim sönümleyicilerin kullanılması
gerektiği anlamına gelir. Borulama yapı-
lırken, bağlantılara ilişkin rezonans fre-
kansının kompresörün frekansına yakın
olmamasına özen gösterilmelidir.
Emme ve basma kolektörünün bağlantı
boruları, mümkün olabilecek en kısa
boyda olmalıdır. Bu nedenle, kompresör-
ler arasındaki mesafe olabildiğince yakın
olmalıdır.

3.2.3- Dönme Yönü
Paralel sisteme bağlanan kompresörlerin
hepsini aynı fazdan beslemek suretiyle
aynı dönme yönünde çalışmaları sağlan-
malıdır.

3.2.4- Toplam Kapasite ve 
Uygulama Çerçevesi
Emme ve basma kolektörlerindeki fazladan
basınç düşümü nedeniyle paralel çalışan
sistemin soğutma kapasitesi, kompresörle-
rin ayrı ayrı soğutma kapasiteleri toplamın-
dan biraz daha düşük olacaktır. Genel
olarak bu kayıp toplam kapasitenin yakla-
şık %1.5 i kadardır.

3.2.5- Basınç Ayarları
Alçak basınç otomatiği en düşük basınç
ayarına sahip olan kompresörün değerin-
den biraz daha düşük olmalıdır. Yüksek
basınç koruma presostatı tüm kompre-
sörleri aynı anda durdurmalıdır.

3.2.6-  Arıza Bulma
Paralel sistemlerde, bir kompresör arıza-
landığında, arıza tipine bağlı olarak diğer
kompresörler de arızalanabilirler (örne-
ğin, asit veya kir parçacıkları, yağ veya so-
ğutucu akışkan ile diğer kompresörlere
de taşınabilir). Sistemin yeniden sağlıklı
çalışmaya başlamasını sağlamak için,
arıza bulma çok hızlı bir biçimde yapılıp
tamamlanmalıdır. (Örneğin yağ analizi)

3.3- Kompresör Seçimi
Birçok soğutma ve derin dondurma sis-
temlerinde, o sistemin çalışacağı koşullar-
daki soğutma yükünü karşılayacak gerekli
kapasitenin tasarlanmasında anahtar fak-
törler; Güvenilir ekipman seçimi, enerji ta-
sarrufu ve işletme giderleridir.
Her soğutma kompresörü, paralel bağla-
namaya uygun olarak üretilmemiş olabi-
lir. Bu sebeple, paralel bağlanması
düşünülen kompresörlerin, üretici firma-
larının bu konudaki uygulama kitapçıkla-
rına baş vurulmalıdır. Bu yazıda, paralel
bağlanmaya uygun olarak, Danfoss A/S
firmasının üretmiş olduğu Maneurop
kompresörler kısaca tanıtılacaktır.
Bütün Danfoss-Maneurop pistonlu kom-
presörler serilerinde (MT, MTZ, LT & LTZ),
özel olarak paralel bağlantı için dizayn
edilmiş VE versiyonları mevcuttur. Bu ver-
siyonlarda, kompresörün üzerinde bir yağ
dengeleme bağlantısı ve bir dişli yağ gö-
zetleme camı bağlantısı bulunur.

3.3.1- Yağ Seviye Regülatörü ve 
Yağ Gözetleme Camı
Kompresörün yağ gözetleme camı bağ-
lantısına, bir yağ seviye regülatörü bağ-
lanabilir. Yağ gözetleme camı da yağ
seviye regülatörünün üzerine takılabilir.

Gözetleme camı dişli çapı : 1"1/8 -18 UNEF 2A 

Tavsiye edilen tork : 50 Nm

Yağ gözetleme camı, kompresör durduk-
tan hemen sonra, camın 1/4 ile 3/4 ara-
sında olan yağ seviyesinin kontrol
edilebilmesini sağlar. (Bakınız Şekil 3.1)
Her kompresörde, en düşük yükte en az
iki saat çalıştıktan sonra yağ seviyesi
kontrol edilmelidir.

3.3.2- Yağ Dengeleme Bağlantısı
3/8" lik yağ dengeleme hattı, 3/8" dişli
bağlantıya bağlanabilir. (Bakınız Şekil 3.2)
Tavsiye edilen tork 30 Nm dir.
3/8" yağ dengeleme dişli ara bağlantısı,
yağ seviyesinin kompresörde maksimuma
ulaştığında (gözetleme camının 3/4 sevi-
yesi), yağ dengesini sağlayacak şekilde ye-
nilenmiştir. Ayrıca dişli bağlantı, sistem
kısmi yükte iken, çalışmayan kompresör-
den yağ drenajını engellemek için, kom-
presör gövdesinin içine kadar sokulmuştur.

Şekil 3.1 Gözetleme camında 
doğru yağ seviyesi

Şekil 3.2 3/8" dişli yağ dengeleme bağlantısı

Kaynak: Danfoss-Maneurop Eğitim Semi-
ner Notları



Havadan suya ısı pompası sistemleri,

mevcut doğal gaz, sıvı ve katı yakıtlı kon-

vansiyonel sistemlere göre daha fazla

enerji verimliliği sunan alternatif enerji

kaynaklı sistemlerdir. Daha çok konut-

larda iklimlendirme ve sıcak su ihtiyacını

karşılamak için kullanılan havadan suya

ısı pompaları, hem mevcut hem de yeni

inşa edilen sistemlerde; düşük sıcaklık

(yerden ve duvardan ısıtma sistemleri),

radyatörlü ya da fan coilli uygulamalar

için optimum çözüm sağlamaktadır. Bu

yeni teknoloji, mevcut güneş enerjisi ko-

lektörleri ile kombine çalışarak fosil kay-

naklı yakıtlara olan bağımlılığı ve enerji

maliyetlerini azaltmaya yönelik konutsal

iklimlendirme ihtiyaçları için
ideal bir çözüm sağlamaktadır.
Avrupa Birliği tarafından belir-
lenen 2020 direktif hedefle-
rine ulaşmak için üye ülkeler,
birincil enerji tüketiminin %
70ini oluşturan sıcak su elde-
sini; yüksek termal verimli
konvansiyonel ısıtma sistemle-
rine göre çok daha az karbon-
dioksit salınımı ile sağlayan
havadan suya kaynaklı ısı
pompası sistemlerine geçişi,
yasal yönetmelikler ile hızlan-
dırmaktadır. Bu nedenle, hava-
dan suya ısı pompaları belirgin
bir biçimde enerji kaynaklarını
daha istikrarlı ve verimli kul-
lanması, değişken dış ortam
şartlarında yüksek verimliliği
ve konutsal uygulamalara
kolay adapte edilebilmesi, gi-
derek daha fazla tercih edil-
mesini sağlamaktadır.

Havadan suya ısı pompası
sistemi
Havadan suya ısı pompası sis-
temleri, klasik buhar sı-
kıştırmalı soğutma
çevrim esasına dayanır.
Dış ortamda yer alan
kondanser üzerinden
alınan enerji, gaz fazın-

daki çevre dostu soğutucu akışkan
R410A ile Kompresörde basınçlan-
dırılarak enerjisini plakalı yada iç
içe koaksiyal boru tipi ısı değiştirici
ile suya transfer eder. Bu noktadan
sonra kapalı çevrim bir pompa yar-
dımı ile boylere enerjisini transfer
ederek sıcak suyun eldesini ve
enerjinin depolanmasını sağlar. 

Güneş enerjisi destekli havadan
suya ısı pompası sistemi
Isı pompasından elde edilen ve
boylerde depolanan sıcak su, ön-
celik atamasına göre kış iklim şart-
larında sistemde kurulu olan

yerden ısıtma sistemi devresi, fan coil sis-
temi, düşük sıcaklık radyatörleri ya da
sıcak kullanım suyu ihtiyacına göre dev-
rede dolaştırılarak ihtiyaç sağlanır.  Yaz
şartlarında ise havadan suya ısı pompası
ile soğutulan su, fan coil yardımı ile ma-
hali şartlandırırken güneş kolektörlerin-
den elde edilen enerji, ihtiyaç faktörüne
göre sıcak su ihtiyacını karşılar.

Enerji verimliliği ve karbondioksit salı-
nımının azaltılması
100 birimlik enerji ihtiyacını sağlamak
için klasik yanmalı sistemlere 112 birim
fosil yakıt enerjisi girmesi gerekirken
(verim %89), eşdeğer faydalı enerjiyi sağ-
layacak olan ısı pompası sisteminin sa-
dece 28 birim elektrik enerjisi tüketmesi
gerekir (COP 3,5). Bu çekilen elektrik
enerjinin sağlanabilmesi için doğal gazlı
elektrik santralinin 75 birimlik fosil yakıt
enerjisinin tüketmesi gerekmektedir
(verim %37). Bu yüzden ilk tüketilen
enerji miktarlarına bakıldığında ısı pom-
pası sistemleri fosil yakıtlı sistemlere göre
%30 daha faydalıdır 
Aynı 100 birim enerjiyi sağlayabilmek
için, klasik yanmalı sistemde birim kWh

Arçelik havadan suya ısı pompası “Therma V”
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enerji oluşturmak için 230g/kWh CO2 sa-
lınırken, elektrikli sistemlerde 150 g/kWh
CO2 salınır. Böylece mevcut fosil yakıtlı sis-
temlerin yarattığı CO2 salınımı, havadan
suya ısı pompalı sistemler kullanılarak
%33 oranında düşürülebileceği anlamına
gelmektedir.

Arçelik havadan suya ısı pompası:
Therma V
Arçelik havadan suya ısı pompası sistemi,
dış ünitede bulunan inverter kompresör
sayesinde, kısmi yüklerde ihtiyaca göre
çalışma kapasitesini ayarlayarak enerji tü-
ketimini minimum seviyeye indirir. Geliş-
miş ısı değiştirici tasarımı ve optimum
çevrim tasarımı ile ısıtmadaki nominal
şartlardaki COP değeri 4,5 oranını sağla-
maktadır. (12kW’lık dış üniteli havadan
suya kaynaklı sistem için)
Therma V havadan suya ısı pompası sis-
temi, mevcut yerden ısıtma sistemlerine,
düşük sıcaklıklı radyatör sistemleri ve fan
coil sistemleri ile uyumlu çalışabilen, kom-
pakt ve sessiz iç/dış üniteden oluşmakta-
dır. İlave bir 3 yollu vana ile çift serpantinli
bir boyler kullanılarak güneş enerjisi ile

üretilebilen sıcak su sistemi de bu sisteme
dahil edilebilir. Böylelikle yenilenebilir bir
hibrid sistem kurulumu gerçekleştirilebilir.
Projelendirme aşamasında sistemin kuru-
lacağı dış iklim şartları, ısıtma ve soğutma
devrenin su sıcaklıklarına göre iç/dış ünite
seçim abaklarından incelenen kapasite ve
verim değerleri doğrultusunda ısı pom-
pası sisteminin tasarımı yapılır. Isıtma uy-
gulamasına destek amaçlı elektrikli ısıtıcı
ile zorlanmış kış iklim şartlarında bile sis-
tem ısıtma konforunu koruyacaktır. Aynı
zamanda uzaktan erişime sahip, merkezi
yönetim sistemleriyle iletişim protokolle-
rine sahip gelişmiş dokunmatik kumanda
sistemi ile enerji tüketiminin takibi ve
konfor şartlarının kontrolü yapılabilmek-
tedir.

Konvansiyonel sistemlerle 
karşılaştırma
- Şehir merkezlerinden uzakta bulunan,
likit ve katı yakıt kullanılan ısıtma sistem-
lerine göre çok kısa sürede kendini
amorti ederek konfor sağlar.
- Havadan suya ısı pompası sistemi tü-
müyle güvenli bir sistemdir ve patlama,

yanma, zehirlenme riskleri kesinlikle yok-
tur (yakıt tankı, doğal gaz, baca sistemi
yoktur) 
- Inverter heat pump teknolojisinde üre-
tilen kapasite ile tüketim uyumludur, yarı
yük durumlarında (~%80 kullanımda)
yüksek verim sağlar. 
- Diğer sistemlere göre daha düşük bir
ses seviyesine sahiptir (dış ünite yaşam
mahali dışında olduğundan)
- Çevre dostu sistemdir; Düşük CO2 emis-
yonlarına sahip, zararlı maddelerin kulla-
nılmadığı bir sistemdir.
- Konvansiyonel ısıtma sistemleri riskli ve
zor montajlı sistemler; Heat Pump sistem-
lerin montajı, bakımı ve devreye alınması
kolay ve çabuktur.
- COP ve EER değerleri çok yüksektir; 1
kW elektrik enerjisi karşılığında 3~4.5 kat
enerji üretimi sağlar.
- Gelişmekte olan elektrik üretim sistem-
leri (fotovoltaik, rüzgar türbinleri, jeoter-
mal) ile sağlanacak elektrik enerjisinin
ucuzlamasına zıt yönde mevcut fosil ya-
kıtlı sistemlerin maliyet artışına karşı ısı
pompası sistemleri daha uygulanabilir bir
hal almaktadır.

Şekil -1 Hibrid Havadan Suya Isı Pompası

Devre Örneği
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Varlıklı bir ev sahibesi olan Paige, yazar
kocası Lars’ın yeni kitabını kutlamak ama-
cıyla bir şölen düzenlemiş ve bu gece için
özel bir garson tutmuştur. Toptan bir yok
oluşa doğru giden dünya için kaygılanan
Paige, bu duruşunu hazırladığı özel mö-
nüye yansıtmıştır. Mönü "ilkçağ çorbası",
"dondurulmuş atık", gibi çok "özgün"
yiyeceklerden oluşmaktadır… Oyunun
başında kendini gösteren, özellikle Paige
ile konuklar arasındaki kaba ve kırıcı söy-

lem ve davranışlar giderek aşağılayıcı, sal-
dırgan tavırlara dönüşmüştür. Ne var ki
artık bir tür cehennemi andıran şölen,
yine de sürecektir. Gelişmeler, aynı za-
manda, art arda gelen sarsıcı sürprizler
ortaya koyar. Sürprizlerin doruğu da oyu-
nun olağanüstü finalidir.
Oyun, bir yandan sahnede cehennemsi
bir ortam yaratırken, bir yandan da ya-
şamda gülünç olanı yakalamayı başar-
maktadır.

İstanbul Modern, Türkiye’nin Batılılaşma
atılımından bugüne, sanatın geleneksel
olanla ilişkisine odaklanan ve tarihle mo-
dernliğin sanatçılar tarafından nasıl inşa
edildiğini göstermeyi amaçlayan “Gele-
nekten Çağdaşa” sergisini 17 Şubat
2010’da açacak. 16 Mayıs tarihine kadar
sürecek olan ve küratörlüğünü İstanbul
Modern Şef Küratörü Levent Çalıkoğ-
lu’nun üstlendiği sergi, geleneksel olan
her türlü bilgiyi, modern bir anlatım dili
içinde yeniden yorumlayan modern ve

çağdaş sanatçıların katılacağı bir etkinlik
olacak. “Gelenekten Çağdaşa” sergi-
sinde Erol Akyavaş, İsmet Doğan, İnci
Eviner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Selma
Gürbüz, Ergin İnan, Balkan Naci İslimyeli,
Murat Morova ve Ekrem Yalçındağ’ın ça-
lışmaları yer alacak. Süreli Sergiler Salo-
nu’nda açılacak olan sergide, videodan
resme, enstalasyondan fotoğrafa uzanan
bir çeşitlilik içinde sanatçıların farklı dö-
nemlerinden çalışmalar sergilenecek.

Türkiye'nin Batılılaşma sürecinde sanatın geleneksel olanla ilişkisini irdeleyen
sergi, 17 Şubat 2010-16 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul Modern'de. 

Gelenekten Çağdaşa Modern Türk 
Sanatında Kültürel Bellek

2001 yılında "Proje4L İstanbul Güncel
Sanat Müzesi" adıyla Türkiye'deki gün-
cel sanatı ve sanatçıları desteklemek
amacıyla kurulan ve inşaat dönemin-
den itibaren bir müze olarak tasarlanan
mekân yaklaşık 2000 metrekarelik

alanda, pek çok sanatçıya yaratıcılıkla-
rını sanatsal üretime dönüştürebilme
imkânı sundu. Kısa sürede uluslararası
standartlara ulaşan ve Türk çağdaş sana-
tının yurt dışında saygınlık kazanmasına
önemli katkıda bulunan Proje4L, genç
sanatçılarımızın dünya çağdaş sanat
platformunda tanınmalarına destek
oldu. Müze, 2005 yılından itibaren,
"Proje4L/Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi"
adı altında Elgiz Koleksiyonu'nu kalıcı
olarak sergilemeye başladı. Artık Mas-
lak’taki yeni mekânında yine "özel ko-
leksiyon müzesi" kimliğiyle faaliyetini
sürdürmektedir. Dinamizmini, "Artva-

rium" adı ile kurduğu proje odasını süreli
projeler için sanatçıların kullanımına su-
narak sürdüren Elgiz Çağdaş Sanat Mü-
zesi, ayrıca düzenlediği koleksiyonculuk
eksenli konferans ve paneller aracılığıyla
çağdaş-sanat-severlerini buluşturan bir
paylaşma ortamı yaratıyor.
Müze Çarşamba, Perşembe ve Cuma
günleri saat 10:00 - 17:00 arasında,
Cumartesi günleri 10:00 - 16:00 ara-
sında ve Salı günleri randevu ile ziyaret-
çiye açıktır. Giriş ücretsizdir. 
Meydan Sokak, Beybi Giz Plaza B Blok,
Maslak
Tel: 0212 290 25 25 

Genç sanatçıları Proje4L platformunda buluşturan güncel sanat müzesi, Maslak'ta. 

Proje 4L / Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi
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Yazan: Moira Buffini
Çeviren / Yöneten: Ahmet Levendoğlu
Oynayanlar
Zuhal Olcay, Payidar Tüfekçioğlu
Funda İlhan, Ayça Bingöl, Gökçer Genç
Özgür Yalım, Güçlü Yalçıner

Şölen

Tarih: 04 Şubat Perşembe
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Haldun Taner Sok. No:11 Caddebostan
İstanbul 

Tarih: 17 Şubat Çarşamba
Yer: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi
Zeytinoğlu Cad. No:8 Akatlar, Beşiktaş
İstanbul

Fiyat: Tam: 45,00 TL, Öğrenci: 35,00 TL Bilet: Biletix
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Keman çalışmalarına 2 yaşında başlayan
Lara St. John ilk konseri için sahneye çık-
tığında 4 yaşındaydı. Avrupa'daki ilk kon-
serini 10 yaşında, Lisbon'da Gulbenkian
Orkestra ile gerçekleştiren sanatçı sonraki
birkaç yılda İspanya, Fransa ve Macaris-
tan'da turneler gerçekleştirdi. 13 yaşında
Curtis Institute'deki eğitimine başlayan
sanatçı Felix Galimir ve Joey Corpus gibi
eğitmenler ile çalıştı. 
İlk albümü Bach'ın Solo Keman Eserleri
ile 50.000'in üzerinde bir satış başarısına
ulaşan Lara St. John, ikinci albümü Gypsy
ile Gramophone ve The Strad dergileri ta-
rafından olumlu eleştiriler aldı. 2005 yı-
lında kaydettiği üçüncü albümü Bach'ın
keman konçertoları ile iTunes'da klasik al-

bümler kategorisinde 1. numaraya yük-
selen sanatçı aynı başarısını Bach'ın solo
keman için yazmış olduğu sonat ve par-
tita kayıtlarında da tekrarladı. 
St. John solist olarak Cleveland, Phila-
delphia, Minnesota, Seattle, Brooklyn,
Toronto, Montreal, Vancouver, Boston
pops gibi birçok orkestrayla Kuzey Ame-
rika'da sahne aldı. Avrupa'da NDR Hano-
fer Senfoni, Zürih Oda Orkestrası, Paris
Orkestra Topluluğu, Amsterdam Senfoni,
Asya'da Hong Kong Senfoni, Tokyo Sen-
foni, Pekin Filarmoni Orkestrası d¢hil
olmak üzere birçok seçkin topluluk ile
aynı sahneyi paylaştı. 
Hindson-Corigliano-Liszt/Kennedy/St.
John isimli altıncı albümü 2008 yılında

Londra Kraliyet Filarmoni Orkestrası ile
beraber kaydeden sanatçı bu albümde,
iki dünya prömiyerine yer verdi. Lara St.
John, 2009 - 2010 sezonunda Indianapo-
lis Oda Orkestrası, Calgary Filarmoni Or-
kestrası, Edmonton Senfoni Orkestrası
gibi topluluklara solist olarak yer alıyor
olacak.

Fadonun yeni kraliçesi Ma-
riza, Portekiz’den dünyaya
yayılan bu sıcak müzikle
soğuk şubat ayında İş Sa-
nat’ta sımsıcak bir esinti ola-
cak. 2001’de çıkardığı ilk
albümü Fado Em Mim ile
Portekiz’de dört kez platin
plak alınca dünyanın gözleri
üzerine çevrilen sanatçı Avru-
pa’nın en prestijli ödüllerini

alırken art arda gelen albüm-
leriyle fadonun yeni sesi ola-
rak yerini daha da
sağlamlaştırdı. Royal Albert
Hall’dan Carnegie’ye dünya-
nın en önemli müzik merkez-
lerinde ülkesinin müziğini
sıcak sesi ve kendine has yo-
rumuyla duyurdu. İstan-
bul’daki konserleri de büyük
beğeni kazanan Mariza,

2008’de çıkardığı son al-
bümü  Terra’da  birbirinden
farklı tarzları bir araya getirdi.
Flamenko, morna, caz ve
folk müzikleri albümünde
buluşurken yepyeni bir Porte-
kiz sound’u yakalayan bu
muhteşem sanatçı yine biz-
lerle...

20 Şubat 2010 20:00

Kanada doğumlu kemancı Lara St John, The Strad tarafından "fenomen" ve
New York Times'da "çok güçlü bir solo kemancı" olarak nitelendirilmiştir.

Akbank Oda Orkestrası: Perdenin Önü, Arkası 

Şef: CEM MANSUR
Solist: LARA ST. JOHN, 

Keman

Tarih : 24 Şubat 2010 Çarşamba 
Saat : 20:30
Yer : Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih : 25 Şubat 2010 Perşembe
Saat : 20:30
Yer : Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Bilet : Biletix

Mariza



Moskova’da 1977 yılında doğan Rus pi-
yanist Alexander Ghindin, Profesör M.S.
Voskrensky ile olan master class çalışma-
larını tamamladıktan sonra, Moskova P.I.
Çaykovski Devlet Konservatuarından
mezun oldu. İlk ödülünü henüz 13 yaşın-
dayken, Moskova Genç Piyanistler Yarış-
masını kazandı. Daha sonra 14’ünde,

1994 yılında yapılan 10. Uluslararası Çay-
kovski Yarışmasını en genç ödül kazanan
sanatçı oldu. 1999 yılında Brüksel’deki
Uluslararası Kraliçe Elisabeth Yarışma-
sında İkincilik Ödülünü kazandı. Alexan-
der Ghindin, 2007 yılında ABD’deki
Cleveland Uluslararası Yarışmasında bi-
rincilik ödülünü kazandı.
Alexander Ghindin daha sonra 1999 yı-
lında solist olarak Moskova Devlet Filar-
moni orkestrasına katıldı ve onun
ardından gelen solo ve orkestra kariyeri
boyunca ana vatanı Rusya’da olduğu
kadar Avrupa ve Japonya’da da perfor-
mans sergiledi. Alexander Ghindin, ara-
larında Cleveland Senfoni Orkestrası,
Londra ve Münih Filarmoni Orkestraları,
Freiburg Şehir Orkestrası, Yeni Japonya Fi-
larmonik, Liège Filarmoni Orkestrası, Fle-
mish Radyo Orkestrası, İsveç Kraliyet
Festival Orkestrası, Belçika Ulusal Orkes-
trası, Rotterdam Senfoni Orkestrası,
Monte-Carlo Filarmonik Orkestrası,
Montpellier Ulusal Orkestrası, Lüksem-
burg Filarmoni Orkestrası, İsrail Oda Or-
kestrası, “Moskova Virtüozleri”, St.
Petersburg "Camerata" Orkestrası, Rusya
Ulusal Orkestrası vb. yer aldığı çok sayıda
topluluk ve orkestrayla birlikte sahne aldı.

Alexander Ghindin 2005 yılının başla-
rında, Eliahu Inbal tarafından yönetilen
Berlin Senfoni Orkestrasıyla Rahmani-
nof’un 4 no.lu sol minör piyano konçer-
tosunu icra ettiği Berlin Konzerthaus’da
sahne aldı. 2006 yılında, James de Priest
tarafından yönetilen Tokyo Metropolitan
Senfoni Orkestrası ile Chopin’in 1 no.lu
konçertosunun icrası için Tokyo Suntary
Salonunda sahne aldı. 2006 yılında, Bel-
çika Bağımsızlık Günü’ne ithafen verilen
bir konser için Brüksel Güzel Sanatlar Sa-
rayına davet edildi. Burada Belçika Krali-
yet Ailesi’nin huzurunda, Jean-Claude
Casadesus yönetimindeki Belçika Ulusal
Orkestrasıyla, Rahmaninof`un 3 no.lu pi-
yano konçertosunu icra etti. Alexander
Ghindin aynı yıl “Rusya Onur Sanatçısı”
unvanını aldı. 2008 yılının yazında, ABD,
Cleveland’daki Uluslararası Piyano yarış-
malarında birincilik ödülünü kazandı ve
ABD’deki 50’den fazla konserin yöneti-
mini aldı.

1930’lu yıllardan beri, Havana’nın
Buena Vista bölgesi Küba müzik gele-
neğinin odak noktası olmuştur. Bu böl-
geden ve eski nesil müzisyenler
üzerindeki ilham verici etkisinden söz
eden birkaç geleneksel beste bulun-
maktadır. “Buena Vista’dan Canlı – The
Havana Lounge”, Buena Vista içinde ve
çevresinde buluşan, geleneksel Son
Cubano* tarzının zenginliği hakkında
bir fikir verir.
Chan Chan ile Son klasikleri ve birçok
yeni beste, çoğu Avrupa’da da iyi bili-
nen, Havana geleneksel müzik sahne-
sinin yıldızlarından oluşan “The Havana
Lounge” tarafından icra edilmektedir.
Bu yıldızlar arasında; Compay Segundo
ile birlikte ünlü “Bueno Vista Social
Club” albümünde “Amor de Loca Ju-

ventud” şarkısını söyleyen Julio Alberto
Fernandez ve Julienne Oviedo ile bir-
likte; “Buena Vista Social Club”ın en
genç üyesi, perküsyon ve timbal “sihir-
bazı” da bulunmaktadır. Yanan bir alev
ile uçucu kokulu bir çiçeğin arasında
sayılabilecek özel ruhla dolu Teresa
Garcia Caturla ise, grubun “Afro Kü-
balı” kadın üyesidir. Kendisi ayrıca İb-
rahim Ferrer, Compay Segundo ve

Küba müzik sahnesinin birçok yıldızıyla
yıllarca çalışmıştır. Ayrıca, Wim Wen-
ders’ın dünyaca ünlü “Bueno Vista So-
cial Club” filminin trompetçisi Yanko
Pizaco ile “Rhythms Del Mundo” pro-
jesindeki perküsyoncusu Tomas Ramos
“El Panga” ve “Tropicana”nın efsanevi
piyanisti Rodolfo “Peruchin” Argudin
de aralarında bulunmaktadır.
*‘Son Cubano’ 19 yy. sonlarında
Küba’da doğmuş ve 1930’larda tüm
dünyada popülerlik kazanmış bir müzik
tarzıdır. 
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Bilet Fiyatları
1. Kategori : 33,00 TL
2. Kategori : 22,00 TL
Yer : CRR Konser Salonu Harbiye-İstanbul
Tarih : 28 Şubat 2010 Pazar, 20:00
Bilet : Biletix

Bilet Fiyatları
1. Kategori : 22,00 TL
2. Kategori : 17,00 TL
Yer : CRR Konser Salonu Harbiye-İstanbul
Tarih : 13 Şubat 2010 Pazar, 20:00
Bilet : Biletix

Piyano Resitali - Alexander Ghindin

“Buena Vista’dan Canlı–The Havana Lounge”
Havana’nın Efsanevi Mahallesinden Küba Müziği ve Şiiri
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Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson’un
yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryo-
sunu Peter Jackson, Fran Walsh ve Phi-
lippa Boyens yazmış. 
Bir cinayete kurban gittikten sonra aile-
sini ve katilini bulunduğu yerden izleyen
küçük bir kız olan Suise Q’nun intikam
tutkusu ile ailesinin yaşadığı korkunç ola-
yın etkilerinden kurtulmasını istemesi
arasında bocalaması anlatılıyor. 
Oscar adayı küçük yıldız Saoirse Ronan'ın
başrolünü oynadığı filmin diğer rollerinde
Oscar adayı Mark Wahlberg, Oscar ödüllü
Rachel Weisz ve Susan Sarandon ile Stan-
ley Tucci, Michael Imperioli gibi oyuncular
yer alıyor.
Alice Sebold’un romanından uyarlanan
Cennetimden Bakarken-The Lovely Bones’
bir Türk tarafından sinemaya aktarılsaydı
ihtimali yüksek Araf olarak isimlendiri-
lirdi.

İçerisinde küçük bir penguenin bulun-
duğu kar küresinin, kapana kısılma im-
gesi olarak kullanıldığı filmin girişi, Suise
Q’nun kendi durumunu bu kar küresi ile
özdeşleştirmesiyle başlıyor. “Çok küçük
olduğum zamanları hatırlıyorum. Masa-
nın kenarını göremeyecek kadar ufak. Bir
kar küremiz vardı. Kürenin içinde bir pen-
guenin yaşadığını hatırlıyorum. Orada ya-
payalnızdı ve onun için üzülüyordum.” 
Kısaca Cennetimden Bakarken-The Lo-
vely Bones’te Araf’ta kalan Suise Q’nun
cinayete, katiline ve ailesine dair düşün-
celeri anlatılıyor.
Aslında bir seri cinayet filmi The Lovely
Bones, son maktul ise Suise Q. Bir seri ci-
nayet filmi kansız ve cinayete özendirilme-
den anlatılabilir mi? Sanırım bu sorunun
cevabını filmi izlediğinizde bulacaksınız.
Ne kan ne de vahşet görüntüsü var anla-
tımda. Katil, klasik Amerikan filmlerinde

olduğu gibi cezasını maktulün bir yakını
elinden bulmuyor. 
“Suise Q, cennetinden bakarken” etra-
fında düşünceleriyle birlikte değişimler
gösteren görsel şölen gerçekten izleyen-
leri büyüleyecek. Dream Works, Oscar
ödüllü yönetmen Peter Jackson eliyle
rüya gibi bir file imza atmış, Steven Spiel-
berg’in de önemli katkısı var diye düşü-
nüyorum. 
26 Şubat’ta gösterime girecek olan
“Cennetimden Bakarken-The Lovely
Bones” Şubat ayında içinizi ısıtacak bir
film.

Cennetimden Bakarken 
The Lovely Bones *****

Değerlendirme: Mehmet Ören

Vizyon tarihi: 26 Şubat 2010

Yönetmen: Peter Jackson
Oyuncular: Saoirse Ronan, Mark 
Wahlberg, Rachel Weisz, Susan 
Sarandon, Stanley Tucci, Michael   
Imperioli
Senaryo: Peter Jackson, Fran Walsh, 
Philippa Boyens
Yapımcılar: Fran Walsh, Peter Jackson, 
Carolynne Cunnigham, Aimee 
Peyronnet
Prodüksiyon Amirleri: Steven Spielberg,
Ken Kamins, Tessa Ross, Jim Wilson
Yapım Stüdyosu: DreamWorks Pictures

Peter Jackson Susan SarandonSaoirse Ronan



Universal Pictures’ın, korku filmlerinin
başyapıtı kabul edilen aynı adlı klasik fil-
minden günümüze uyarlanan “The
Wolfman”, kendi kökenlerine geri
dönen lanetli adam efsanesini geri ge-
tiriyor. Kardeşinin ortadan kaybolma-
sından sonra kendi ailesinin lanetli
geçmişiyle tanışan; kardeşini bulmaya
çalışırken kendi ürkütücü kaderiyle yüz-
leşen Lawrence Talbot rolünde Oscar
ödüllü Benicio Del Toro’nun oynadığı
filmde Talbot’un gizemli babası rolünde
Anthony Hopkins’i izleyeceğiz. Law-
rence Talbot’un çocukluğu, annesinin
öldüğü gece sona ermiştir. Lawrence,
sessiz sakin Victoria dönemi kasabası
Blackmoor’u terk ettikten sonra kendi-

sini toplayıp herşeyi unutmak için uzun
yıllar boyunca ortalıkta görünmez.
Ancak kardeşinin nişanlısı Gwen Con-
liffe’in (Emily Blunt), kaybettiği biricik
aşkını bulmak için yardımını istemesi
üzerine arama çalışmasına katılmak için
geri döner. Kasabaya ulaştığında doy-
mak bilmeyen bir kana susamışın ka-
saba halkını tek tek öldürdüğünü; olayı
araştırmak için Aberline (Hugo Weavin)
adlı bir Scotland Yard müfettişinin ka-
sabaya geldiğini öğrenir. Lawrence,

vahşet dolu bulmacanın parçalarını bir-
leştirdikçe dolunayda ortaya çıkan kurt
adamlarla ilgili çok eski bir laneti duyar.
Bu katliamı durdurmak ve sevmeye
başladığı kadını korumak için Blackmo-
or’u çevreleyen ormandaki vahşi yara-
tıkları yok etmek zorundadır. Ancak
canavarları avlamak için ormana girince
geçmişi acılarla dolu sıradan bir ada-
mın, asla hayal bile edemeyeceği kendi
vahşi yönünü keşfetme süreci başlaya-
caktır.

Hiçbir aile mükemmel değildir. Bir aile ne
kadar çok mükemmel gibi görünürse o ai-
lede o kadar çok sır vardır ve Goode aile-
sinde de durum farklı değildir. Frank
Goode ailesini ayakta tutabilmek ve müm-
kün olan her imkâna ulaşmak için fırsat
bulduğu her saat çalıştı. Ve beklendiği gibi
artık 60 yaşına geldiğinde, zamanın geçip
gittiğini ve çocuklarının büyüdüğünü gö-
remediğini fark eder. Zamanı geri döndü-
rüp çocuklarıyla tekrar bir araya gelme
hevesiyle Frank ani ve kıtalararası bir yol-
culuğa çıkar. Ancak kısa sürede karısının
ona çocukların durumlarıyla ilgili bilgi ve-
rirken, kötü haberleri atladığını ve iyi ha-
berleri abarttığını fark eder.

Herkesin Keyfi Yerinde
Everybody's Fine
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Vizyon tarihi: 19 Şubat 2010

Yönetmen: Kirk Jones
Oynayanlar: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate
Beckinsale, Sam Rockwell, Lucian Maisel
Yapımcı: Craig J. Flores, Callum Greene, Mike Weber

Yönetmen: Joe Johnston 
Oynayanlar: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins,
Emily Blunt, Hugo Weaving
Yapımcı: Scott Stuber, Benicio Del Toro, Rick Yorn,
Sean Daniel 
Senaryo: Andrew Kevin Walker, David Self

Yönetmen: Luc Besson 
Oynayanlar: Freddie Highmore, Mia Farrow, 
Madonna , Calvin 'Snoop Dogg' Broadus, David Bowie
Yapımcı: Luc Besson, Stephane Lecomte

Arthur, Minimoy Prensesi Selenia ve
Betameche ile, kötü büyücü Malta-
zard'ın yaşadığı yasak şehir Necropo-
lis'i bulmak için yola çıkarlar.

Vizyon Tarihi: 19 Şubat 2010

Vizyon Tarihi: 05 Şubat 2010

Arthur and the 
Revenge of Maltazard

Vizyon Tarihi: 05 Şubat 2010

Kurt Adam
The Wolfman



h o b i  /  m o t o s i k l e t

149Termo KlimaŞubat 2010

2010 yılı motosiklet ve bisiklet sezonun
açılışı, MOTED'in de desteğiyle düzenle-
necek olan Motoplus Fuarı'nda gerçekle-
şecek. Motosiklet, bisiklet klüplerinin ve
derneklerinin de katkıda bulunduğu fuar,
Dünya Fuar Yapım Ltd. Şti. tarafından
25 - 28 Şubat 2010 tarihleri arasında İs-
tanbul Fuar Merkezin'de düzenlenecek.
Fuarda motosiklet ve bisikletlerin yanı sıra
kasklar, sürücü giysileri, gözlükler, mont-
lar, eldivenler, botlar, çizmeler, lastikler,
modifiye ve performans kitleri, özel yağlar
ve katkı maddeleri dahil, pek çok akse-
suar ve ekipman sergilenecek. Türkiye'nin
Motosiklet ve Bisiklet Fuarı MotoPlus, özel
gösterileri, eğitim seminerleri ile yine çok
renkli geçecek.
MotoPlus Fuarı hakkında bilgiler veren
Dünya Fuar Yapım Şirketi Genel Müdür

Yardımcısı Ufuk Turgut, fuarın motosiklet
dünyasını bir araya getirdiğini söylediği
açıklamasında şu bilgileri verdi; “Fuarı dü-
zenlerken MOTED’le birlikte hareket ettik.
ylediği MOTED, BMW, Harley Davidson,
Honda, Kawasaki, Piaggio, Suzuki, Vespa,

MotoPlus Fuarı’nın ikincisi bu yıl 25-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. 

Türkiye’nin tek 
motosiklet fuarı



Yamaha, Trumph, Kymco gibi markaların
kendi şirketleri ve Türkiye temsilcilerinin
oluşturduğu bir dernek. Ayrıca EMOK ve
TMF dahil motosikletle ilgili birçok dernek
de fuara destek verdi. İyi bir hazırlık dö-
neminin ardından, motosiklet dünyasının
en önemli markalarının da içerisinde bu-
lunduğu yaklaşık 100 firma 13 bin met-
rekare alanda bu fuarın katılımcısı olarak
fuarda yerini aldı.” 

MotoPlus 2009 Fuarı’nın gerek katılımcı
firmalar ve markalar gerekse ziyaretçi açı-
sından farkını ortaya koydu-
ğunu ve iddiasını ispatladığını
belirten Dünya Fuar Yapım
Şirketi Genel Müdür Yardım-
cısı Ufuk Turgut; “Ziyaretçiler
MotoPlus 2009 Fuarı’nda
tüm motosiklet markalarını
görme imkanı buldular. Yeni
modeller MotoPlus 2009’da

lanse edildi. Tüm motosiklet markalarını bir
araya getiren, yeni modelleri ziyaretçi ile
buluşturan,  gerçek motosiklet fuarı Mo-
toPlus olduğunu tüm sektör gördü. Bu yıl
düzenlenecek olan MotoPlus 2010 Fua-
rı’nda da ziyaretçiler yine tüm motosiklet
markalarını ve yeni modelleri görme fırsa-
tına sahip olacaklar” açıklamasında bu-
lundu.

5-8 Şubat 2009 tarihleri arasında ilk kez
düzenlenen MotoPlus 2009 Fuarı’nı 56
bin 203 kişi ziyaret etti. 

İLK KEZ BİR MOTOSİKLET FUARINDA
EĞİTİMLER YER ALDI. BENZER EĞİTİM-
LER BU YILDA DEVAM EDECEK
Fuarla birlikte eğitim seminerleri düzenle-
mek organizasyon firmasının sektöre sağ-
ladığı en önemli katkılardan bir tanesiydi.
Benzer eğitimleri firmalar kendi eğitim
akademilerinde veriyorlar fakat fuar esna-
sında verilen bu eğitimler ücretsiz gerçek-
leştirildiği için daha ulaşılabilir hale
getirildi. Motosiklet sürücülerinin daha da
bilinçlenmesi için bu eğitimler oldukça
önemli. Bu nedenle organizasyon firması
eğitimin öneminin vurgulanması açısın-
dan fuar sırasında verilen eğitim seminer-
lerini bu yıl daha da arttırdı. 
Eğitimlere kayıtlar birkaç güne kadar
wwww.motoplus.org internet sitesinden ön
kayıtla oluşturulacak. 

“Bu fuarın motosiklet dünyasının yenilik-
lerinin Türkiye’deki ilk gösterim merkezi
olması bizim en büyük arzumuz. İlk fu-
arda firmalar yeni ürünlerinin lansmanla-
rını gerçekleştirdiler. Bu yıl katılımcı
sayısındaki artışla birlikte yeni ürün lans-
manlarının da artacağını söylemek müm-
kün” açıklamasında da bulunan Turgut,
geçen yıl Castrol, Redbull ve BMW’nin de
katkılarıyla dünya Şampiyonu Chris Pfeif-
fer’ı 4 gün boyunca misafir ettiklerini ve
ilk defa Türk motosiklet severlerinin kar-
şısına çıkmasını sağladıklarını söyledi. Ay-
rıca TMF’nin katkılarıyla Tom Feuber ve
Hannes Ackermann MotoPlus’09’un mi-
safiri olduğunu belirten Turgut, bu yılda
benzer etkinliklerin olacağını söyledi. 
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MotoPlus 2009 Fuarı kapı giriş rakamları

4 Şubat Çarşamba (V.I.P ve Basın Açılışı): 2.859 kişi, 

5 Şubat, Perşembe 7.256 kişi,

6 Şubat Cuma 7.928 kişi, 

7 Şubat Cumartesi 16.731 kişi, 

8 Şubat Pazar 21,429 kişi fuarı ziyaret etti.





Doğru okudunuz, ülkemizde trafiğe tescil
edilmiş 2 milyondan fazla motosiklet
mevcut. 2 milyon motosiklet sürücüsü.
Çok basit şekilde çözülebilecek sıkıntısı
olan 2 milyon vatandaş (siyasi jargonda
“seçmen” olarak anılır). Motosiklet sür-
meye başladığım 1991'den beri hiç de-
ğişmeyen ancak yavaş yavaş artan
sıkıntılara sahibiz. Bu arada, unutmamak
gerekir ki kalabalık şehir hayatının bir çok
illetine de çözüm sunabilecek bir ulaşım
şeklidir motosiklet. İşte birkaç sorunumuz
ve alternatif çözümleri:

ÖTV, Fon ve EURO 3
2006 yılının bir bahar sabahı motosiklet
camiası için en kötü haberle gözlerimizi
açtık. O güne kadar motosiklet üzerinde

bulunmayan “Özel Tüketim Vergisi”, bir
kabus gibi 2tekerlekli araç almak isteyen-
lerin üzerine çöktü. 250cc'den küçükler
için yüzde 22, 250cc'den büyük hacimli
motosikletler için yüzde 37 olarak uygu-
lanmaya başlandı. Ancak bu rakamlar
motosiklet fiyatlarına bu kadar basit şe-
kilde yansımadı. Çifte vergilendirmenin
(ya da verginin de vergisini almak olarak
da ifade edilebilir) azizliğiyle ÖTV'li meb-
lağ ya yüzde18 KDV uygulayan zihniyet
motosiklet fiyatlarını uçurdu. 250cc'den
küçük motosikletlerin fiyatlarının 3'de biri
vergiye dönüştü. 250Cc'den büyük olan-
lar içinse motorun etiket fiyatının yüzde
62'si vergi oldu! Bununla da kalmayıp yıl-
lık vergileriyle motosiklet hepten “lüks”
olmuştu.

Daha ÖTV'nin şoku geçmeden 2007'de
de “yerli üreticiyi korumak için” bir de
motosiklet ithalatçıları için bir “FON”
ödemesi icat edildi. Böylece uygun fiyatlı
küçük hacimli motosikletlerin fiyatı tır-
mandırılmış oldu. En son 2009'un 31
Aralık'ından itibaren Avrupa uyum yasa-
ları çerçevesinde geçilecek olan EURO3
egzoz ve gürültü düzeyi nizamnamesi
yerli üreticilerin elinde ciddi miktarda
EURO3'e uyumsuz uzak doğu menşe ili
motor olduğu gerekçesiyle 1 yıl ertelendi. 
Şu sahneye dışardan bakan kişi, hükume-
timizin sistemli olarak 2Teker'li taşıtları
yok etmeye niyet ettiğini düşünebilir.        

Köhnemiş Trafik kanunlarında 2teker
Kanunlarımıza göre şehirler arası yollarda
otomobiller için azami sürat kaçtır?

2Teker'in 
bitmeyen 

çilesi

Yıl 2010, güzel yurdumuzda 2Tekerlekli araç sahip-
lerinin halen bitmeyen dertleri sürüp gidiyor. İnsan
kendi kendine sormaktan kendini alamıyor “Niçin hü-
kumetimiz, 2 küsur milyon motosiklet sürücüsünü
halen görmezden gelmektedir?”

152 Termo Klima Şubat 2010

Barkın Bayoğlu 
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90km/s. Pekiyi, kamyonlar için kaçtır?
80km/s. Tüm bu araçlardan uzak durarak
hayatta kalan motosiklet sürücüleri için
sürat tahdidi kaçtır? 70km/s. Nasıl yani
trafikte tüm bu araçlardan uzak durarak
tehlikeyi aza indirgeyen bir araca kendin-
den çok daha ağır ve büyük tüm araçlar-
dan daha mı yavaş gitmesi lazım? Elbette
bu kanunların yazıldığı onlarca sene evvel
ülkemizin yol şartları, yollardaki araçların
durumu/teknolojileri çok farklıydı. Ancak
bu köhnemiş kanunlarla 2teker sürücüle-
rinin hali ortadadır. Ve fakat tüm bunlara
rağmen devlet tarafında bu işler hep gör-
mezden gelinmektedir.
Aynı şekilde koruma ekipmanlarıyla ilgili
kanunlar yazıldıkları yılların haleti Ruhi-
ye'sini yansıtmaktadır. Kask yerine başlık-
tan bahsedilir. Ve bu “başlık” konusu o
kadar muğlaktır ki isteyen inşaat bareti
takıp gezebilir. 

İstanbul'da yeni icatlar ve köprülerde
güzellikler
ÖTV ve Fon'dan nasıl kurtulunur diye
kara kara düşünürken İstanbul'da 2teker
sürücülerine önce köprü geçişine getirilen
OGS-KGS eziyeti akabinde de METRO-
BÜS yolu için daraltılan otoyollar vurdu. 

İlk çıktığında sebebi anlaşılamayacak şe-
kilde OGS'nin motosikletlere satışı yasak-
landı. Sonra yol kenarlarında satış yapan
mobil noktalar motosikletlere de OGS
satmaya başladı. KGS çözümü ise eldi-
veni koruma kıyafetleri içinde bir 2Teker
sürücüsü için küllüm problemdi. Eldivenle
kartı tutmak, okutmak geri cebe sokana
kadar arkada oluşan kuyruktan Habir'e
korna tacizleri, vs. Zaten sistem, adalet-
sizliğin dik alası olmasıyla meşhurdu. Dü-
şünsenize, 2,5 tonluk ciple, 100kg'lık
skuter köprü geçişinde aynı parayı ödü-
yor! Ve tüm bunlar bütün 2teker sürücü-
lerinin itirazları ve protestolarına rağmen
isminin içinde “Adalet” olan bir partinin
icraatları olarak vuku buldu.

2008'de bir başka güzellik olarak İstanbul
büyük şehir Belediyesi tarafından otoyol-
lardaki 2teker sürücüleri için en mühim
yere sahip emniyet şeritleri yok edilerek
Metrobüs yolu açıldı. Bununla da yetinil-
meyip yolları ayıran bariyerler yer yer çelik
halatlarla değiştirildi. Eski tabirle E-5'de
sayısız motosiklet sürücüsü yaptığı kaza-
larda bu çelik halatlara çarpıp kafaları ko-
parak feci şekilde can verdi ve can
vermeye devam ediyor.

İstanbul Büyük şehir Belediyesi, anlaşıl-
mayacak bir şekilde trafik sorununu, park
derdini çözmek için, gözünün önündeki
“2teker” çözümünü değerlendirmek ye-
rine, adeta motosikletlere savaş açmış
gibi davranmaya devam ediyor. 

Sırf İstanbul'da köprülerdeki 1 saatlik faz-
ladan trafik sıkışıklığının maliyeti 1 milyon
dolar civarında olduğu düşünülürse, köp-
rüleri motosikletlere bedava yapmak için
yeterli sebep oluşabilir mi? Pekiyi, hiç
Metrobüs yollarının tıkadığı daralttığı yol-
lardan acaba herhangi bir belediye baş-
kanı motosikletle geçmeyi denedi mi?
Niçin İstanbul Büyük şehir Belediyesi E-5
cinayetlerine son vermek için herhangi bir
adım atmıyor?    

Daha buraya sığmayacak, TÜV Türk gibi,
pert araçları tekrar satışa çıkaran ve bu
sebeple farkında olmadan hırsızlığı des-
tekleyen sigorta şirketleri gibi bir dünya
sorunu vardır 2teker’in. Ancak, bunları
duyan var mıdır? Evet dertlerimizi yaza-
cağım, duyulana kadar ve karar mercileri
bir şeyler yapana kadar yazacağım.

Keyifli sürüşler,



Safranbolu, geleneksel Türk toplum ya-
şantısının tüm özelliklerini yansıtan ve
uzun tarihi geçmişinde yarattığı kültürel
mirası çevresel dokusu içinde koruyarak
günümüze kadar yaşatmayı başaran
örnek bir kenttir. Sahip olduğu eşsiz kül-
türel mirası kent ölçeğinde korumadaki
başarısı, Safranbolu’yu “Dünya Kenti”

ününe kavuşturmuş ve UNESCO tarafın-
dan “Dünya Miras Listesi”ne alınmıştır.
Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde yer
alan ve  tarihi evleri ile ünlü Safranbo-
lu’ya tarihi süreci içersinde Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok büyük uy-
garlık ev sahipliği yapmıştır.

Safranbolu “Dadybra, Zalifre, Borglu,
Borlu, Taraklıborlu, Zağfiran-ı Borlu, Zağ-
firan-ı Benderli, “Zağfiranbolu” ve son
olarak da Zafranbolu” evrelerini geçire-
rek günümüzdeki “Safranbolu” ismine
kavuşmuştur.
Safranbolu, ekonomik ve kültürel olarak
en üst seviyeye Osmanlı döneminde ulaş-
mış ve kent şu anda da içerisinde barın-
dırdığı birçok tarihi yapıya bu dönemde
kavuşmuştur. Özellikle önemli ticaret yol-
ları üzerinde yer alması kentin hızla geliş-
mesinde ve zenginleşmesinde en büyük
etkendir.

Safranbolu tarihi ve kültürel zenginliğinin
ifadesi olarak, bugün doğal ve çevre do-
kusu içinde korunmakta olan ayrıca
dünya kültür mirasına dahil edilen ve sit
alanı olarak tespit edilen eski şehir mer-

Kültür, tarih, 
doğa… 
Bir dünya 
mirası: 
Safranbolu

Yazı: Ufuk TURGUT
Fotoğraflar: Uğur TURGUT
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Ulaşım: Safranbolu’ya karayolu ile üç
ayrı yönden ulaşmak mümkündür.
Ankara-İstanbul karayolunun Gerede
kesiminden ayrılarak 82 km. sonra
Karabük’e, Karabük’ten 8 km sonra
da Safranbolu’ya varılır. İlçenin kuzey
yönünde bulunan Bartın’a uzaklığı 74
km., doğusunda bulunan Kastamo-
nu’ya uzaklığı 105 km.dir. 

Ankara–Safranbolu : 230 Km 
İstanbul–Safranbolu : 390 Km
Bartın–Safranbolu :   74 Km
Kastamonu–Safranbolu : 105 Km



kezinde 1000’in üzerinde tarihi esere ev
sahipliği yapmaktadır. Kaya mezarları, ko-
naklar, çeşmeler, höyükler, hanlar ve ha-
mamlar, camiler, arastalar, su kemerleri,
türbeler bu eserlerin bir bölümüdür. 
Geleneksel Türk aile yapısının, ekonomik
zenginliğin ve bu bölgenin iklim özellik-
lerini en güzel şekilde yansıtan görkemli
evleri 2-3 katlı, 6-8 odalı, cumbalı, her
odasında fazla sayıda penceresi olan ve
odalarının her ayrıntısı büyük bir ustalıkla
oluşturulmuş yapılardır. Bu yapılarda yer
alan ahşaplardaki işçilik, taşlardaki este-
tik, tavan ve duvar süslemeleri, pencere-
leri hepsi defalarca görülmeye değer
güzelliktedir. 
Bu tarihi doku içerisinde yer alan birbirinden
güzel evlerin büyük bir bölümünün günü-
müzde restorasyonu tamamlanmış olup
otel veya pansiyon olarak işletilmektedir. İş-
letmesi yapılan bu evler içerisinde tarihe ta-
nıklık eden Safranbolu evlerinin bütün
özellikleri misafirlerine yansıtılmaktadır.
Kent mimarisi ile aynı özellikleri taşıyan
Yörük Köyü geleneksel ev örnekleri ile
bağlı olduğu Safranbolu ilçesinin ayrıl-
maz bir parçasıdır. Günümüzde Yörük

Köyü mimari değerlerini  ve doğal güzel-
liklerini büyük ölçüde korumayı başarmış
ender yörelerimizdendir.
Arnavut kaldırımlı dar sokakları insanları
birbirine yaklaştırırken, evlerin cumbaları
ve çıkmaları bu dar sokaklarda görü-
nümü zenginleştirmektedir. Kent yapısı
içerisinde kış aylarında yaşamın sürdürül-
düğü çarşı ve yaz aylarının geçirildiği Bağ-
lar, bölgenin tarihi ve doğal zenginliğini
ön plana çıkarmaktadır.
Kentte tarihi evlerin restorasyonu ile oluş-
turulmuş pek çok yeme-içme ve eğlence
mekanı bulunmaktadır. Gözleme, kuyu
kebabı, yayım makarnası, su böreği ve ev
baklavası tadılması gereken yöresel ye-
mekler arasında yer almaktadır. Kente
adını veren Safran bitkisi kadar günü-
müzde lokum da Safranbolu ile anılır
hale gelmiştir.
Kente adını veren Safran bitkisi kendi
ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya
boyayabilme özelliğine sahiptir. Gıda, ilaç
ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır.
Bu bitkinin dünyada üretildiği ender yer-

lerden biri Safranbolu’dur. Günümüzde
de halen bu bölge sınırları içersinde yer
alan Davutobası Köyü’nde safran üretimi
sınırlı da olsa devam ettirilmeye çalışıl-
maktadır. 
Safranbolu sınırları içersinde yer alan
Bulak Mağarası (Mencilis)’nın restorasyon
çalışması tamamlanmış ve ziyarete açıl-
mış durumdadır. Uzunluğu 6 km. yi bulan
mağaranın sadece 400 metrelik bölümü
ziyaret edilebilmektedir.
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Safranbolu  ziyarete gelindiğinde 
mutlaka görülmesi gereken yerler
• Cinci Hanı
• Değirmenbaşı Su Değirmeni
• Güneş Saati
• Hıdırlık Tepesi
• Hükümet Konağı
• İncekaya Su Kemeri
• İzzet Mehmet Paşa Camisi
• Kazdağlıoğlu Camisi
• Köprülü Mehmet Paşa Camii
• Saat Kulesi
• Ulu Cami (Ayestefenos Kilisesi)
• Yemeneciler Arastası
• Yörük Köyü
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izli şeker hastalığı ve 
sıklığı nedir?
Kişinin kan şekerinin aç-
lıkta 100-125 mg/dl ara-
sında olması bozulmuş
açlık şekeri (IFG);2. saat

toklukta 140-200 mg/dl arasında olması
ise bozulmuş glukoz toleransı(IGT) olarak
adlandırılır. Gizli şeker (pre-diyabet) ise
şeker dengesinin bozulmaya başladığını
gösteren bu iki durumun herbiri için kul-
lanılabilecek ortak terimdir. Dünyada ve
Türkiye’de her 100 kişiden 7'si şeker has-
tası iken bir o kadarı da gizli şeker hasta-
sıdır. Bilimsel veriler şeker hastalığının
teşhis konmadan yaklaşık 10 yıl önce
başladığını göstermektedir.

Gizli şeker nasıl belirtiler verir ve 
neden önemlidir?
Gizli şeker safhası kendini sık acıkma, aç-
lıkta aşırı sinirlilik, aşırı yeme ve kilo al-
maya meyil, yemek sonrası uyuklama gibi
belirtilerle gösterebileceği gibi sinsi bir şe-
kilde de ilerleyebilir. Gizli şeker hastaları
kalp-damar hastalıkları için normal birey-
lere göre 1.5-2 kat daha fazla risk taşırlar.
Asıl tehlike ise yakın gelecekte gelişecek
diyabettir. Gizli şekerin erken tanısı ile şe-
kere dönüşmesini önlemek veya geciktir-
mek mümkündür. Bilinmelidir ki şeker
hastalarının %80'i kalp-damar hastalık-
larından (felç, kalp krizi vb.) hayatını kay-
betmektedir.

Şeker hastalığı için risk faktörleri nelerdir?
• Yaş: 45 yaş üzeri risk artmaktadır.
• Şişmanlık (obezite): vücut kitle indeksi
(BMI) 27 kg/m2‘yi aşan bireyler.

• Fiziksel inaktivite (hareketsiz yaşam tarzı).
• Kan şekerinde aç veya tok anormallik
(açlık: IFG veya tokluk: IGT).
• Birinci derece akrabalardan birinde
(anne, baba, kardeş) şeker bulunması.
• Daha önce gebelik şekeri teşhisi konmuş
veya 4 kilo üzerinde bebek doğurmuşlar.
• Düşük doğum tartısı ile doğmak (2500
gr altı doğanlar).
• Trigliserid düzeyinin 250 mg/dl üstü
veya HDL düzeyinin 35 mg/dl altı olması.
• Tansiyon hastası olmak (140-90 mm Hg
üzeri) veya tansiyon ilacı kullanmak.
• Sigara
• Alkol
• Polikistik over sendromu: İnsülin direnci
ile ilişkili diğer durumların tespiti (Örneğin
Akantozis nigrikans)
• Etnik Köken: Afrikan veya İspanyol
Amerikalılar vb.

Kimlere şeker taraması yapalım?
Şişman ve 45 yaş üstü kişilere mutlaka
şeker yükleme (OGTT) testi önerilmelidir.
45 yaş altı kişilerde özelikle şişman iseler
diyabet risk faktörlerinin enaz birine bile
sahip olsalar yine tarama testi tavsiye
edilmeli,gereklilik halinde 3 yıl arayla yük-
leme testinin tekrarı düşünülmelidir.

Sonuç olarak; şeker hastalığı için risk fak-
törlerini tespit ederek, değiştirilebilir olan-
ları düzeltmek; gizli şekeri erkenden
saptayarak şeker hastalığı gelişmesini en-
gellemek veya geciktirebilmek (diyet, eg-
zersiz ve/veya ilaçlar yardımıyla) ve
sonuçta kalp-damar sistemine verebile-
ceği zararları önlemek mümkündür…

Gizli Şeker
(Pre-Diyabet)-
Diyabet İlişkisi

Dr. Oğuz Coşansu
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Economic figures are positive
for the year 2010. But, are they
enough?

Turkey has left behind the year 2009
with a smaller economy, decreasing
current deficit, decreasing import and
export numbers, increasing 
unemployment rate, and changeable
capital market ... We can say that the
expectations of the markets for 2010
will be positive and the economic
signs will be positive... But it wont be
wrong to state that there will be a 
sedate air till everything calms down.  

Installation and valves 

in High buildings 

“We have to find a way to 
act together ”

Mechanical Installation Contractors 
Association Chairman of the Board İsmet
Murat; It is obvious that there will be no
market to feed our needs in 2010. We
have act together and go to Russia if 
necessary, have to go to Yemen if 
necessary and have to go to Libya if 
necessary.” 



s u m m a r y

159Termo KlimaŞubat 2010

“We now have the 
power and means to do 
everything in terms of 
education and training” 

Yakacık Anatolian Technical
and Industrial High School,
Installation Technology Field
Chief Gökmen Uzun: “The
most problematic issue of the
industry is that there are few
qualified workers. Qualified
workers are trained here.  The
industry has to support us”.

A facility far from human 
initiative and that is systematic:
“EMAS Boiler Factory”

Emas Machine Manufacturing
Company Manager  Cahit Köse;
“The main reason why we build
this facility was to have a more
controllable, more systematic  
facility and to have a facility that is
far from humane initiative.“

Beyşehir Eşrefoğlu  Mosque and
natural Air Conditioning Systems 

There are three opinions about the
hole that is exactly in the middle of the
mosque. The first opinion is; Instead of
a outer court which is a tradition of
Seljuk Architecture it’s a symbolic court
within the mosque. The second 
opinion is: it’s a cistern filled with
water for water needs. Third opinion 
is that it is a snow storage.








