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Murat DEMİRTAŞ

Sektörün kurum ve kuruluşlarının desteklediği etkinlikler, yarışmalar sektörü daha geniş bir çev-
reye yayma, gençler ve çocukları sektöre kazandırma çalışmalarımızın bir sonucudur. 
Bu anlamda üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, yüksekokul ve teknik lise
öğrencilerine yönelik ISK-SODEX 2010 İklimlendirme, Soğutma, Tesisat ve Yalıtım Tasarım ve
Uygulama Yarışması düzenlendi. Bu yarışmalar ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD ve Han-
nover-Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından destekleniyor. Bizim için böyle önemli bir orga-
nizasyonun isminin ISK-SODEX olması ayrı bir mutluluk kaynağıdır.
Üniversite, meslek yüksek okulu ve teknik lise öğrencilerinin ısı tekniği ve mekanik tesisat bil-
gilerini uygulamaya dönüştürmek, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji, konfor ve hijyen ko-
nularında öğrenciler arasında standartlara uygun projeleri değerlendirmek ve ödüllendirmek
amacıyla düzenlenen yarışmaların konusu; yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufuna
yönelik ayrı veya ortak kullanılarak küresel ısınmayı azaltacak alternatif tasarımların ortaya çı-
kartılmasıdır. Yarışmaların birinci aşamasında üniversitelerimizin hazırladığı 13 projeden 6’sı
üniversite, 2 tanesi de meslek yüksek okulu projesi olmak üzere 8 proje, 2009 Haziran tari-
hinde 2. aşamaya geçme hakkını kazandı.  
Üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik yarışmanın Prof. Dr. Ahmet ARI-
SOY, Prof. Dr. Hasan HEPERKAN, Dr. Kemal BAYRAKTAR, İsmet GENCER, Naci ŞAHİN ve Murat
DEMİRTAŞ’tan oluşan seçici kurulun yaptığı 2. ara değerlendirme sonucunda İTÜ Makina Mü-
hendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı  "Yükler - Mekanik Tesisat Hesapları Yazılımı" isimli
proje 9-12 Mayıs 2010 günleri TTMD organizasyonunda Antalya'da yapılacak REHVA Clima
2010 Dünya Kongresi yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Ayrıca Orta Doğu Teknik
Üniversitesi öğrencilerinin projesi “Tarihi Bir Konağın Restore Edilmesinde Yeni Nesil Tesisat Sis-
temlerinin Kullanımının İrdelenmesi” isimli proje de desteklenmeye uygun görüldü.
Yüksekokul ve teknik lise öğrencilerine yönelik yarışmanın Prof. Dr. Feridun ÖZGÜÇ, Prof. Dr. İs-
mail TEKE, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU, Cafer ÜNLÜ, Neslihan YEŞİLYURT,  Vural EROĞLU
ve Cem ORHON’dan oluşan seçici kurul değerlendirmesi sonucunda ise  Balıkesir Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı “Portatif Süt Sağım Makineleri İçin Soğutma Sis-
temi Geliştirilmesi” ve İzmir Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladığı “Klima
Kombi” isimli projeler de desteklenmeye uygun görüldü. 
Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri 5-8 Mayıs günleri İstanbul’da yapılacak ISK-SODEX
2010 Fuarı açılışında verilecek ve projeleri fuarda sergilenecek.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DE YARIŞIYOR
İkinci yarışma ise Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı ISKAV tarafından düzenlenen
ilköğretim okullarına yönelik binalarda en az enerji kullanımı ile ekonomi, çevre ve küresel ısın-
mayı esas alan resim yarışması. Yarışma ilköğretim öğrencileri tarafından büyük ilgi görüyor. Son
katılım tarihinin 26 Mart 2010 olduğu resim yarışmasında katılımcılar 2 farklı kategoride yarışı-
yorlar. 1. kategori 6-10 yaş grubunu (anaokulu dâhil), 2. Kategori ise 11- 16 yaş grubu ilköğretim
öğrencilerini kapsıyor.  Yarışmanın jürisinde ise Prof. Dr. M. Zahit BÜYÜKİŞLİYEN, Yrd. Doç. Dr.
Gülveli KAYA, Metin OYDEMİR, Ertuğrul ŞEN ve Cem ORHON bulunuyor. 
İlköğretim okulu öğrencilerinin ısıtma, soğutma, klima ve yalıtım konusunda cevre bilincini geliş-
tirmek amacı ile düzenlenen yarışmada kategori birincilerine ve birincilerin öğretmenlerine dizüstü
bilgisayar, kategori ikincilerine Playstation 3 ve kategori üçüncülerine konuşan elektronik sözlük
hediye edilecek. Yarışmada birinci ve ikinci mansiyona hak kazanan yarışmacılar TUBİTAK’tan
bilim serisi kazanacaklar. Ayrıca dereceye giren öğrencilere ödülleri ile birlikte başarı sertifikası ve-
rilecek. Bu yarışmada da dereceye girenlerin ödülleri, ISK-SODEX 2010 Fuarı’nın açılışında tören
ile verilecek ve eserleri fuarda sergilenecek.
Bu üç yarışmanın sektörümüzü gençlere tanıtma anlamında büyük katkılar sağlayacağına
inancımız tamdır. Bu ve benzeri projeler sektör mensuplarınca daha çok desteklenmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz.

Sa€l›kl› ve mutlu günler dile€iyle...

Haydi (sektör için) Yarışmaya 
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ünya Ticaret Teşkilatı (World
Trade Organization)’nın ku-
ruluşunu takiben oluşan
küresel pazarlarda yer ala-
bilmek ve ticaret yapabil-
mek için gelişmekte olan

ülkelerin önündeki en büyük engel, bir
takım teknik ve sağlıkla ilgili şartların yerine
getirilememesi olarak görülebilir. Bu husus-
ların yerine getirilmesi artık bugünkü uluslar
arası piyasalarda en temel ön şartlar olarak
görülmektedir. Hepimizin bildiği gibi çeşitli
zamanlarda bazı ürünlerimiz dış ülkelerden
bu tip şartları sağlamadıkları gerekçesiyle
geri gönderilmektedir. Birçok durumda ise
hazırlanan belgelerdeki eksikler gündeme
gelmektedir. Bu nedenle ülkemizin de ileride
benzer sorunlarla karşılaşmaması için stan-
dartlara, metrolojiye, test ve kaliteye yönelik
kurumsal alt yapısını güçlendirmesi gerek-
mektedir. Bu kapsamda yapılacak çalışma-
ların, yapılacak ölçümlerin, uygulanacak
yöntemlerin ve takip edilecek süreçlerin
mutlaka uluslararası geçerliliğe sahip belge-
lendirilmesi çok önemlidir.
Dünyamız son yıllarda, birçok alanda büyük
değişikliklere tanık olmaktadır. Gittikçe et-
kinleşen çevre bilinci, hızlı nüfus artışı, enerji
kaynaklarının paylaşımı ile ilgili krizler ve
buna bağlı olarak artan ekonomik rekabet,
insanları, ellerinde bulunan olanakları daha
rasyonel kullanmaya zorlamaktadır. En
önemlisi de artık olayları algılayışımız ve de-
ğerlendirmemiz değişmektedir. Eskiden
söze dayalı olarak yapılan birçok faaliyetin
kabul görebilmesi için artık yazılı belgele-

Belgelendirmenin
önemi ve sektöre
kazandırdığı yeni

yaklaşım

Prof. Dr. Hasan A. Heperkan

Dr. Burak Olgun
Mak. Yük. Müh. Orkan Kurtuluş

D

rinin olması istenmektedir. Dev adımlarla
ilerleyen iletişim sistemlerinin ışığında kü-
reselleşen (globalleşen) dünyanın yaşadığı
bir süreçte Türkiye’nin de yerini alabil-
mesi, yenilikleri yakından takip edebil-
mesi ve yeni teknolojileri hızla adapte
ederek uygulayabilmesi ölçüsünde ger-
çekleşebilecektir. Belgelendirme, günü-
müzde sadece küresel pazarlarda değil
birçok konuda karşımıza çıkabilmekte, ya-
şamımızın bir parçasını teşkil etmektedir.

EĞİTİM VE BELGELENDİRME
Nitelikli teknik eleman yetiştirebilmenin ilk
adımı kaliteli bir lisans eğitimi verebilmektir.
Eğitimin kalitesi, bağımsız kuruluşlarca de-
netlenmeli, akredite edilmelidir. ABD’de bu
işlevi kısaca ABET olarak bilinen Acredita-
tion Board for Engineering and Technology
üstlenmiştir. 1932 yılında kurulan bu kuru-
luşun amacı, ABD’de mühendislik eğitimi
veren üniversite ve kolejlerde mühendislik
ve mühendislikle ilgili eğitimi izlemek, de-
ğerlendirmek ve kalitesini belgelendirmek-
tir. Ayrıca mühendislik eğitimini iyileştirmek,
mevcut eğitim programlarının geliştirilme-
sini ve modeller oluşturarak yeni mühen-
dislik programları açılmasına öncülük
ederek konuya, sanayiye ve mesleğe hiz-
met etmek hedeflenmektedir. Bu prog-
rama katılmak zorunlu olmayıp tamamen
üniversitelerin isteğine bağlıdır. Avrupa Bir-
liği’ne girme sürecinde olduğumuz bu-
günlerde her ne kadar benzer bir eğitim
kalite değerlendirme ve akreditasyon
programı olsa da Bologna süreci Türkiye
için daha önemlidir. Bu sürece de biran
evvel adapte olup, bu süreçlerde söz sa-
hibi olmamız, yapılan değişiklikleri ülke-
miz şartlarına uydurarak Türkiye de
uygulamamız gerekmektedir. Bologna Bil-
dirisi, 1999 yılında yayınlanmış, Avrupa’da
farklı öğretim sistemlerinin bir araya geti-
rilmesi ve bunların birbirleriyle eşdeğer
hale getirilerek, gerekirse öğretim sıra-
sında öğrenimin farklı yerlerde alınabilmesi
hedeflenmiştir. Temel olarak üç seviye öğ-
renim; lisans, lisansüstü ve doktora öngö-
rülmüştür. Ortak kredi sistemi, öğrenci ve
öğretim elemanı hareketliliği, kalite gü-
vencesi işbirliği getirilmiştir. Karşılıklı öğ-
renci-öğretim üyesi alış-verişi olduğu için
tabii eğitimin kalitesinin de belli bir dü-
zeyde olmasının güvence altına alınması
gerekmektedir. Türkiye’de de üniversiteler
bu gelişmelere kayıtsız kalmamış, ABET
ile ilişkiler sonrasında, 1990’lı yılların so-
nunda, mühendislik programlarının ulusal
akreditasyonu amacıyla, Mühendislik De-
kanları Konseyi tarafından, bugün Mühen-
dislik için Avrupa Akreditasyon Programı
EUR-ACE içinde yer alan MÜDEK oluştu-
rulmuştur. Bugüne kadar birçok devlet ve
vakıf üniversitesi MÜDEK tarafından de-
ğerlendirilmiştir.

PROFESYONEL MÜHENDİSLİK VE 
BELGELENDİRME
Eğitim sürecinin bir diğer aşamasını
mezun olduktan sonraki çalışma hayatı
oluşturur. ABD, Kanada, İngiltere gibi ül-
kelerde akredite olmuş bir mühendislik
programından mezun olmak, mühendis-
lik yapabilmek için yeterli görülmemekte-
dir. Okulun bitirilmesini takiben belirli bir
süre sorumluluk gerektiren bir mühendis-
lik görevinde fiilen çalışma ve ilave sınav-
ların başarılması ve belgelendirilmesi
öngörülmektedir. Kanada’da profesyonel
mühendis olabilmek için en az iki yıl bir pro-
fesyonel mühendisin doğrudan deneti-
minde stajyer-mühendis olarak çalışmak
gerekmektedir. Bu hazırlık süresinin biti-
minde mühendislik etiği ve profesyonel uy-
gulama konularında sınavların başarılması
beklenmektedir. Profesyonel mühendis ol-
mayan bir kimsenin hiçbir çizimi, tasarımı
veya raporu geçerli sayılmamakta, mutlaka
bir profesyonel mühendisin kontrolü ve
onayı istenmektedir.
İngiltere’de de benzer bir uygulama var-
dır. Burada profesyonel mühendis olarak
çalışabilmek için ilgili odaya ya da ensti-
tüye tam üyelik aranmaktadır. Ancak bu
üyelik Türkiye’de olduğu gibi üniversite-
den mezun olunca otomatikman olma-
makta, sınav şartı olmamakla birlikte
belirli süre pratik meslek çalışmanın bel-
gelendirilmesi talep edilmektedir. Gerekli
görüldüğü durumlarda adaylardan ilave
dersler alması istenmektedir.
ABD’de ise profesyonel mühendis olarak
çalışabilmek için dört aşamalı bir süreç
söz konusudur. Öncelikle ABET tarafın-
dan onaylanmış dört yıllık bir mühendislik
programını bitirmek gerekir. Daha sonra
yılda iki defa yapılan ve fen (fizik, kimya,
vb.), matematik (diferansiyel ve integral
hesap, diferansiyel denklemler, ilaveten
gerekirse probabilite ve istatistik, lineer
cebir, sayısal analiz), mühendislik bilimleri
(mekanik, termodinamik, elektrik ve
elektronik devreler, malzeme, ısı, kütle ve
momentum transferi) ile ilgili 210 soru-
dan oluşan 8 saatlik bir sınava girilir. Böy-
lece stajyer mühendis olmaya hak
kazanan aday dört yıl süreyle mühendis-
lik deneyimi kazandıracak bir programda
sorumluluk taşıyarak çalışır. Son aşamada
da 14 mühendislik disiplinini kapsayan 8
saatlik bir sınavda 10 puanlık sekiz disip-
linden toplam 48 puan alması beklenir.

BİNALAR VE BELGELENDİRME
Dünya iklim sisteminde değişikliklere
neden olan küresel ısınmanın ve ekolojik
sorunların yarattığı olumsuzluklarda yapı
sektörünün büyük oranda rol oynadığı-
nın farkına varıldı. Ekolojik sürdürülebilir-
lik kavramı, yeşil bina oluşumları,
değerlendirme kriterleri ve çevrenin ko-
runmasının garanti altına alınması önem
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kazandı. Konutlarda daha sağlıklı, doğa
ile uyumlu ve yaşam kalitesinin üst dü-
zeyde olduğu bir yaşam alanı arayışı baş-
ladı. Bu ihtiyacın doğaya uyumlu, dengeli
ve kaliteli bir şekilde karşılanmasının yapı
sektörünün doğal çevre üzerindeki etki-
lerinin bina ölçeğinde değerlendirilmesi
ile olabileceği düşünülerek çeşitli sertifi-
kasyon sistemleri ortaya çıktı. Bugün
uluslararası platformda en çok itibar edi-
len değerlendirme sistemlerinden biri
LEED dir. Türkiye ‘de de sınırlı bir tanınır-
lığı olmasına karşın, yapılan veya proje-
lendirilen binaların çevre dostu olduğu ve
enerji tasarrufuna önem verildiğini gös-
termesi bakımından, yeşil bina statüsü
kazandıracak böyle bir sertifikasyon uy-
gulanmaktadır. Yeşil bina kavramı,
USGBC, Amerika Yeşil Binalar Konseyi
(US. Green Building Council), tarafından
tanımlanan şekliyle, binanın yerleşimini,
su yönetimini, iç hava kalitesini, malzeme
kullanımını ve enerji unsurlarını içerir.
Sağlıklı, rahat, sağlam, enerji verimli ve
çevre bilinçli ve çevre dostu binalar de-
mektir. Bu tür binalar, LEED (Leadership
in Energy and Environmental Design), adı
verilen bir sistem ile değerlendirilebilir.
Sistem her türlü binaya uygulanabilir.

LEED BELGESİ (DÖRT AŞAMA): 
YEŞİL, GÜMÜŞ, ALTIN VE PLATİN
Yeşil binalarda, yerel olarak mevcut mad-
delerin tekrar kullanılması ve kaynakların
korunarak sürdürülebilirliğin sağlanması
için gün ışığından faydalanma, ısıl verimli-
lik, güneş enerjisi uygulamaları, su tasar-
rufu sağlayan tesisat kullanımı, yağmur
suyunu tutan ve bakım ihtiyaçlarını azaltan
peyzaj gibi yöntemler kullanılabilmektedir.
Böylece atıkların değerlendirilmesi (çatıya
yağan yağmur suyunun tekrar kullanımı
gibi), bina içi hava kalitesinin sağlanması,
güneş kollektörlerinin sıcak su ihtiyacını
karşılaması, kışın güneş enerjisinden bina
ısıtmasında yararlanılması mümkün olabil-
mektedir. 1990’larda İngiltere'de oluşturu-
lan BREEAM (Bina Araştırma Kurumu
Çevre Değerlendirme Yöntemi), LEED gibi
bir başka bina değerlendirme sistemidir.
4 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren, Av-
rupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Binalarda
Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC).
Avrupa’da hem mevcut hem de yeni yapı-
lacak binalarda enerji performansı değer-
lendirmesine ilişkin belirli standartlar ve
ortak bir yöntem getirmenin yanı sıra, dü-
zenli bir denetim ve değerlendirme meka-
nizması kurarak binalarda enerjinin daha
verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlar.
Kyoto Protokolü’ne göre karbondioksit ya-
yılımını azaltmayı taahhüt etmiş olan AB,
Binalarda Enerji Performansı Direktifini
böyle bir hedefe yönelik olarak hazırlamış-
tır. Bu direktif, AB’nin daha önce yayımla-
mış olduğu Sıcak Su Kazanları Direktifi

(92/42/EEC), Yapı Malzemeleri Direktifi
(89/106/EEC) ve enerji verimliliğini artırarak
karbondioksit yayılımını sınırlamayı amaç-
layan SAVE Direktifi’nin (93/76/EEC) bir
devamı niteliğinde görülebilir. 
Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar
sonucu 2008 yılı sonunda yayınlanan Bi-
nalarda Enerji Verimliliği Performansı Yö-
netmeliği’nin amacı, dış iklim şartlarını, iç
mekan gereksinimlerini, mahalli şartları
ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak,
bir binanın bütün enerji kullanımlarının
değerlendirilmesini sağlayacak hesap-
lama kurallarının belirlenmesini, birincil
enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu
açısından sınıflandırılmasını, yeni ve
önemli oranda tadilat yapılacak mevcut
binalar için minimum enerji performans
gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir
enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin
değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma
sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emis-
yonlarının sınırlandırılmasını, binalarda
performans kriterlerinin ve uygulama
esaslarının belirlenmesini ve çevrenin ko-
runmasını düzenlemektir. 
Yönetmelik, mevcut ve yeni yapılacak
konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan bi-
nalarda uygulanmak üzere; mimari tasa-
rım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik
tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit
ekipmanları konularındaki asgari perfor-
mans kriterlerine, enerji performans hesap-
lama usullerine, enerji kimlik belgesinin
hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve
enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve de-
netleyecek onaylanmış bağımsız yetkili ku-
ruluşların yetkilendirilmesine ve yetkilerinin
düzenlenmesine, ülke enerji politikasının
oluşturulmasına yönelik gerekli araştırma-
lar, incelemeler yapılmasına ve bunun so-
nucunda elde edilen deneyimler ile ilgili
bilgilerin toplanmasına ilişkin usul ve esas-
ları kapsar. Toplam kullanım alanı 1.000 m2

ve üzerinde olan mevcut binalar ve işlet-
meye alınan yeni binalar için 10 yıl geçer-
liliği olan bir Enerji Kimlik Belgesi
düzenlenir. Belgede, binanın enerji ihtiyacı,
yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma
sistemlerinin verimi/etkenliği ve binanın
enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgi-
lerle birlikte, binanın ısıtılması, soğutul-
ması, iklimlendirmesi, havalandırması ve
sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerji-
nin miktarı (kWh/yıl), tüketilen her bir
enerji türüne göre yıllık birincil enerji mik-
tarı (kWh/yıl), kullanım alanı başına düşen
yıllık birincil enerji tüketiminin A ile G ara-
sında değişen bir referans ölçeğine göre
sınıflandırılması, nihai enerji tüketiminin
oluşturduğu sera gazlarının kullanım
alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m2-yıl),
kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı
emisyonunun A ile G arasında değişen bir
referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg
CO2/m2-yıl), aydınlatma enerjisi tüketim

değeri, birincil enerji tüketimine göre enerji
sınıfı, nihai enerji tüketimine göre sera gaz-
ları emisyonu sınıfı gösterilir.

FONKSİYON TEST KONTROL VE 
BELGELENDİRME - NEBB
Binaların ısıtma, soğutma ve iklimlendirme
sistemlerinde istenen şartların sağlanabil-
mesi, mekanik tesisatın doğru projelendi-
rilmesi ve uygulanması yanında sistemin
işletilmesi sırasında tasarım değerlerine
uyumunun garanti altına alınmasına da
bağlıdır. Bu ise sistemin devreye alınmasın-
dan sonra test, dengeleme ve ayar süre-
ciyle sağlanabilir. Bu işlemlerin, bağımsız,
yetkilendirilmiş firma veya kuruluşlar tara-
fından yerine getirilerek belgelendirilmesi
gerekir. 1971 yılında kurulan National En-
vironmental Balancing Bureau (NEBB) yük-
sek performanslı binalar için uluslararası
sertifikalandırma kuruluşudur. Birliğe üye
firmalar, ısıtma, klima ve havalandırma sis-
temlerinin, elektronik ve biyolojik temiz
odaların ve laboratuarların,  test, perfor-
mans, ayar ve balans işlemleri, ses ve titreşim
ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Düzgün ta-
sarlanmış, monte edilmiş ve optimum şart-
larda çalışan ısıtma, havalandırma sistemleri
kullanarak maliyetleri azaltabilmeyi amaç-
layan bina sahipleri, mühendisler ve müte-
ahhitler NEBB sertifikasına sahip firmalarla
çalışmaktan büyük yarar sağlarlar. NEBB
belgeli firmalar sadece ölçüm yapmak ve
raporlamakla kalmaz, aynı zamanda pratik
çözümler de üretebilirler, bu yönde eğitilir-
ler. NEBB'in sertifika eğitim ve test prog-
ramları sektörün en titiz takip edilen
programlarından biridir. NEBB sertifikası
için bireysel değil şirket bazında başvuru-
labilir, NEBB çalışmaları profesyonel an-
lamda denetlenir. Sınavları geçen kişi NEBB
sertifikalı profesyonel olarak belirlenmiş
olur. Farklı çalışma konuları için ayrı serti-
fika alınması gerekir.
Bu belgeyi alabilmek için bir firmanın en
az bir yıl borulama, kanal montajı, TAB
veya devreye alma gibi işlerde tam za-
manlı çalışması şarttır. Ayrıca en az 6 bina
sahibinden referansı olmalıdır. NEBB üyesi
olmalı, ölçümler için gereken sertifikalı ci-
hazlara sahip bulunmalıdır. Kişilerin ise
firmayı temsil edebilecek bir yönetim po-
zisyonunda tam zamanlı olarak çalışıyor
olması aranır. Tabii bazı sınavları da ba-
şarması gerekir.
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‘Binalarda Enerji Verimliliği sağlanabilmesi
için örnek projeler ile halkın bilinçlendiril-
mesi gerekir’ diyen Isı Ses Su ve Yangın Ya-
lıtımcıları Derneği İZODER’in Genel
Koordinatörü Ertuğrul Şen, Sivas Belediyesi
ile yapılan işbirliğinin diğer yerel yönetimler
için örnek teşkil edeceğinin açıkladı. İZO-
DER’in bugüne kadar Türkiye’de belediye-
lerle birçok kez işbirliği yaptığını belirten
Şen, Sivas Belediyesi’nin ısı yalıtımı konu-
sundaki duyarlılığının, diğer illere de örnek
olmasını temenni ettiklerini söyledi.
Türk yalıtım sektörünün büyük fırsatlara
sahip olduğunu ifade eden Şen, ilk olarak
yalıtım malzemelerinde KDV nin %1’e in-
dirilmesi ardından devlet destek ve teşvik-
lerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.
Şen aynı zamanda devletin, sektörün
kendi iç dinamikleri ile finans kuruluşlarını
yanına alarak yürütmeye çalıştığı yalıtım
kredileri üzerinden alınan KKDF ve BSMV
gibi dolaylı ve direkt vergileri kaldırması,
hatta bu kredilerin bir kısmını tüketiciye
hibe etmesi gerektiğini vurguladı. 
Yalıtımın Türkiye ekonomisi ve son kullanıcı
için önem arz ettiğini anlatan Şen, “Ülke-
mizde 17 milyon konutun yüzde 90’nına
yakını yalıtımsız. Yalıtımsız tüm binalara
yalıtım yapılması durumunda ülkemiz 10
milyar TL kazanıyor. Binalarda Enerji Per-
formans Yönetmeliği’nin son kullanıcıya
yeni bir yük getirmediği gibi belli bir süre

sonra tüketiciye faydası olacaktır. Bu tür ısı
yalıtımı yapılmış, enerji verimli konutlarda
oturanlar yalıtımsız konutlara göre 3-5 yıl
sonrasında bu amaçla yaptıkları yatırımı geri
almış olacaklar ve en az %50 daha ekono-
mik enerji kullanımına devam edeceklerdir”
diye konuştu. 

Ömer Faruk Çınargil: 
‘Isı yalıtımına önem veriyoruz’
Sivas için özellikle enerji tasarrufu açısın-
dan bakıldığında ısı yalıtımının çok
önemli olduğuna dikkat çeken Sivas Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çı-
nargil ise konuyla ilgili olarak şunları
söyledi: “Binalarda Enerji Performansı Yö-
netmeliği kriterlerini bugünden hayata
geçirecek faaliyetler içerisinde bulunmayı
istiyoruz. Çağımızın zorlu şartlarına,
geçim problemlerine, ekonomik sıkıntı-
lara, krizlere baktığımızda çok dikkatli ha-
reket etmemiz gerektiğini görmekteyiz.
Çevre kirliliğini de hesaba kattığımızda ısı
yalıtımının enerji performansı açısından
önemi bir kat daha artmaktadır."
Son 5 yıldır vatandaşların ısı yalıtımında
bir gayret içerisinde bulunduğunu da dile
getiren Çınargil, "Vatandaşlarımız belli
oranlarda ısı yalıtımına duyarlılık göster-
mektedir. Fakat yalıtım yapılan yerlerde
yalıtımın uygulama metotları, kullanılan
malzeme niteliği açısından bakıldığında

ne yazık ki yeterli bilgi ve bu uygulama-
larla ilgili beceri olmadığını tespit ediyo-
ruz. Bu doğrultuda Sivas Belediyesi olarak
bizler yapmış olduğumuz bir seri araş-
tırma inceleme ve görüşmeler netice-
sinde Sivas'ta  ısı yalıtımı ile ilgili yeni bir
süreci yeni inşaat sezonuyla başlatmak
suretiyle organize etmek için sorumluluk
almak durumundayız. İZODER'in ana
sponsorluğunda yapmış olduğumuz gö-
rüşmeler sonrasında Enerji Bakanlığımız,
Cumhuriyet Üniversitemiz ve Sivas'taki
yalıtım firmaları, yerel üreticilerle işbirliği
yaparak bu süreci başlattık.” dedi.

İZODER’den Sivas Belediyesi’ne tam destek
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İZODER Genel Koordinatörü Ertuğrul Şen

BTMPLUS 4 yılda kendini amorti ediyor, 
binalara sınıf atlatıyor

BTM tarafından geliştirilen BTMPLUS ısı
yalıtım sistemi, binalarda yüzde 40’a
varan enerji verimliliği sağlıyor. Yapılan
yatırımı 4 yılda amorti eden BTMPLUS,
enerji kimlik belgesi almayı ve yapılarına
yönetmeliğe uygun tarzda  “sınıf atlat-
mayı “amaçlayan bina ve konut sahip-
lerine yardımcı oluyor.

BTM Ar-Ge laboratuvarında yapılan çalış-
malar sonucunda geliştirilen BTMPLUS, bir
dış cephe mantolama sistemi olarak, farklı
iklim koşulları ve farklı hava şartlarında
aynı performansı gösteriyor. Taşıdığı yük-
sek özellikleri ile enerji tasarrufunda yüzde
40’a varan verimlilik sağlayan BTMPLUS,
binanın ömrü boyunca yalıtım özelliklerini
yitirmiyor. 
Yarattığı faydaların yanı sıra son derece
uygun maliyetli bir ısı yalıtım sistemi
olan BTMPLUS’a yapılan yatırım 4 yılda
enerji verimliliğinden sağlanan tasarruf
ile amorti ediliyor. 

Enerji kimlik belgeleri ile konutların A'dan
G'ye kadar sınıflandırılmasının gündemde
olduğu günümüzde BTMPLUS, konutların
sınıf atlamasına yardımcı oluyor. Isı yalıtım
sistemlerinin en önemli bileşeni olan ısı
yalıtım levhasında BTMPLUS içerisinde yer
alan Polpan XPS bünyesine su almıyor,
dona karşı dayanıklı olan bu bileşim, uy-

gulama sırasında ve depolamada ciddi
kolaylık sağlıyor. EPS esaslı ısı yalıtım si-
temlerine göre yüzde 25 daha ince olan
BTMPLUS özellikle mevcut bir konuta ısı
yalıtımı yapılmak istendiğinde uygulama
kolaylığından ötürü çok önemli avantaj
sağlıyor. Bu avantajın sağlanmasında
yine Polpan XPS’in ısı yalıtım katsayısının
yüksek olması önemli rol oynuyor.

Her iki yüzeyi pürüzlü olan Polpan XPS
ısı yalıtım levhası hem sıva hem de ya-
pıştırıcı yüzeye daha iyi bir tutunma
sağlıyor.  BTMPLUS ile mantolama yap-
manın bir başka yararı da  binalarda ani
ısı farklılıklarından kaynaklanan,  yüzey-
lerde çatlama dökülmelere yol açan ısıl
gerilimlerinin ortaya çıkmaması. Böy-
lece BTMPLUS ile bir yandan ısı yalıtımı
sağlanırken bir yandan da cephe bakım
maliyetleri azalıyor.





2007 yılında kurulan Isısan Akademi sek-
törün eğitim ihtiyacına yönelik önemli bir
boşluğu dolduruyor. Düzenlediği eğitim-
lerle Isısan bayilerini, servislerini ve sektör
temsilcilerini, pazara sunduğu ürünler ve
ileri teknolojiler üzerine bilgilendiren Isı-
san Akademi, 2009’da toplam 331 eği-
tim ile 7478 kişiye eğitim verdi. Bir önceki
yıla göre eğitim ve katılımcı sayısında yak-
laşık %30’luk bir artış kaydeden Isısan
Akademi’de gerçekleşen eğitimlerin top-
lamı ise 52.214 adam/saat oldu. Isısan
Akademi tarafından yıl boyunca verilen
eğitimlerde teoriden çok uygulamaya yö-
nelik içeriklere yer verildi. Eğitimlere; ba-

yiler, servisler, üniversite öğrencileri, mes-
lek lisesi ve teknik lise öğrencileri, sektör-
deki çeşitli firmalar, projeciler, uygulamacı
taahhüt firmaları, mimarlar ve firma içi
çalışanlar katıldı. Isısan Akademi eğitim-
leri İstanbul başta olmak üzere Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kayseri
illerinde gerçekleştirildi. 

Isısan Akademi Uygulamalı 
Eğitim Merkezleri:
Isısan Akademi’nin İstanbul’da Koşuyolu ve
Balmumcu olmak üzere 2 farklı Uygulamalı
Eğitim Merkezi’nde 6, Ankara’da 3,
Adana’da 2, Antalya, Bursa ve İzmir Bölge
Müdürlükleri’nde ise 1’er eğitim salonu bu-
lunuyor. Bunun yanında tüm Isısan showro-
omları da Isısan Akademi Uygulamalı Eğitim
Merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Eğitimler
Isısan Akademi Eğitim Merkezleri’nin dı-
şında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları aracılığı
ile de gerçekleştiriliyor. 1975 yılından bu
yana faaliyet gösterdiği ısıtma, soğutma ve

havalandırma sektörünün gelişimine destek
veren Isısan, 2009 yılında da sektörel faali-
yetlerine devam etti. Isısan yöneticileri Sivil
Toplum Kuruluşları tarafından sağlanan eği-
timlerde de aktif roller aldı ve eğitimler
verdi. TTMD, MMO, TMMOB ve İSEDA’da
verilen eğitimlere binin üzerinde sektör
temsilcisi katıldı.
Uygulamalı eğitim merkezlerinde Isısan’ın
ürün gamındaki tüm cihazlar çalışır du-
rumda sergileniyor ve eğitim amaçlı olarak
kullanılıyor. Projeciler, taahhüt firmaları, mi-
marlar, son kullanıcılar ve sektörle ilgili kişiler,
uygulamasını yapacakları cihazların, uygu-
lama örneklerinden, görünümüne ve ses
seviyesine kadar tüm özelliklerini inceleme
ve deneme fırsatı buluyor. Cihazlar hak-
kında daha detaylı bilgi isteyen firmalara ise
Isısan’ın uzman mühendis ve eğitimci kad-
rosu tarafından eğitimler düzenleniyor. Eği-
timlerde firmalarla sadece ürün özellikleri
değil, ihtiyaç duyulan mühendislik alanla-
rında teknik bilgiler de paylaşılıyor.

Isısan Akademi 2009 yılında toplam 7 bin 478 kişiye eğitim verdi
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Türkiye’nin de taraf olarak imzasının bu-
lunduğu Kyoto Protokolü kapsamında,
küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin
projeksiyonlarının belirlenmesinde kar-
bon emisyon oranları ve bu oranların sı-
nırlandırılması ve azaltılması gibi
maddeler en önemli maddeler arasında
yer alıyor. Bu anlamda enerji sektörüne
bakıldığında karbon emisyon oranının en
yüksek olduğu yer olarak kömür yakıtlı
termik santraller görülmekte. Kömür ya-
kıtlı termik santrallerin hem petrol ve
doğal gaz fiyatları karşısında daha düşük
maliyetli olması hem de enerji arzı anla-
mında güvenilir bir kaynak olması sebe-
biyle vazgeçilmesi neredeyse olanaksız.
Bu sebeple hem çevreyi koruma hem de

güvenilir enerji elde
etme amacına yönelik
bir çözüm olarak “Kar-
bon Yakalama ve De-
polama” teknolojileri
geliştirildi. Siemens
Enerji Sektörü’nün de
karbon yakalama ve
depolama teknolojile-
rine yönelik çözümleri
de 16 Kasım 2009 tari-
hinde EÜAŞ’ta gerçekle-
şen bir seminer ile
tanıtıldı. Seminerde karbon yakalama
için kullanılabilecek 3 ana yöntem ile Sie-
mens’in bu konudaki çözümleri ve refe-
ransları hakkında bilgi verildi. Ayrıca

TPAO da CO2’nin kendi sahalarındaki
kullanım alanları ve petrol üretimine kat-
kısına yönelik bir sunumla seminere des-
tek verdi.

Siemens’ten Karbon Yakalama ve Depolama Semineri 

Güneş enerjisi de dahil olmak üzere ye-
nilenebilir enerjilerin kullanımına dikkat

çekmek ve atılması gereken adımları or-
taya koymak amacıyla 11 – 12 Şubat ta-
rihlerinde WOW Convention Center,
Yeşilköy’de düzenlenen konferansta Va-
illant Teknik ve Eğitim Müdürü Sencer
Erten dünyada solar termal enerji kulla-
nımının yaygın olduğu ülkelerdeki geliş-
melere ilişkin bir sunum yaptı. Dünyada
solar termal enerjiyi en yaygın kullanan
ülke olan Çin’deki teknolojiler ve pazar
gelişimlerini paylaşan Sencer Erten, daha
sonra Almanya ve Avusturya’nın öncülü-
ğünü yaptığı AB ülkelerinde yaygın kulla-
nılan modern teknolojili ısıtmaya destek

veren solar termal enerjili hibrit sistemler
ve bunlarla ilgili yasalar ve teşvik sistem-
leri hakkında bilgiler verdi. 

Fotovoltaikler, güneş enerjisi ile ısıtma ve
soğutma, güneş destekli ısı pompası,
güneş enerjisiyle çalışan güç santralleri,
yenilenebilir enerji açılımları ve örnekler,
stratejik enerji yönetimi, karbon emis-
yonu ticareti gibi konuların görüşüldüğü
konferans dünyanın dört bir yanından
akademisyen, özel sektör temsilcileri ve
bürokratları buluşturdu. 

Vaillant solar enerji kullanımındaki gelişmelere dikkat çekti
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Dünyanın önde gelen sayaç üreticilerinden
Elektromed,  1 milyar nüfuslu Hindistan’da
elektrik sayacı üretecek. Elektromed’in
Hindistan’da açacağı fabrikanın imza töre-
ninde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de
bulundu. 
Uzun süredir görüşmeleri devam eden Hin-
distan projesini neticelendiren Elektromed,
Hindistan’ın Gujarat eyaletinin Ahmedabad
kentinde, bakır ve bakır alaşımları konu-
sunda 40 yıldır faaliyet gösteren Morakhia
Grup bünyesindeki Gloabtel Convergence
ile %50 ortaklık prensibinde elektrik sayacı
üretim tesisi kurmak için anlaştı. Elektromed
India Pvt. Ltd’nin ortaklık sözleşmesi, 9 Şu-
bat’ta DEİK’in Hindistan’ın başkenti Yeni
Delhi’de düzenlediği Türk- Hint İş Foru-
mu’nda imzalandı. Elektromed Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Kaya ve Gloabtel
Convergence Yönetim Kurulu Başkanı Tus-
har Morakhia’nın bulunduğu imza töre-
ninde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet
Bakanı Mehmet Aydın ve TOBB Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Hindistan Ticaret ve
Endüstri Bakanı Anand Kumar Sharma da
yer aldı. 
Elektromed Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Kaya, Hindistan’da hızla yükselen
bilgi birikimi ve kalifiye personel potansi-
yeli olduğunun altını çizerek, büyük kap-
asiteye sahip bu pazarda daha etkin yer
almak ve kaliteli insan gücünden maksi-
mum oranda faydalanabilmek için Elek-
tromed India Pvt’yi kurduklarını söyledi.
Gloabtel Convergence Yönetim Kurulu
Başkanı Tushar Morakhia ise, kurulacak
bu fabrikayla 25 milyon USD’lik bir ciroyu
hedeflediklerini ifade etti. 
Hindistan’a yatırım yapan Türk firmaları
arasında ilk ve tek elektronik odaklı üre-

tici olduklarının altını çizen Elektromed
Türkiye’nin İhracat Müdürü Kemal Altun
ise, Elektromed India’nın hedefinin 3 yıl
içerisinde Türkiye’nin iç pazar üretim
miktarını yakalayarak 1 milyon sayaca
ulaşmak olduğunu söyledi. Kemal Altun,
bugüne kadar sunduğu sistem ve sayaç
teknolojileriyle bir dünya firması olma yo-
lunda hızla ilerleyen Elektromed’in, Hin-
distan gibi pazarlarda ürünlerinin yüksek
penetrasyonunu sağlayamadığı takdirde
bu yolda başarıyı yakalayamayacağını
ifade etti.

Elektromed Hindistan
pazarına yatırımla girdi

Doğal Jeotermal Enerji, Nibe Isı Pompa-
sı’nın Türkiye’de daha effektif yayılması
için temsilci ve bayilerine yönelik eğitim
çalışmalarına hız verdi. Doğal Jeotermal
Enerji geçtiğimiz ay içerisinde Marmara
Bölgesi temsilci ve bayilerini şirket bün-
yesinde bir araya getirdi. Eğitimde ki en
önemli konu başlığı Türkiye’de gün-
deme damgasını vurmuş olan, Yenile-
nebilir Enerji Performansı yasasıydı.

Doğal Jeotermal Enerji
Sistemleri Yönetim Ku-
rulu Başkanı  H. Emin
Ergüven konuşmasında
yetkili makamlardan
edinilen bilgiye göre 1
Temmuz 2010 tarihinde
uygulamaya geçecek
olan yasa kapsamında
fotovoltaik ve rüzgar
türbini olan yerlerde de
ısı pompasının uygula-

nacağını, Avrupa kamuoyunda da ısı
pompası, rüzgar türbini ve PW’in birlikte
kullanılacağı üzerine durulduğunu söy-
ledi. Konuşmasının devamında Ergüven,
“Nibe Isı Pompası olarak Türkiye’deki var
olan geçmiş tecrübe ve deneyimli
uzman kadromuzla birlikte İzmir, An-
talya, Bodrum ve Marmaris gibi Turistik
Bölgelerde Enerjinin daha çok ihtiyaç
duyduğu bölgelerde keşiflerimizi, artı-

rarak gelen taleplere tüm desteğimizi
vermekteyiz. Avrupa’nın özellikle Rus-
ya’dan enerji bağımlılığını kesmek iste-
mesinden dolayı özellikle geri
dönüşümünü çok kısa zamanda sağla-
yan sistemler içinde ısı pompaları alter-
natifsiz olduğu görülmektedir. İleriki
dönemlerde tükenmek üzere olan pet-
rol, doğal gaz gibi fosil enerji kaynakla-
rının, fiyatlarının çok yükseleceğini ön
gördüklerinden özellikle Rusya’ya karşı
bağımlıklarını bu şekilde dile getirdikle-
rini görüyoruz. Alternatifsiz olan ısı
pompası sistemlerinde Nibe firmasının
Türkiye Distribütörü olarak bize düşen
görev fuarlarda, sempozyumlarda, ba-
sında, oda ve derneklerde vereceğimiz
seminerlerde, Türkiye’de ısı pompasının
önemini, yaşamımız için çok önemli bir
yer taşıdığını, yüzde yüz çevreci, kon-
forlu ve sağlıklı bir yaşam sunduğunu
anlatmaktır” açıklamasında bulundu.

Osmanlı İmparatorluğu'na ait Ertuğrul
Firkateyni'nin Japonya'yı ziyareti ve ar-
dından yaşanan felaket ile başlayan Ja-

ponya ve Türkiye arasındaki dostluk
2010 yılında 120. yıldönümüne ulaşıyor.
Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun
pekiştirilmesi ve iki ülke arasındaki işbir-
liği fırsatlarının geliştirilmesi amacıyla çe-
şitli organizasyonlarla kutlanan ''2010
Türkiye'de Japonya Yılı'' etkinlikleri çer-

çevesinde Kontek Otomasyon, partneri
FUJI Electric firması ile beraber WIN Oto-
masyon Fuarı’nda bir kokteyl verdi. 26
Şubat Cuma günü düzenlenen kokteyle
Türk sanayinde faaliyet gösteren Japon
firmalarının üst düzey yetkilileri de ka-
tıldı.  

Kontek WIN Otomasyon
Fuarı’nda kokteyl düzenledi

Doğal Jeotermal Enerji bayi ve temsilcileri bir araya geldi
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Antalya Expo Center’de 20-23 Ocak
2010 tarihleri arasında düzenlenen 21.
Anfaş Hotel Equipment 2010 Konak-
lama, Ağırlama ve İkram Sektörü Fua-
rı’nda HSK, turizm ve ikram sektörü
profesyonelleri ile buluştu. Fuarda özel-
likle faydalı ürün patentli teknolojileri
FrameDrill ile üretilen birinci sınıf klima
santrallerinin; %35-40’lara varan enerji
tasarrufu, “sipariş - üretim - montaj -
teslim” süreçlerinin olabilecek en kısa
süreye indirilmesi, sıfır hatalı üretim gibi
özelliklerini etkin biçimde tanıtmayı he-
defleyen HSK, fuar süresince standında
teknik kadrosuyla ziyaretçilerine bilgi ak-
tardı, soruları yanıtladı. HSK klima sant-
rallerinin; mevcut yapılarda gündelik
işleyişe ara verilmeden ve istenmeyen

şantiye görünümlerine yol açmadan de-
monte yapısı ve hızlı montaj olanağı,
kaidesi üzerine kadar hasarsız teslim
edilebilirliği ve satış sonrası profesyonel
hizmet olanakları, ziyaretçilerin ilgisini
çeken özellikler oldu.

Konferans programında “Klima Sant-
rallerinde Enerji Verimliliği” sunumu
Bu yıl 21.si düzenlenen fuarın etkinlikler
programındaki konferanslarından biri,
dünya ve Türkiye için önemli bir gün-
dem maddesi olan enerji verimliliğine
ayrılmıştı. “Konaklama ve Ağırlama Sek-
töründe Binalarda Enerji Verimliliği -
Yeşil Tesisler Konferansı”nda, fuarın ilk
iki günü boyunca konunun birbirini ta-
mamlayan cepheleri ele alındı. Konfe-
ransın ikinci günü programında, HSK
Teknik Koordinatörü İzzet Tanyol’un
“Klima Santrallerinde Enerji Verimliliği”
başlıklı sunumu yer aldı. İzzet Tanyol, il-
giyle izlenen sunumunda, 5 Aralık 2009
tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği”ne kısaca
değinerek, yönetmeliğin özellikle “So-
ğutma Sistemleri Projelendirme Esasları”
bölümünde yer alan şu maddelerinin al-
tını çizdi: Soğutma ihtiyacı 500 kW’dan

ve soğutulacak toplam kullanım alanı
2000 m² ’den büyük olan ticari ve hizmet
amaçlı yeni yapılacak binalarda merkezi
soğutma sistemi tasarımları yapılır. So-
ğutma sistemleri tasarımında, soğutma
gruplarının kısmi yüklerde bile yüksek ve-
rimlerle çalışacak sistem seçimi yapılır.
Tanyol, klima santrallerinde enerji tasar-
rufunun temel kaynakları olarak; ısı geri
kazanımı, santral iç dirençlerinin azaltıl-
ması, yüksek verimli motor kullanımı,
otomasyon ile optimum çalışma şartla-
rının sağlanması (fan devir kontrolü,
taze hava kullanım oranı, su debisinin
ayarı vb), sistem hava kaçaklarının gide-
rilmesi, zamanında filtre bakım ile verim
artırma ve Free Cooling’i tanımladı.

HSK, enerji verimli klima santrallerini turizm sektörüne tanıttı

Üntes Satış&Ankara Bölge Mü-
dürlüğü artık Çukurambar’daki
yeni adresinde hizmet vermeye
başladı. Binanın komple ısıtma/
soğutma ve klima cihazlarının
temini de Üntes tarafından
sağlandı. Yeni iletişim bilgileri;

Kızılırmak Mah. 53. Cadde
1450. Sokak No: 9/50 Ulusoy
Plaza 06520 Çukurambar /
Ankara

Tel: 0.312.287 9100 (pbx)
Faks: 0.312.284 9100 

Üntes Satış & Ankara Bölge Müdürlüğü yeni adresinde

ODE Yalıtım, yeni Yangın Yönetmeliği EN
13501’e göre R-Flex’e yaptırılan testler-
den alınabilecek en başarılı sonucu elde
etti. 2000 yılında Türkiye’deki ilk kauçuk
köpüğü üretim tesisi olarak faaliyete baş-
layan ODE R-Flex üretim tesisi yıllık 5 bin
tonluk üretimini geniş bir coğrafyaya
ihraç ediyor. ODE R-Flex özellikle Balkan-
lar, Azerbaycan, Kıbrıs, Bulgaristan, Ro-
manya, Mısır, Türki Cumhuriyetler,
Hırvatistan, Gürcistan, Belçika, Make-
donya, Ürdün, Suriye, Yunanistan, Al-
manya, Yeni Zelanda, Macaristan, Irak ve
İsrail’de yoğun talep görüyor. EN 13501

belgesini almanın mutluluğunu yaşadıkla-
rını ifade eden ODE Yalıtım Satış ve Pazar-
lama Direktörü Ali Türker, “Gelişimi ve
inovasyonu sürdürülebilir kılmak temel
gayemiz. EN 13501 dünya çapındaki re-
kabette büyük önem taşıyor. Bu sertifika
ile bayilerimiz bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da bizden en kaliteli ürünü
almaya devam edecekler” diyerek ürün-
lerin ancak belli standartları bünyesinde
barındırdığı takdirde bu belgeyi alabilece-
ğini belirtti. Tesisatta, soğuk hatların ve
soğutma sistemlerinin ısı yalıtımında çok
farklı ısı yalıtım malzemeleri kullanılıyor.

Bugün Türkiye’de üretilen elastrome-
rik kauçuk köpüğü, tesisat ısı yalıtı-
mının önemli kriterlerinden olan ısı
iletkenliği, su buharı difüzyon direnci
ve yangın dayanımı gibi konulardaki
üstün değerleri sayesinde, sektörde
en çok tercih edilen malzemelerden
biri. 2009 yılında toplam ihracatını
yüzde 130 artırma başarısını göste-
ren ODE Yalıtım, özellikle ihracat
yapmak istediği potansiyel ülkelere,
dünya standartlarındaki ürün kalite-
sini EN 13501 ile belgeleyerek tüke-
ticilere sunmaktan dolayı gurur
duyuyor.

ODE R-Flex’e Yangın Yönetmenliği’nden tam puan!
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Protem Metal, çatı ve cephe sistemleri,
ses yalıtım panelleri, yangın duvarı pa-
nelleri üreticisi olarak, uluslararası yö-
netim sistemleri kuruluşu SGS
tarafından denetlenip,  ISO 9001-2000
belgesi yenilenerek, ISO 9001-2008 yö-
netim sistemine göre, tasarım, üretim
ve uygulama belgesini aldı. Protem
Genel Müdürü Korhan Işıkel, kalite yak-
laşımlarının, tasarımdan, üretime ve uy-
gulamaya kadar hizmet de bütünlük
oluşturduğunu ifade etti. Sektörde bu
alanda tasarım, üretim ve uygulama
olarak, ilk belgeye sahip kuruluş olan

Protem Metal’in kalite yolculuğuna
toplam kalite yönetimi kapsamında
mükemmellik modeli ile devam ettiğini
kaydeden Işıkel, kalite yönetim sistemi
denetimlerini başarıyla yenilediklerini,
bu belgelendirme ile ulusal ve uluslar
arası standartlar doğrultusunda hareket
etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
Bu önemli misyonu, yalıtımlı ve yalıtımsız
tüm çatılarda, endüstri tesislerinde gü-
rültü kontrolü, endüstri tesislerinde yan-
gın kontrolü konularında, teknolojinin
gelişimi ile bütünleştirerek sürdüren Pro-
tem’in, üretim ve uygulamalarının büyük

bir kısmı, çevre etkilerinden, gürültü ve
özellikle CO2 emisyonlarını azaltan dola-
yısıyla, küresel ısınmayı önleyen  yalıtımlı
sistemlere yöneliktir. Protem, iş ve insan
verimliliğinin arttırılmasında en büyük
etken olan, işyeri ortam şartlarının uygun
şekilde oluşturulması, insan ve çevrenin
korunması ile bütünleşen  sürdürülebilir
çevre için çaba harcamaktadır. Protem’in
yalıtımını yaptığı endüstri tesislerinin,
enerjiyi verimli kullanması ve her birim
enerji karşılığında topluma daha fazla
katkıda bulunabilmek en önemli he-
deflerinden biridir.  

Proterm Metal kalite belgesini yeniledi

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektö-
rünün öncülerinden Airfel, bayileriyle
gerçekleştirdiği buluşmalarına devam edi-
yor. Son olarak Diyarbakır bayileri ile

şubat ayında İstanbul’da
bir araya gelen Airfel,
bayilerini ürünler, üretim
teknolojileri ve yeni ça-
lışmaları hakkında bilgi-
lendirdi.
Airfel bayileri ilk olarak
İstanbul Merkez Airfel
ofisinde ağırlandı. Ardın-
dan, kullanılan teknoloji
ile Avrupa’nın sayılı fabri-
kalarından olan Airfel

Hendek Fabrikası’na bir gezi yapan bayiler,
akşam Titanic Otel’de renkli bir akşam
yemeğinde Airfel yöneticileri ile bir araya
geldi. Bayiler, ikinci günlerinde İstan-

bul’un tarihi mekanlarını gezerek keyifli
vakit geçirdi. 2010 yılında da sık sık bayi-
leri ile bir araya geleceklerini belirten Air-
fel Yönetim Kurulu Üyesi Önder Kıratlılar,
Airfel bayilerinin mevcut ürünler hak-
kında daha detaylı bilgilendirilmesi, ihtiyaç
ve beklentilerinin daha iyi yorumlanması
amacıyla bayi toplantılarına önem verdik-
lerini ifade etti. Kıratlılar: “Bayilerimiz
bizim iş ortaklarımız. Müşterilerimiz ve
bizim aramızda en büyük köprü. Küçük
ve büyük gruplar halinde yıl içerisinde be-
lirli programlarla bayilerimizle bir araya
gelerek birlikte verimli çalışmalara imza
atacağız” dedi. 

Airfel Diyarbakır bayileri ile İstanbul’da bir araya geldi

Firmaların en büyük girdilerinden biri
olan enerjinin daha etkin ve verimli kul-
lanılması ve böylece aynı ürün veya hiz-
meti daha ucuza üretilebilmesi;
sektördeki rekabet gücünü arttırmakta,
enerjide %75 dışa bağımlı olan ülkemize
katkı sağlamakta, çevre/sağlık etkileri az-
altılabilmektedir. Bu bağlamda Konya ve
civarındaki firmalara Enerji Verimliliği ko-
nularında bilgi aktarılması amacıyla 11
Şubat tarihinde EVD Enerji Yönetimi ve
KSO (Konya Sanayi Odası) işbirliği ile;
kanun ve yönetmelikler ışığında  Konya
Sanayi Odası Konferans Salonu’nda “Ko-
bilerde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları”
adlı seminer düzenlendi.  Sanayide Enerji
Verimliliği ve  Potansiyeli,  Enerji Verimli-
liği Mevzuatlarının anlatılmasıyla başla-
yan seminer, Enerji Etüdü – Enerji
Yöneticiliği/Yöneticisi – Danışmanlık/Eği-
tim Hizmetleri – VAP (Verimlilik Arttırıcı

Projeler) ve Uygulamalar’ın anlatılmasıyla
devam etti. Enerji Verimliliği Çalışmaları-
nın Finansmanı, Firmaların enerji verimli-
liği uygulamalarında yararlanabilecekleri
destekler ve teşviklerin dinleyicilere akta-
rılmasıyla seminer sona eren seminere
konuşmacı olarak EVD Enerji Yöneti-
mi’nden Endüstriyel Tesisler Yöneticisi

Sait Dolaş, BİYOSFER Biyokütle Enerji Çö-
zümleri’nden Enerji Yöneticisi Aykut Ateş
ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası An-
kara Şubesi Kurumsal Pazarlama Müdürü
Cemalettin Kitapçı katıldı. EVD Enerji Yö-
netimi bilgilendirme seminerlerinin deva-
mında  önündeki durağın 24 Şubat’ta
Gaziantep olacağı belirtildi.

EVD enerji verimliliği çalışmalarını Anadolu’ya yayıyor
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Roto Çatı ve Solar Teknolojileri çatılara
özel yalıtım detayları çözülmüş, çatı kap-

laması içine gömü-
lebilen ya da sun-
roof sistemiyle tüm
çatıyı kaplayabilen
ileri düzey mimari
solar çözümler su-
nuyor. Roto Güneş
Enerjisi Kollektör-
leri, sıcak su ve
ısıtma desteği sağ-
lanıyor, elektrik
üretiliyor. Bunlarla
kombine edilebilen
çatı pencereleriyle
doğal aydınlatma

ve havalandırma sağlanıyor. 
Üstün Alman teknolojisi ve yılların Roto

tecrübesi sonucu üretilen fotovoltaik mo-
düller, termik kollektörler ve çatı pence-
releri ile çatıları enerji üreten alanlar
haline getiriliyor. Bu kazanımlar elde edi-
lirken çatı üzerinde veya bahçede çirkin
yapılar ve detaylarla karşılaşılmıyor, çatı
kaplaması üzerine konulan demir/alümin-
yum konstrüksiyonlarda olduğu gibi bi-
naya gereksiz yük binmiyor. Roto Solar,
modül ve kollektörlerine 25 yıl sistem ga-
rantisi veriyor. 

Kendi enerjisini kendi üreten doğaya say-
gılı binalar yaratmak, bunu yaparken de
estetikten ve mimariden ödün vermemek
için çözümler sunan Roto Çatı ve Solar
Teknolojileri, çözümü tek elden veriyor.

Sıcak su, ısıtma desteği ve elektrik üretimi için Roto Çatı ve Solar Teknolojileri

Mevcut sistemlerde
kullanılmakta olan
menfez ve anemos-
tad çeşitleri estetik
ve mekanik tarzlara
ortak cevap vere-
memektedir. Esteti-
ğin ve verimliliğin
önem kazandığı ça-

ğımızda standart özel-
liğe sahip olan kare

anemostadlar alçak tavan uygulamala-
rında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Fakat ısıtma ve soğutmanın aynı menfez
üzerinden yapıldığı şartlarda enerji kayıp-
ları yüksek düzeylerde gerçekleşmektedir.
Bilindiği gibi ısınan hava yükselir soğuyan
hava ise aşağı düşer. İşte bu prensipten
yola çıkan Doğuş Teknik sıcak havayı yük-
sek tavan kare anemostadı kullanarak or-

tama dik ve uzun atmayı gerçekleştirdi.  
Standart kullanılan modellerde kanat ve
göbek yapısı sabit olarak imal edilmekte
ve bu sebepten dolayı enerji kaybı yaşan-
maktadır. Doğuş Teknik patentli olarak
imal edilen yüksek tavan anemostadı
tüm göbek elamanlarının aşağı ve yukarı
hareket etmesi sayesinde havayı istenilen
mesafe ve debide iletmektedir. Enerji ve-
rimliliği ve estetiği ilke olarak benimseyen
Doğuş Teknik kendi bünyesinde Ar-Ge
çalışmalarına önem vermektedir. Doğuş
Teknik markalı ve patentli olarak imal
edilmekte olan yüksek tavan kare ane-
mostadları ihtiyaca göre alçak ve yüksek
tavan uygulamalarında ideal konfor ve
verimlilik şartlarını sağlamaktadır. Maliyeti
ve kullanımı ekonomik seviyelerde olan
yeni ve kullanışlı bir ürün olarak kullanı-
cılara sunmaktan gurur duymaktadır.

Doğuş Teknik mekanik sistemlerde patentli kare anemostad uygulamaları

Ege Yıldız’ın Ege Kompozit Boru adıyla piyasaya sürdüğü
cam elyaf takfiyeli borular çok beğenildi. Bina tesisatlarında
basınçlı soğuk ve sıcak su iletiminde kullanılmak amacı ile
üretilen Ege Kompozit Boru 3 katmandan oluşmakta. Mev-
cut Egetherm ek parçaları ile kullanabilinen ve  tıraş gerek-
tirmeyen Ege Kompozit Boruların montaj uygulamalarında
Egetherm boru uygulamalarından bir farkı bulunmamakta.
Kaynak işlemi sırasında traşlama gerekmediği için monta-
jının daha kolay ve hızlı yapılabildiğini belirten  Ege Yıldız’ın
satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Salih Algun Ege Kompozit boruların  görünümüyle sıva
üstü uygulamalarda kullanılabildiğini ve montaj sırasında
yüzde 30 tasarruf sağladığını belirtti.

Ege Kompozit Boru beğenildi
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62 yıldır kaliteyi ön planda tutan ve tek-
nolojik gelişmeleri vakit kaybetmeden
üretimine yansıtan, endüstriyel mamul-

lerde 72 ülkeye ihracat yapan ve üstün
kaliteli ürünleri sayesinde dünya devle-
riyle rekabet eden Ayvaz, Adana Hilton-
sa’da düzenlediği seminerde ürünlerinin
seçimi, kullanımı, montajı ve hatta yönet-
melikler hakkında mevcut ve potansiyel
müşterilerine bilgiler verdi. 
Seminer; inşaat, petrokimya, demir-çelik,
tarım ve ısıtma-soğutma gibi geniş bir
sektör yelpazesine hitap ettiği için yoğun
bir ilgiyle karşılandı. Toplam katılımcı sa-
yısının yaklaşık 350’yi bulduğu seminerde
Adana’nın yanı sıra Gaziantep, Karaman,
Konya, Mersin, Hatay ve Malatya gibi

çevre illerden gelen müşteriler de yer aldı. 
İlk oturum, Ayvaz Satış Müdürü Hikmet
Temel’in konuşması ve ürünlerle ilgili ver-
diği detaylı bilgileri içeren bir sunumla
başladı. İkinci oturumda ise EMO Ayvaz
Satış Müdürü Hatice Zehra Tonyalı, yan-
gın armatürleri ve yönetmelikleriyle ilgili
bir sunum gerçekleştirdi. 
Kişisel sunumların ardından soru-cevap
şeklinde devam eden seminer, yaklaşık
250 kişinin katılım gösterdiği, canlı müzik
eşliğindeki enfes bir akşam yemeği ile
son buldu.

Ayvaz, Adana seminerinde müşterileriyle buluştu

Ev ve işyerleri Bosch oda kumandaları ile daha tasarruflu ısınıyor

Yenilikçi güneş enerji sistemleri üreticisi
Ouraset Solar  sıcak su ihtiyacının %80’e
kadarını karşıladığı kadar ev ısıtmasına da
%35’e kadar destek sağlayan yeni ürünü
“SOLAR-KOMBISET”  bugüne kadar Tür-
kiye koşulları dikkate alınarak yerli bir firma
tarafından geliştirilmiş ilk mahal ve su
ısıtma sistemi olması özelliğiyle dikkat çe-
kiyor. Solar-Kombiset, her türlü  kom-
biyle entegre olarak çalışabildiği gibi
Avrupa’da kullanılan diğer güneş ener-
jisi destekli mahal ısıtma sistemlerine
göre ciddi avantajlar sunuyor. Sistemin
lansmanı Ouraset Ar-Ge ekibinin 15
aylık çalışması sonucunda geçen sene
Münih’te gerçekleştirilen Intersolar Fua-

rı’nda yapıldı. İç piyasaya çıktığı Eylül
2009’dan itibaren ise aralarında Erzu-
rum, İstanbul, Çorlu ve Adana’nın yer
aldığı çeşitli şehirlerde 20’ye yakın uy-
gulaması gerçekleştirildi.

Sistemin avantajları:
Yüksek verim: Çalışma prensibi   enerji
kaybının diğer sistemlerden çok daha az
olmasına imkan tanıyor.
Ekonomik: Alternatiflerine göre ilk yatırım
maliyeti %50 oranında daha düşük.
Entegre: Kombiset’e entegre edilmiş So-
fistike otomatik kontrol ünitesi sayesinde
her türlü kombi ile birlikte rahatlıkla çalışa-
biliyor.

Hepsi bir arada: Tüketicinin iki ayrı ısıtma
cihazına yatırım yapmasına gerek bırakma-
dan, ev ve mahal ısıtma birlikte tasarlanan
ve kurulan tek bir sistemden sağlanıyor.
Estetik: Diğer güneş enerjisi destekli
mahal ısıtma ürünlerine göre kazan dai-
resinde daha az yere ihtiyaç duyuyor.

Enerjinin dünya üzerindeki maliyetlerinin
sürekli artması, enerji kullandığımız her
alanda yakıt ekonomisi yapmanın önemini
her geçen gün artırıyor. Bu doğrultuda
enerjinin daha ekonomik kullanılması için
oda sıcaklığını ± 0,25 °C hassasiyetle öl-
çebilen oda kumandaları ile içinizi rahat-
latıyor. Böylelikle kombinin istenilen
zamanda devreye girmesi sağlanarak,
konforlu bir ısıtma sağlanabildiği gibi ge-
reğinden fazla enerji tüketimi de ortadan
kalkıyor. 
Bosch modülasyonlu kumandalar o anki
oda sıcaklığı bilgisini cihaza ileterek kom-
binin yeterli güçte ve daha tasarruflu ça-
lışmasını sağlıyor. Bu durumda cihaz, oda
sıcaklığı bilgisine sahip olduğu için alev
boyunu ayarlayıp, ortam sıcaklığının iste-

nilen seviyeye geldiğini tespit ederek, ısıt-
mayı oda kumandası kullanılmayan sis-
temlere göre daha hassas zamanlama ile
durdurabiliyor. Ayrıca Bosch program sa-
atli oda kumandaları ile kombinin gün
içerisinde kullanıcı tarafından ayarlanan
zaman dilimlerinde ve belirlenen sıcaklık-
lara göre çalışıp, durdurulması sağlanıyor.
Oda kumandası kullanmak, mekanın ya-
lıtımı, konumu gibi şartlara göre değiş-
mekle beraber, yakıt tüketimini yaklaşık

%7-10 azaltırken ortamın sıcaklığa bağlı
olan konforunu arttırıyor ve çevrenin ko-
runmasına katkıda bulunuyor.
Oda sıcaklığını kontrol altında tutmanın
bir başka yolu ise Bosch oda termostat-
ları.Bosch program saatli oda termostat-
ları ile de oda sıcaklığınızı kontrol altında
tutabilir, oda sıcaklığına göre ısıtma ciha-
zının ne zaman çalışıp, durması gerekti-
ğini ayarlayabilirsiniz. Cihaz, üzerinden
ayarlanan 1,2,3 gibi kademeleri baz ala-
rak tesisat suyu sıcaklığındaki değişimlere
göre modülasyon yaparak, alev boyunu
değiştirir ve ısı ihtiyacına göre kapasitesini
ayarlar. Oda termostatı ortam sıcaklığının
istenen seviyeye geldiğini tespit ettikten
sonra ise cihazı durdurarak, fazla enerji
kaybını engeller. 

Güneş enerjisiyle ısınmada yenilikçi ürün: Solar-Kombiset 





İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
UGETAM ve GAZMER’in birlikte organize
ettiği “Enerji Sektörü Isıtma ve Doğal Gaz
Eğitim ve İstihdam Programı Sertifika Tö-
reni” Grand Cevahir Otel Kongre Merke-
zi’nde yapıldı. Isıtma ve Doğal Gaz İç
Tesisatçılık Meslek Edindirme ve Geliş-
tirme Kurslarını tamamlayan katılımcılara
sertifikalarının verildiği törene; Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş ile UGETAM Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç,
Türkiye Doğal gaz Dağıtıcılar Birliği Baş-
kanı Mehmet Kazancı, İGDAŞ Genel Mü-
dürü Bilal Aslan ve UGETAM Genel
Müdürü Serkan Keleşer katıldı.

PROJEDE 45 UZMAN MÜHENDİS 
DERS VERDİ
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Ümit Doğay Arınç törende yaptığı konuş-
masına UGETAM’ın kuruluşundan bugüne
gelişimi ve yürütmüş olduğu çalışmalar
hakkında bilgi vererek başladı.  2009 yı-
lında 17024 standartlarına uygun 10 ayrı
kapsamda 4 bin 953 kişi akrediteli perso-
nel belgelendirmesinin yapıldığını belirten
UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof.
Ümit Doğay Arınç, söz konusu tarihte

17025 standardına uygun olarak ise 6 ayrı
kapsamda akrediteli deney sayısının 52'ye
ulaştığını vurguladı. 2009 yılında 3 bin
306 akrediteli deney hizmeti verildiğini,
370 bin akrediteli sayaç kalibrasyonun
gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen
Arınç UGETAM’ın bu projeler haricinde
Melen suyu boru hattında 15 bin 592
metre akrediteli çelik boru kaynak muaye-
nesi yaptığı ve yapmaya devam ettiğini
söyledi. Ayrıca UGETAM’ın enerji verimli-
liği danışman şirketi olarak EİEİ (Elektrik İş-
leri Etüt İdaresi) olarak yetkilendirildiğinin
altını çizen Prof. Ümit Doğay Arınç, UGE-
TAM ve GAZMER işbirliğiyle hazırlanan
Doğal gaz Ulusal Meslek Standartları Pro-
jesi’nde 45 uzman mühendisin 6 ay sü-
reyle 47 toplantı yaptığını, 103 kurum ve
kuruluştan görüş alındığını açıkladı.

DOĞAL GAZ PAZARI 6 YILDA 
%7,5 SEVİYESİNDE %84’E YÜKSELDİ
Türkiye doğal gaz pazarının sadece 20
yıllık geçmişine rağmen, özellikle 2003 yı-
lından sonra piyasanın serbestleşmesiyle
beraber büyük bir gelişim gösterdiğini
söyleyerek konuşmasına başlayan Türkiye
Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı
Mehmet Kazancı, sektörün 20 milyar do-
larlık ekonomik büyüklüğü ile Avrupa’nın
altıncı büyük doğal gaz pazarı haline gel-

diğini açıkladı. Başlangıçta 5 doğal gaz şir-
keti varken bugün 60 şirkete ulaşıldığını ve
coğrafi anlamda yüzde 7,5 i kapsayan
doğal gaz dağıtım sektörünün 6 yıllık
zaman zarfında yüzde 84’e ulaştığını vur-
gulayan Mehmet Kazancı, sektörün gelişi-
minin sağladığı artıları “Sektörün gelişimiyle
sanayiciye ucuz enerji sağlanmış bu sanayi-
cinin rekabet gücünü artırmış, ihracat dola-
yısıyla da istihdam desteklenmiştir.
Yatırımcılar tarafından dağıtım bölgelerinde
3 milyar dolara yakın yatırım gerçekleşmiştir.
Yapılan yatırımların ülke ekonomisine doğ-
rudan ve dolaylı katkısı 10 milyar dolardır.
60 bin kişiye özelleşmeyle beraber iş im-
kânı sağlanmıştır” diyerek belirtti. 

“TEMEL STRATEJİMİZ GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE
DOĞAL GAZ PAZARI OLUŞTURMAK”
Yapılan yatırımın önemini “Bizim sektö-
rümüzde bir kişiye istihdam için devletin
harcaması gereken yatırım miktarının 312
bin 500 TL olduğu düşünüldüğünde ya-
tırımın ne kadar önemli olduğu da ortaya
çıkmaktadır” sözleriyle açıklayan Türkiye
Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı
Mehmet Kazancı, 2004 yılında kurulan
GAZBİR’in Avrupa ve dünya piyasaları ile
uyum sağlamak için IGU, Marcogaz ve
Eurogas’a katıldığını belirtti. GAZBİR ola-
rak temel stratejilerinin “ Ülkemiz men-

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisatçılık Meslek Edindirme ve Geliştirme Kurslarını ta-
mamlayan katılımcılara sertifikaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Din-
çer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı törenle verildi.

Doğal gaz sektörüne taze kan
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faatleri doğrultusunda Avrupa’nın arz
güvenliğini sağlama ve güçlü bir Türkiye
doğal gaz pazarı oluşturmak”  olduğunu
sözlerine ekleyen Kazancı, doğal gaz pa-
zarının hızla büyümesinin nitelikli eleman
ihtiyacını da beraberinde getirdiğini vur-
gulayarak bu ihtiyacın GAZMER ve UGE-
TAM’ın katkılarıyla giderildiğini ifade etti. 
5544 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik
Kurulu’nun kurulduğunu ve mesleki
alanda ulusal yeterlilik esaslarının sektör
tarafından belirlendiğini, en önemlisinin
ise düzenlenen proje ile ülkemizde ve Av-
rupa ülkelerinde iş bulma imkanının sağ-
landığını da konuşmasında dile getiren
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Baş-
kanı Mehmet Kazancı, “25 Ağustos
2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınla-
nan Doğal Gaz Meslek Standartları sek-
törümüzün kalite yolculuğunda önemli
bir kilometre taşı olmuştur” diyerek iler-
leyen döneme yönelik beklentilerini şu
şekilde özetledi; “İŞKUR, UGETAM ve
GAZMER bundan sonra daha güçlü işbir-
liği ile oluşturarak sektör ihtiyaçları için
binlerce kalifiye eleman yetiştireceklerine
inanıyorum” dedi. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
TANER YILDIZ: “TÖRENİN ANLAMI
BÜYÜK”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıl-
dız ise törende yaptığı sunumunda deği-
şimleri yönetmenin kolay olmadığını,
değişimin riskinin statükonun riskinden
daha fazla olduğunu ama bu değişimin
sürecinin ancak çok iyi bir koordinasyon
sürecinden sonra yönetilebileceğini söy-
ledi. Söz konusu kurumun bu hale gele-
bilmesinin ve sertifikaya girebilmesinin bu
bürokrasi içerisinde çok önemli zorlukları
olduğunu belirten Yıldız, her işin kendine
has bir kültürü olduğunu belirterek enerji
sektörü ile ilgili şu örneği verdi;  “Bugün
hidroelektrik santralleri yapmak bizim için
bir birikimdir, bir mühendislik değeridir.
Bunu yapmak Türk mühendislerinin ra-
hatlıkla yapabileceği bir işken nükleer güç
santralleri için aynı şeyi söyleyemeyiz. O

yüzden nükleer güç santrallerine geçmek
gerektiğini her platformda belirtiyoruz.
Bu işin de kendine has bir kültürü var.
Bundan 6 yıl kadar önce Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu bu ihaleleri yaptı-
ğında tartışılıyordu, 'Bunlar yapılabilir mi,
bu dağıtım şirketleri bunları becerebilir
mi, bu fiyatlarla yapılabilir mi' diye bir tar-
tışma zemini vardı. Geldiğimiz noktada
yaklaşık 8,6 milyon adetlik aboneye
ulaştı. Elektrikteki abonemiz 27 milyon
adet civarında. Hem enerji sektöründe bir
değişim hem de çalışma hayatımızdaki
değişimi yönetmek aynı platformda bu-
luşmasıyla alakalıdır”.
Enerji sektörü açısından önemini ''Türki-
ye'nin coğrafyasından kaynaklanan avan-
tajları kullandığımız şu dönemde, gaz,
petrol boru hatlarıyla ilgili sürecin başlan-
gıcında olduğumuz bir dönemde, bu tür
bir törenin bizim için çok anlamı var. Ta-
mamen Avrupa standartlarında gerçek-
leştireceğimiz projelere bir altyapı
oluşturmak açısından önemli. Buradan
sertifika alacak kişileri gözümüzün bir
ucuyla sürekli takip ettiğimizi bilmenizi is-
terim. Buralara yapılacak müracaatların
ihtisaslaşmış, kurumsallaşmış ve aranan
elemanlar seviyesine geçmesiyle ilgili
önemli bir değişim olacak'' sözleriyle
ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Taner Yıldız, UGETAM’ın çalışmala-
rını bizzat giderek yerinde gördüğünü
belirtip burada yapılan çalışmaları “Ger-
çekten son derece heyecan verici” şek-
linde özetledi.  

“TÜRKİYE’NİN İKİ TEMEL SORUNUNA
KÖKLÜ VE FARKLI MODELLE CEVAP
VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”
“Bu programın hem Türk kamu idaresi
hem bakanlığımız ve ülkemiz açısından
hem de benim şahsım açısından bir an-
lamı var” sözleriyle konuşmasına başla-
yan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Prof. Dr. Ömer Dinçer, “Kamu Yönetim
Reformu çalışmalarına başladığımızda,
onun temel paradigmalarından bir tanesi
yönetişim üzerine kuruldu. Kamu idaresi

geleneksel politikalarını yönetirken ya da
hizmetleri sunarken genelde şöyle davra-
nıyor. Genel bir hizmetle ilgili kararını ve-
riyor, o hizmeti sunuyor, daha sonrada
vatandaşlardan bir tepki gelirse yaptığı
işin kamunun ne kadar yararına oldu-
ğunu izah etmeye çalışıyor. Ama yönetim
tipi değişmeye, toplumla bir bütünlük
içerisinde, ilgili bütün aktörlerin yönetime
dâhil olduğunu kabul etmeye başladığı-
mız andan itibaren yaklaşım tarzları da
değişir. Artık her şeyden önce hem hazır-
lıkların yapıldığı hem de uygulamaların
yapıldığı süreçte ilgili bütün aktörlerin
devrede olduğu modele doğru gidiyoruz.
Bu ciddi anlamda paradigma değişimidir.
Aslında bugün bu programı gerçekleştir-
meden önce yapmaya çalıştığımız hedef-
lerin arkasında çok uzun bir çalışma var.
Herhangi bir meslek standardının belir-
lenmesi konusunu biz bakanlık olarak
yapmadık. İlgili toplumsal aktörler ve sivil
toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin
desteğiyle meslek standartlarını belirle-
dik. Biz sadece onlara gerekli zemini ha-
zırladık. Meslek standartlarının adını
koyan içeriğini belirleyen sivil toplum ör-
gütleri oldu. Eğitimleri de sivil toplum ör-
gütlerine, üniversitelere verdik. Ayrıca
belgelendirmesini de akredite olmuş ku-
rumlara verdik. Böylece hem karar hem
uygulama sürecinde katılım sağlanıyor.
Bunun çok daha başarılı sonuçlar doğu-
racağını da şimdiden söylemek müm-
kün” diyerek programın kamu idaresi
açısından önemini belirtti. 
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İSKİD - Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Burs
Komisyonu tarafından 27 Ocak Çar-
şamba günü The Green Park - Bostancı
Otel’de Üniversite-Sanayi işbirliği ve Teş-
vikler konulu panel düzenlendi. 65 davet-
linin katıldığı toplantının açılışı İSKİD
Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Zalma ve
ÜSİB Komisyon Başkanı Naci Şahin ön-
derliğinde yapıldı. Toplantının katılımcıları
İSKİD üye firma yönetici ve Ar-Ge çalışan-
ları, üniversitelerin ilgili anabilim dalların-
dan öğretim üyeleri, sektör içinden ve
dışından firma temsilcileri olurken, İSKİD
ÜSİB, TÜBİTAK MAM, TTGV, TEYDEP, Fri-
term, TÜSSİDE ve Arçelik firmalarından
yöneticiler konuşmacı olarak yer aldı. 
Konuşmacılar, Ar-Ge faaliyetlerinin, verimli
ve sistemli bir düzende sürdürülebilir kılı-
nabilmesi için Ar-Ge kültürü ve bilinci, üni-
versiteler ve sanayi işbirliği, deneyimli
firmaların Ar-Ge tecrübeleri, Ar-Ge örgüt-

lenmesi, Ar-Ge destek ve teşvikleri, ortak
bir test ve araştırma merkezi kurulması ve
bu konuya devlet katkısı, Ar-Ge çalışanı
profili, Ar-Ge’nin temel hedefleri, konula-
rında sunumlar yaparken, İSKİD-ÜSİB Ko-
misyonu bünyesinde basımı tamamlanan
ve ilgili üye ve diğer firmalara ücretsiz da-
ğıtılan Ar-Ge kitabının tanımı Erhan Böke
tarafından gerçekleştirildi. Toplantı so-
nunda İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Duruk panele katkı koyan konuş-
macılara teşekkürlerini ileterek, katkıların-
dan dolayı hediyelerini takdim etti.
İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden
katılım sağlayan Zuhal Zeybek ve TÜBİTAK
MAM’dan İzzet Karadağ panelden çok
keyif aldıklarını belirterek, emeği geçen
Nedim Zalma’ya,  Naci Şahin’e, konuşma-
cılara, Filiz Madendere’ye ve diğer İSKİD
çalışanlarına teşekkürlerini iletti. 

İSKİD’in Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu tarafından özel sektörü
oluşturan sanayi kurumlarının gelişmesi ve rekabet gücünün artırılması husu-
sunda oldukça önemli olan Ar-Ge faaliyetlerinin, verimli ve sistemli bir düzende
sürdürülebilir kılınabilmesi için panel düzenledi.

İSKİD, Üniversite-Sanayi işbirliği ve 
Teşvikler konulu panel düzenledi
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İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde sana-
yicilerle bir araya gelen  Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, burada yaptığı konuş-
mada, işadamlarının ‘Darbe söylentilerin-
den bıktık’ sözleri üzerine “İşinize
gücünüze bakın, moralinizi bozmayın”
çağrısı yaptı. 
Türkiye’nin geleceğinin çok parlak oldu-
ğunu, bundan kimsenin şüphesi olma-
ması gerektiğini söyleyen Gül, “Siz asla
bu işlere takılmayın ve moralinizi bozma-
yınız, bunların hepsi gelip geçicidir” açık-
lamasında bulundu. Türkiye’nin en
önemli meselelerinden birinin işsizlik ol-
duğu belirten Gül, yüzde 13 seviyelerinde
bulunan işsizliğin rakama girmeyen gizli
işsizlerle daha fazla olacağını söyledi.
Dünyada Türkiye’den daha fazla işsizlik
sorunu yaşayan ülkelerin bulunduğunu
kaydeden Gül, yüzde 20 işsizliği olan İs-
panya’yı örnek gösterdi. Türkiye’nin bi-

rinci önceliğinin işsizlere iş bulmak oldu-
ğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül,
istihdamın artık devlet kapısından değil
özel sektörden geçtiğini dile getirdi.
Gül, sanayicilere “Sizler ne kadar çok des-
teklenirseniz, ne kadar çok önünüz açı-
lırsa, Türkiye’nin bu sorunu düşecek. Bir
ülkenin en büyük zenginliği müteşebbis gi-
rişimci iş adamlarıdır. Bugün İvedik Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bu
müteşebbisler, iş adamları, Türkiye’nin en
sağlam, temel direğidir. Çok kısa süre içe-
risinde 100 binin üzerinde insanı istihdam
edecek bir organize sanayi bölgesinin or-
taya çıkması gerçekten büyük bir başarı
hikâyesidir. Türkiye’nin ortalaması diyebi-
leceğim gerçekten çok da yük çeken ve
aynı zamanda da çok çalışkan ve büyük
bir sorumluluk duygusu içerisinde hare-
ket eden kişilersiniz. Bugün sizlerle bera-
ber olmam gerçekten iş dünyamıza,

üretenlerimize, sanayicilerimize, elini
taşın altına koyan insanlara desteğimi,
daha doğrusu bütün devletimizin, Türk
Devleti'nin desteğini göstermek içindir.
Bugün gerçekten sizlerle beraber olmak-
tan büyük bir memnuniyet duyuyorum”
ifadelerini kullandı. Türkiye inanılmaz bir
değişim içinde olduğunu vurgulayan Gül,
bu değişimin en büyük öncüsünü sanayi-
ciler olarak açıkladı. Son dönemde ve sık-
lıkla TÜSİAD, Odalar Birliği’yle görüştüğünü
belirten Gül “İşadamlarında inanılmaz bir
yarış ve çalışma var” dedi. 
İşadamlarıyla yemek yiyen Gül, ziyaretinin
sebebini iş dünyasına, üretenlere, sanayici-
lere bütün devletin desteğini göstermek
olarak açıkladı. Fırsat buldukça bu tip ziya-
retleri yaptığını kaydeden Gül, İvedik Or-
ganize Sanayi’de 100 binin üzerinde
insanın istihdam edilmesinin başarı oldu-
ğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: “Bir ülkenin en büyük zenginliği müteşebbis gi-
rişimci iş adamlarıdır. Bugün İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bu
müteşebbisler, iş adamları, Türkiye’nin en sağlam, temel direğidir.”

AFS Boru’nun İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: 

İstihdam artık devlet kapısından değil 
özel sektörden geçiyor
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İvedik Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ni ziyaretinde AFS
Boru’yu da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı
Gül, AFS Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Poyraz’dan ürünler ve iklimlendirme sek-
törü hakkında bilgiler aldı. Cumhurbaş-
kanı’nın AFS Boru’ya yaptığı geziyi Sanayi
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ankara
Valisi Kemal Önal ve bürokratlardan olu-
şan bir ekipte takip etti. 
AFS ürünleri hakkında bilgi alan Cumhur-
başkanı Gül, bakan ve bürokratlar fabrika
bölümünü de ziyaret ederek, üretimi ye-
rinde izlediler. Fabrika gezisinde yeni
esnek hava kanalı teknolojilerini ve diğer
üretim sistemlerini doğrudan inceleme
fırsatı bulan Gül, dünyada Türk sanayici-
sinin isminin duyurulmasına katkılarından
dolayı AFS’ye teşekkür etti.

AFS Boru’nun Ar-Ge laboratuvarında çe-
şitli testleri yerinde inceleyen ve merakını
gizlemeyen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, iş adamlarının çalışma azmi ve hırsı-
nın Türkiye'yi kısa sürede inanılmaz bir
noktaya getireceğini ifade ederek, bir ül-
kenin en büyük zenginliğinin o ülkenin gi-
rişimci iş adamları olduğunun altını çizdi.
AFS Boru’nun örnek bir üretim tesisi kur-
duğuna vurgu yapılan ziyarette Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, üretimde Avrupa
Birliği standartlarının zorunluluğuna dik-
kat çekti.  

AAFS Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz:
“Gerekli özen gösterilirse yakın gelecekte
bütün dünyaya hakim bir iş koluna sahip
olacağız.”
İklimlendirme sektöründe yaşanan geliş-
meler hakkında devletin zirvesine de bilgi
vermek amacıyla Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’ü AFS Boru’nun İvedik Organize
Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasına
davet eden AFS Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Poyraz, pek çok işadamının sözcüsü

oldu. Cumhurbaşkanı Gül’e sektörün
gelişmeleri ve sorunları hakkında brifing
veren Poyraz, “Gerekli özen gösterilirse
yakın gelecekte bütün dünyaya hakim
bir iş koluna sahip olacağız. Bu da istih-
dam, yani daha fazla refah demektir”
açıklamasında bulundu. Sanayi ve Tica-
ret Bakanı Nihat Ergün’e havalandırma
konusunun önemini aktaran Poyraz, ik-
limlendirme sektörünün daha fazla ilgiyi
hak ettiğini belirtti.
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Bosch Grubu termoteknoloji işkolu şirket-
lerinden Isısan Isıtma ve Klima San. A.Ş.
enerji tasarruflu ve yüksek verimli ürünler
sunmaya devam ediyor. Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği ile merkezi sis-
tem uygulamalarının ve buna paralel ola-
rak enerji paylaşımının önem kazanacağı
bir sürece girildiği bugünlerde Isısan, Av-
rupa’nın lider markalarından Kamstrup
ve Redan ile Türkiye pazarı için iş birliği
anlaşması yaptı. Isıtma sektörüne yönelik

tüm ürün ve ekipmanları bünyesinde bu-
lunduran Isısan Grubu anlaşma ile Kams-
trup kalorimetreler ve Redan kat
istasyonlarını da ürün gamına ekledi. Bu iki
önemli firma ile gerçekleştirilen anlaşma-
ların sektöre duyurulması amacıyla düzen-
lenen toplantıya Danimarka’nın Türkiye
Büyükelçisi Ole Egberg Mikkelsen,  Bosch
Termoteknik Ortadoğu ve Kafkasya Satış
Direktörü ve Isısan Isıtma ve Klima San.
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Selman Tarmur,

Kamstrup Satış Müdürü Soren Hebsgaard
Knudsen, Redan Satış Müdürü Per Fuglevig
Hedegaard çok sayıda proje firma temsil-
cisi ve bayiler katıldılar. Toplantıda Kams-
trup Satış Müdürü Soren Hebsgaard
Knudsen, merkezi sistem uygulanan konut
projelerinde kullanılan ısı miktarının ölçül-
mesi ve faturalandırılmasını sağlayan
Kamstrup kalorimetreler, Redan Satış Mü-
dürü Per Fuglevig Hedegaard ise; daireler
arası adil fatura paylaşımı, düşük ısı kaybı
ve düşük dönüş suyu sıcaklığı ile sistemi
yüksek verimli kılan Redan kat istasyonla-
rının tanıtımını gerçekleştirdiler. 

Kamstrup “Ultrasonic” Kalorimetre ci-
hazları ile Redan Kat İstasyonları kalitesi
ve fonksiyonelliği ile enerji tasarrufunda
hem ev hem de ülke ekonomisine kat-
kıda bulunuyor. Kamstrup, Avrupa’da
merkezi sistem çözümlerinde, ısı miktarı-
nın ölçülmesinde ve enerji verimliliği ko-
nularında ilk akla gelen firmalar arasında
yer alıyor.  Kamstrup kalorimetreler ile
merkezi sistem uygulanan konut projele-
rinde kullanılan ısı miktarının ölçülmesi ve
faturalandırılması sağlanıyor. Kullanıcılar

Isısan ve Avrupa’nın önde gelen enerji ölçümleme ürünleri üreticisi Kamstrup
ve Redan’la Türkiye pazarı için işbirliğine gitti.
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Isısan,  ve ile gücüne güç kattı





ile harcadıkları kadar doğal gazın fatura-
landırılması kolaylığı buluşturuluyor. Av-
rupa’nın kendi alanında lider üretici
firmalarından Kamstrup uzun ömürlü ve
ileri teknoloji sahibi olma özellikleri ile
dikkat çekiyor. 

Redan firması ise Avrupa’da kat istasyon-
ları alanında sektörünün liderleri arasında
yer alıyor. Redan kat istasyonları her dai-
renin girişine monte ediliyor ve istasyon
merkezi kazan dairesinden gelen su ile
besleniyor. Kompakt yapısıyla uygulama
kolaylığı sağlayan kat istasyonları düşük
ısı kaybı ve düşük dönüş suyu sıcaklığı ile
artan sistem verimliliği sunuyor. Domestik
sıcak su üretimi, maksimum domestik
sıcak su kontrolü, adil fatura paylaşımı ve
opsiyonel bireysel oda sıcaklığı ayarlama
fonksiyonları arasında yer alıyor. Redan
kat istasyonları tüm bu özellikleri saye-
sinde karşılaşılan her türlü konfor ihtiya-
cına cevap verebiliyor.

ISISAN teknik bilgi birikimi ve deneyimi ile
tüketicilerine her zaman doğru teknik alt-
yapıya sahip, ekonomik ve uzun ömürlü
ürünler sunuyor. Kamstrup kalorimetreler
ile Redan kat istasyonları da Isısan güven-
cesiyle mimar, mühendis ve sektör tem-
silcileriyle buluşuyor.
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Bosch Termoteknik Ortadoğu ve Kafkasya Satış Direktörü ve Isısan
Isıtma ve Klima San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Selman Tarmur:

“Isısan, Kamstrup ve Redan
işbirliğinden çok umutluyuz”

“Isısan olarak Kamstrup ve Redan ile birliktelikten çok
umutluyuz. Bu birliktelik sonrasında Türkiye’de daha da
başarılı olacağımıza inanıyorum. Pazarın doğru yönde
oluşmasına, büyümesine, iyi ürünlerin pazarda olmasına,
yeni teknolojilerin kullanılmasına katkımızın olacağını dü-
şünüyorum. Hem ev hem de ülke ekonomisine yararımız
olacağını söyleyebilirim.”
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Isısan Grubu’nun ürün gamına eklediği
Kamstrup kalorimetreler ve Redan kat is-
tasyonlarının tanıtım toplantısı sonra-
sında Termo Klima’ya özel açıklamalarda
bulunan Bosch Termoteknik Ortadoğu ve
Kafkasya Satış Direktörü ve Isısan Isıtma
ve Klima San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Selman Tarmur, Isısan olarak her zaman
“3E” (enerji-ekonomi-çevre) prensibini
takip ettiklerini, Kamstrup ve Redan’la
varılan işbirliğinin de bu çerçeve gerçek-
leştiğini söyledi. 

Kamstrup ve Redan firmalarıyla bugün iş
ortaklığıyla sonuçlanan süreç ne zaman
başladı?
Isısan olarak yıllardan beri “3E” (enerji-
ekonomi-çevre) prensibini takip eden, ko-
nuşan anlatan ve bu anlamda cihazlar
üzerine yoğunlaşan bir firmayız. Enerji
ekonomi ve çevre bizim için çok önemli
olan konular. Enerji verimliliği kanununun
taslakları çıktığı zaman, taslağı yakından
takip ettik. Taslakta merkezi sistemler ve
bağımsız bölümlerin harcadığı enerjinin
ölçülebilmesi konusu taslak ilk ortaya çık-
tığı zaman içerisinde bulunuyordu. Yürür-
lüğe girdiği zaman da bu sistemlerin
gündeme geleceğinin farkındaydık. Bunu
hissettiğimiz andan itibaren böyle bir ara-
yışa girdik. Yani yurtdışında bu işi yapan,
cihaz üreten firmalarla ilgili arayışı biz
başlattık. Böyle bir arayış sonucunda da
hem ultrasonik kalorimetrelerle ilgili
Kamstrup firmasını hem de kat istasyon-
ları ile ilgili Redan firmasını bulduk.
Firma olarak tüm dünyada önemli işbir-
liklerimiz var. İyi markalarla, iyi ortaklarla,

iyi partnerlerle çalışıyoruz. Bu işbirlikleri-
mizin de bu anlaşmada önemli payı var.
Netice olarak Kamstrup ve Redan firma-
larıyla 2009 yılının ikinci yarısında görüş-
melere başladık. Kendilerine Bosch
Grubu bünyesinde yürüttüğümüz faali-
yetlerimizi, sistemimizi, stratejilerimizi,
hedeflerimizi anlattık. Neticesinde de bu
işbirliğini hayata geçirdik. Bugün ise bu-
rada bu birlikteliğin ilk tanıtımını ve kut-
lamasını yapıyoruz.

Söz konusu bu iki firmanın Türkiye paza-
rına bakış açıları nasıl?
Türkiye tüm Avrupalı üreticiler için büyük
bir pazar. Öncelikle nüfusumuz bu paza-
rın büyüklüğünde önemli bir paya sahip.
Çünkü nüfus artış hızımız Avrupa ülkele-
rine göre oldukça yüksek ve genç bir pro-
file sahip. Bu genç nüfus tüketim ihtiyacı
demektir. Ayrıca hala köyden kente bir
göç var.
Başka bir açıdan bakıldığında ısıtma, so-
ğutma iklimlendirme sektöründe Tür-
kiye’nin alması gereken oldukça büyük
bir mesafe var. Örneğin doğalgaz dağılımı
henüz bütün ülke çapında gerçekleşmiş
değil. Oysa Avrupa 1960’lardan beri
doğal gaz kullanıyor. Doğal gazın tüm ül-
keye yayılması pazarın büyüyeceğinin bir
göstergesidir. Doğal gazın yayılması eski
sistemlerin değiştirilmesi demek. Ayrıca
eskiyen ürünlerin değiştirilmesi söz ko-
nusu, bir de yenileme pazarı var. 
Şu anda Türkiye’de bireysel kullanıma ba-
karsak çalışan 5 milyon kombi, 1 milyon
soba var. 6 milyon bireysel abone var. Bu
cihazların değişimi söz konusu olacak

Yaklaşık 1,5 milyon merkezi sistem abo-
nesi var, bu cihazlarda da değişim olacak.
Doğal gaz geldiği zaman bazı eski kazan-
lar doğal gaza dönüştürüldü, bu cihazla-
rın da değişmesi gerekecek. Bütün
bunları alt alta dizdiğimiz zaman tabi
büyük bir pazar karşımıza çıkıyor. 
Netice olarak işbirliğine gittiğimiz bu fir-
malar Türkiye’nin ve potansiyelinin far-
kında olan firmalar, belki doğru partneri
bulamadılar veya başka sebeplerde daha
önce Türkiye pazarına giremediler ama
bu firmalar Türkiye’ye ilgiyle bakan, pa-
zardan haberdar olan firmalar. 

Isısan olarak hem bireysel hem de merkezi
sistem ürünleri konusunda ürünleriniz var.
Merkezi sistem konusunda pazarda yeni or-
taklarınızla yer alacaksınız. Oysa yönetmeli-
ğin çok tartışmalı bin metre kare sınırlaması
var. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?
Bizim ürün gamımızda hem bireysel hem
de merkezi ürünler var. Bizim amacımız
HVAC sektöründe ihtiyaç duyulan ürünler
konusunda üst kalitede ürünlerle müşte-
rilerimize hizmet sunabilmek. Bu yüzden
Buderus, Bosch ve Daikin ile çalışıyoruz,
bugün Kamstrup ve Redan ile çalışacağı-
mızı söylüyoruz. Farklı bir ifade ile üst ka-
litede ve ihtiyacın tamamına hitap edecek
ürünleri piyasaya sunmak zorundayız.
Bizim temel stratejimiz bu. Bana göre her
ürünün uygulanabileceği uygun bir proje
vardır.
Yönetmelik yayımlandığında metrekare
konusunda epeyce tartışma yapıldı halen
de yapılıyor. Diğer çözüm önerileri elbette
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tartışılabilir. Yönetmeliğe eleştiri getiren-
lerin haklı olduklarını düşündüğüm yön-
leri de var. Fakat böyle bir yönetmelik çıktı
ve bu yönetmelik yürürlükte olduğu sü-
rece bizim buna uymak zorunluluğumuz
var. Biz de hem bireysel hem merkezi sis-
tem ürünler sattığımız için önümüze
gelen projelerin durumlarına göre üst ka-
lite ürünlerimiz piyasaya sunmaya devam
edeceğiz.

İnsanlar merkezi sistemi bırakıp bireysel
ısınma sistemlerine geçerken en çok pay-
laşım konusundan dolayı geçtiler. Bu dü-
şüncenin toplumda henüz kırılamadığını
düşünüyorum.
Yeni yönetmelik bunu değiştiriyor. Mer-
kezi sistemle ısınacaksınız, kullandığınız
kadar ödeyeceksiniz fakat bağımsız bö-
lümlerin harcadığı enerjinin parasını da
paylaştıracaksınız. Söylediğiniz doğru,
fakat insanlar merkezi sistemle de tüket-
tikleri kadar ödeyebildiklerini, aynı za-
manda tasarruf ettiklerini gördükleri
zaman merkezi sisteme karşı olan ön yar-
gılarını değiştireceklerdir. Eskiden eşit ola-
rak paylaşılan giderler artık adil bir şekilde
dağıtılacak.
Kalorimetre bir tasarruf sağlamaz ama
harcadıkları enerji miktarını ölçebildikleri
zaman termostatik vanalar kullanarak, sı-
caklık ayarlarını kullanarak tasarruf yap-
maya başlayacaklar.  

Peki, insanlardaki merkezi sisteme olan ön-
yargılarını kırmak için çalışmalarda buluna-
cak mısınız? 
Isısan teknik pazarlama konusunda uz-
manlaşmış, geçmişten gelen ciddi bir bi-
rikime, tecrübeye sahip bir firma. Bu gün
sadece bir birlikteliği duyurduk, sevinci-
mizi sektörle, pazarla paylaştık. Bugün-
den sonra bölgelerimizde, Isısan Akademi
salonlarında tanıtım çalışmalarımız hızlı
bir şekilde gerçekleştirilecek. Sektörün de
çok iyi bildiği gibi bizim tüm kesimlere yö-
nelik aktivitelerimiz oluyor. Bu konuda da
aktif bir tanıtım çalışmasına gideceğiz.
Burada önemli olan insanları bu ürünlerin
varlığından haberdar etmek, ürünlerin
avantajlarına ikna etmek ve bu ürünlerin
gerçeklen iyi ürünler olduğunu insanlara
aktarmak.

İşbirliğine gittiğiniz bu markaların pazara
girmesiyle söz konusu segmentte, pazar
payının artacağını, bunun için çalışacağınızı
söylemek mümkün mü? 
Elbette bizim amacımız pazarı büyütmek.
Isısan olarak getirdiğimiz her ürünle bir-

likte pazarı doğru şekillendirme ve bü-
yütme konusunda çalışmalar yapıyoruz.
Bu işbirliği ile de pazarın doğru şekilde
büyüyeceğine inanıyoruz. 

Bugün yeni iş ortaklarınız ve yeni ürünleri-
nizin lansmanını yaptınız. Söz konusu bu
ürünlerin özellikleri hakkında bilgi verebilir
misiniz? 
Kalorimetrelerde birkaç farklı ölçme tek-
nolojisi var. Bu teknolojilerden birisi içer-
sindeki türbin ile mekanik ölçme
imkânı... Diğeri de ultrasonik ölçme sis-
temi... Kamstrup üretime mekanik sis-
temlerle başlayan, daha sonra ultrasonik
sistemleri geliştirmiş bir firma. Ürün tipine
göre çok farklı aralıklarda ölçümler yapa-
biliyor. Ultrasonik cihazların en büyük
özelliği sistemde herhangi bir şekilde
tortu, pislik oluşmuş ise bunların zamanla
ölçme kalitesini bozma gibi bir riski olma-
ması. Bu temel farklılık olarak düşünül-
meli. Şu anda artık mekanik ölçme cihazı
da üretmiyorlar. Bizim her zaman yapmak
istediğimiz, sektöre pozitif anlamda bir
katkı sağlamak ve son teknoloji ürünü pa-
zara çıkarmak. O yüzden bu cihazlar pa-
zarda kaliteyi yükselten cihazlar olacak.
Ölçme teknolojisi aslında farkı yaratan
bölüm. Bu hiçbir sorun yaratmayacak, ser-
vis ve bakım anlamında avantaj yaratacak
bir cihaz yapısı.

Peki, Isısan’ın önümüzdeki dönemlere yö-
nelik planları arasında bu işin faturalan-
dırma kısmında da yer almak bir başka
ifade ile “Yetkili ölçüm şirketi” olmak gibi
bir planı var mı?
Faturalandırma ne kadar enerji harcadı-
ğınızdır. Ama mevzuata bakarsanız ortak
kullanımın belirli bir miktarı tüm kullanı-
cılara dağıtılacak. Geri kalan miktar kalo-
rimetrelerden alınan değerlere göre
paylaştırılacak. Bu çok önemli... Fatura-
lama işlemini de mevzuata göre yetkili fir-
malar yapabiliyor. Veya yönetimler de
bunu yapabiliyor. Yönetim eğer isterse
kendi içinde bu dağılımı bütün dairelere
yapabilir durumda. 

Bu konunun üçüncü bir ayağı daha var.
Kat istasyonları ve kalorimetreler şu anda
mevcut sistemlere ve yeni yapılacak bina-
lara yönelik cihazlar. Merkezi sistemlerde
kolonlu sistemler var biliyorsunuz. Her
kolon benim 2 radyatörümü beslerken
üst kattaki iki radyatörü de besliyor. Bu
durumlarda pay ölçer dediğimiz cihazlar
kullanılacak. Isısan olarak şu anda kendi-

mizin ölçüm yapacağı bir şirket kurma
fikrimiz yok. Ölçme işini yapacak dışarı-
dan partnerlerimiz olacak ve bu partner-
leri oluşturmaya başladık. 

Son olarak Isısan’ın önümüzdeki dönem-
lerde yeni ürünlerini tanıtacağı lansmanlar
olacak mı?
Yeni lansmanlar olacak tabii... Hem
ısıtma hem de soğutma alanında yeni
ürünlerimiz olacak. Isıtmada yeni yoğuş-
malı kombilerimiz gelecek. Isısan olarak
Kamstrup ve Redan ile birliktelikten çok
umutluyuz. Bu birliktelik sonrasında Tür-
kiye’de daha da başarılı olacağımıza inanı-
yorum. Pazarın doğru yönde oluşmasına,
büyümesine, iyi ürünlerin pazarda olma-
sına, yeni teknolojilerin kullanılmasına kat-
kımızın olacağını düşünüyorum. Hem ev
hem de ülke ekonomisine yararımız olaca-
ğını söyleyebilirim.

Selman Tarmur: “Bu cihazlar
pazarda kaliteyi yükselten
cihazlar olacak.” 





Isıtma sektöründe Avrupa’nın üçüncü
büyük grubu BDR Thermea’nın Türkiye
Üretim Üssü olan Baymak A.Ş.’nin %50
ortağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Ethica
Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Murat Akdoğan, en büyük sosyal
sorumluluk projesi hayalini gerçekleştir-
mek için Murat Akdoğan Eğitim Vakfı’nı
ve ardından yine bu amaca hizmet ede-
cek olan Estethica’yı kurdu. 

KİMSESİZ ÇOCUKLARA %100 BURSLU
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 
Uzun yıllar Çocuk Esirgeme Yurtları’nda
görev yapan, 5 çocuklu idealist bir ilkokul
öğretmeninin oğlu olarak büyüyen Dr.
Murat Akdoğan, yetiştirme yurdundaki
çocukların üniversite sınavında diğerle-
riyle eşit olarak yarışamayacaklarının al-
tını çizerek “Bu çocuklara diğerlerinden
ayrı sınav yapılmalı. Ben bunun için tüm
kontenjanı bu çocuklara ayırmak istedi-
ğim bir üniversite kurmak istiyorum.
Benim üniversitem dışında devletin başka
üniversitelerinde de bu çocuklar için ek
kontenjan ayrılmalı. Bu kontenjan ger-
çekleştirilirse bu çocukların eğitimini biz
sağlayacağız hem de kalacak yerleri ve
ekmek kazanma dertleri olmayacak şe-
kilde. Bundan sonra atamalar yapılırken
de bu çocuklara kontenjan ayrılırsa işleri
de garanti olur. Bu çocuklar devletin ço-
cukları. Eğer bu çocukları eğitmez ve iş
sağlayamazsanız bu toplum için bir tehdit
oluşturur ama bu çocukları değerlendirir-
seniz onları önemli bir fırsata çevirebilir-
siniz. Bu toplumsal bir görevdir” dedi. 

Vakfın amacını “Türkiye’de Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun
sorumluluğunda 18 yaşına kadar devletin
himayesi altında bulunan, ancak bu ya-
şından sonra yeterli desteği bulamayan
çocuklarımızın %100 burslu olarak yük-
sek öğrenim görmelerini sağlayacak üni-
versiteyi kurmak. Bu üniversitede tüm
öğrencilerin öğrenimleri boyunca her

türlü yaşamsal ihtiyaçlarını bedelsiz kar-
şılayarak ülkemize ve insanlığa katkılar
sağlayacak kişilikli öncü gençler olarak
yetişmelerini sağlamak ve onları iş haya-
tına hazırlamak” sözleriyle ifade eden
Akdoğan, bu amaç doğrultusunda ger-
çekleşmesi planlanan projelere katkı sağ-
layan Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürü İsmail
Barış’a, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumu İstanbul İl Müdürü Önal İnalte-
kin’e teşekkürlerini sundu. 

ESTETHİCA’NIN TÜM GELİRİ 
MURAT AKDOĞAN EĞİTİM 
VAKFI’NA AKTARILACAK
Murat Akdoğan Eğitim Vakfı’nın sosyal
sorumluluk projesi kapsamında ilk hayata
geçirdiği cerrahi tıp merkezi
Estethica ise Bakırköy İncirli
Caddesi’nde açıldı. Estethi-
ca’dan elde edilen tüm gelir,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu’ndan 18
yaşında ayrılan gençlerin
yüksek öğrenim görmelerini
sağlayacak üniversiteyi kur-
mak ve eğitimleri sırasında
hayatlarını devam ettirebil-
meleri için gerekli desteği
verebilmek amacıyla harca-
nacak. Bu projenin ilk adı-
mını, 8 Mart’ta Kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Ba-
kanı Selma Aliye Kavaf ile
imzalanacak olan protokol
oluşturulacak. 

Ayrıca Sağlık Bakanı Recep
Akdağ’ın estetik cerrahi için
hastane ve tıbbi yapılanmayı
şart koşması çağrısına ilk
kulak veren isim estetik cer-
rahiyi tıbbi çatı altına taşıdığı
Estethica projesiyle Baymak
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Murat Akdoğan oldu. Ethica

Sağlık Grubunun oluşturduğu Estethicha
konsepti altında; estetik ve plastik cer-
rahi, saç ekimi, diyet ve beslenme danış-
manlığı, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı /
estetik diş hekimliği, ortopedi ve travma-
toloji / ayak ve ayak bileği sağlığı, medi-
kal el ve ayak bakımı, fizik tedavi ve
rehabilitasyon, kadın hastalıkları ve
doğum polikliniği, kalıcı makyaj, aku-
punktur, masaj, power plate, plates alan-
larında hizmetleri veriliyor. Ethica Sağlık
Grubu’nun ilk cerrahi tıp merkezi yatırımı
olan Estethica‘nın açılışında Türkiye 1. ve
Dünya 3. güzeli Tuğçe Sarıkaya, Tülin
şahin, Sinem Kobal, Nadide Sultan ve iş
dünyasının başarılı isimlerinin yanı sıra
pek çok ünlü isim yer aldı. 

Baymak ve Ethica Sağlık Grubu’nun Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Akdoğan,  kurduğu eğitim vakfı ve
cerrahi tıp merkezi ile kimsesiz çocukların geleceğine
yön vermeyi hedefliyor. 
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Murat Akdoğan Eğitim Vakfı
kimsesiz çocuklar için kolları
sıvadı
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TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası
(MMO) sekretaryalığında düzenlenen
TMMOB Sanayi Kongrelerinin on yedincisi,
“Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Sanayi-
nin Yeniden Yapılanması Planlamada Model
Önerileri, İstihdam Öncelikli Bölgesel Refah
ve Kalkınma” temasıyla 11–12 Aralık 2009
tarihlerinde Ankara’da Milli Kütüphane
Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
TMMOB Sanayi Kongresi 2009’a kayıtlı 650
delege katılırken, internet üzerinden ise
4.828 kişi kongreyi canlı olarak izleme im-
kânı buldu.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik
kriz ve sanayileşme olgularının bir çerçeve
sunum ile ele alındığı açılış oturumunun ar-
kasından kriz sürecinde dünya ekonomisi
ve yeni eğilimler, krizde Türkiye sanayisinin
durumu ve geleceği, alan çalışmaları özel
oturumları, planlama olgusu ve Türkiye sa-
nayinin öyküsü ana başlıkları altında dokuz
sunum yapılırken, kongre değerlendirme-
sine ilişkin bir tartışma ve öneriler forumu
düzenlendi.
MMO kongresinde “Türkiye Sanayisinde
Öncelikli Sektörler ve Bölgesel Kalkınma
Yaklaşımı” ve “Türkiye’de Kalkınma ve İstih-
dam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Öne-
rileri” başlıklı iki araştırma raporu sunuldu.
Raporların ilki imalat sanayinin öncelikli alt
sektörlerinin durumunu, planlı dönemler ve
sonrasını ulusal, bölgesel ve sektörel dü-
zeyde değerlendirmiş ve bölgesel kalkınma
yaklaşımlarını incelendi. İkinci rapor Tür-
kiye’de geniş halk kitlelerine refah sağlaya-
cak kalkınma kavramına planlı ekonomi ve
istihdam odaklı sanayileşme açısından bir
yaklaşım sunmayı amaçlıyordu. 
Bütün bu oturumlarda sunulan bildiriler ve
yapılan konuşmalar ile forumda dile getirilen
görüşlerden hareketle hazırlanan Sonuç Bil-
dirgesi kamuoyunun dikkatine sunuldu.
Sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi:
“Kongre dünya ve ülkemizi sarsan büyük
krizin ekonomik ve sosyal yaşamda açtığı
derin tahribatların pazar ekonomisinin tah-
tını salladığı bir dönemde düzenlendi. Her
ne kadar kapitalizmin sınırsız kâr ve em-

peryalist siyasal egemenlik
çabası sürecek ise de görül-
mesi gereken gerçek, yalnızca
neo liberal modelin değil onu
da içerir biçimde 300 yıllık bir
modelin iflasının yaşanmakta
olduğudur. Gelişmiş kapitalist
ülkelerin 12 trilyon doları
bulan kurtarma paketleriyle
bile aşılamayan bu krizle yol-
suzluk, rüşvet, borsa ve tahvil
piyasasındaki oyunlar ile dev
tekellerin yönetim kadroları-
nın hiç ettiği milyarlarca dolar
ilk kez tüm açıklığıyla gözler

önüne serilmiştir. Kapitalizm ve neo liberal
politikalar bu kez tekrar ve daha kökten bir
şekilde sorgulanmaya başlanmış, gelir da-
ğılımının dünya ölçeğinde yarattığı uçurum,
yoksulluğun boyutu ve işsizlik sorunu günde-
min ilk sıralarına oturmuştur. Bu bunalım az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özel-
likle sanayi sektörünü etkilemiş, üretim ve
iç piyasalarda talep düşmüş, iç ve dış ticaret
hacmi daralmış, işsizlik oranları büyümüş,
istihdam hacmi olabildiğince küçülmüştür.
“Tüketim kalıpları” ve “tüketim düzeyi”
sorgulanmaya başlanmış; “başka bir
dünya” oluşturma düşüncesi, “ütopya” ol-
maktan çıkıp, kitlelerin zihnine yerleşmeye
başlamıştır. Kriz süreci ve sonrasında, ba-
şarılabilen ülkelerde ekonominin tüm sek-
törleri yeniden planlanacak, yeni
paradigmalar ve yaklaşımlar oluşacaktır.
Kongremiz, Türkiye açısından böylesi bir
misyonu somutlamak sorumluluğunu üst-
lenmiştir.
Önceki kongrelerimizde bu bağlamda ül-
kemiz sanayi ve ekonomisinin eşitsiz, kırıl-
gan ve kriz üretici yapısına defalarca dikkat
çekilmiş, 2007 kongremizin ana teması bu
nedenle, “Geçmişten Geleceğe Sanayi-
leşme, Planlama ve Kalkınma, Türkiye İçin
Model Önerileri” olarak belirlenmiştir. 
2009 kongresi bu temanın devamı niteli-
ğinde, “Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye
Sanayinin Yeniden Yapılanması” başlığı al-
tında örgütlenmiştir. 2008 Ekim’inde patlak
veren kriz üzerine 28 Şubat 2009 tarihinde,
“Sanayi Kongresi 2009’a Doğru, Kriz ve Sa-
nayi Sektörlerinin Durumu Sempozyumu”
bu kapsamda düzenlenmiştir. Otomotiv,
metal, makina imalat, tekstil, enerji, kimya,
elektrik- elektronik, tarım ve tarıma dayalı
sanayi sektörlerinin temsilcilerinin katılı-
mıyla düzenlenen bu sempozyumda, yaşa-
dığımız sorunların üretim ve yatırımı
dışlayan, yerli kaynak kullanımını redde-
den, üretim ve ihracatı ithalata bağımlı
kılan yüksek cari açık, yüksek dış borç ve
sıcak para politikalarına dayalı, o pek övü-
nülen “büyüme”yi döviz kuru ve finans
hareketleri ile sağlayan ekonomi politika-

larından kaynaklandığı bir kez daha teyit
edilmiştir. Sempozyumda saptanan sorun-
larla birlikte MMO, toplam 22 alt sektörün
gösterge ve performanslarını irdelemiş ve bu
değerlendirmeleri sektörel, bölgesel ve ulusal
planlama, kalkınma süreçlerine bağlayan iki
ayrı rapor halinde Kongreye taşımıştır.  Sana-
yimiz onlarca yıl iktidarlara, dünya ve ülke
konjonktürüne, IMF, Dünya Bankası, Güm-
rük Birliği, Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Ör-
gütü tarafından belirlenen politikalara
bağlı olarak önemli dalgalanma ve krizlerin
içinden geçmiştir. 1974–2008 arası yaşa-
nan sekiz adet kriz ve sürekli aşağı doğru
dalgalanma üreten yapı, bu bağlamda de-
ğerlendirilmelidir. 
1960–1980 yıllarını kapsayan ithal ikameci
sanayileşme döneminde planlama / kal-
kınma bütünlüğü oluşturulmaya çalışılırken,
sanayinin teşviki, korunması, finansmanı,
kalkınma hızı ve istihdam parametreleri
başat konumda olmuştur. Gümrük muafi-
yeti, yatırım indirimi, orta vadeli kredi veril-
mesi, imar kolaylıklarına yönelik teşvikler v.b.
söz konusu olmuştur. Ancak daha sonra kal-
kınma ve merkezi planlama parametreleri-
nin adım adım yok edildiği bir süreç de
yaşanmıştır. 24 Ocak 1980 kararları ve 1980
askeri darbesi ile başlayan bu dönemde süb-
vansiyonlar büyük ölçüde kaldırılmış, KİT ya-
tırımları durdurulmuş, büyük ölçekli sanayi
kuruluşları özelleştirilmiş, sabit sermaye ya-
tırımlarında gerileme yaşanmış, Gümrük
Birliği hedefleri doğrultusunda tüm sektör-
lerde korumacılık asgariye indirilmiş, Tür-
kiye sanayisi eşitsiz koşullarda küresel
rekabete açılmıştır. Bu süreçte öz kaynak-
lardan çok ithal kaynaklar girdi olarak kul-
lanılmış, küresel güçlerin dayattığı iş
bölümü ile fason üretim ve taşeronlaşma
egemen kılınmış, kaynak tahsisini sadece
iç ve dış piyasalara ve borçlanmaya havale
eden bir sanayi modeline geçilmiştir. Ara
malı ve yatırım malları üretiminde ve tek-
nolojide dışa bağımlılığı esas alan bu mo-
delle sanayi KOBİ’leşmeye yönlendirilmiş;
işgücü sömürüsü ucuz işgücü kullanımıyla
yoğunlaşmış; düşük maliyet, düşük katma
değer ve düşük teknolojili üretim ve ihra-
cat yapısallaşmış, ihracat girdileri ile itha-
lata bağımlı kılınmıştır. Bu politikaya bir
“sanayi politikası” demek belki olanaklıdır
ama burada orta ve uzun vadeli “sanayi-
leşme stratejisi” unsurları bulunmadığını
özellikle belirtmek gerekmektedir. Tam ter-
sine ülkemiz sanayi tesisleri özelleştirilmiş,
temel göstergelerde durma ve gerileme
yaşanmıştır. Belirli bir refah seviyesinin tut-
turulması, sektörel önceliklerin başarıyla ger-
çekleştirilmesi, bölgesel dengesizliklerin
giderilmesi, işsizlik sorununun çözülmesi gibi
temel hedefler bir tarafa bırakılmıştır. Nite-
kim bugün sanayi sektörü, hizmet ve tarım-

TMMOB Sanayi Kongresi
2009’un Sonuç Bildirgesi 



dan sonra gelmekte ve yıllardır sanayi istih-
damı % 20’yi ancak bulmaktadır. Ülkeye
gelen yabancı ve doğrudan sermaye yatırım-
ları özelleştirmeye, finansman ve sigortacılık
sektörlerine yönelmiş, böylece imalat sana-
yinin yeni yatırımlarına herhangi bir kaynak
ayrılmamıştır. İç pazar, ithal malları lehine
genişletilmiş ve dışa bağımlılık perçinlen-
miştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı, plansız
döneme geçişin simgesi olup, AB’ye enteg-
rasyon süreciyle sanayinin taşeronlaşmasının
bir belgesi niteliğindedir. Plan yapamayan
Türkiye başkalarının planına teslim olmuştur.
Bir başka anlamda küresel ekonominin in-
safına bırakılmıştır. Ülke politikalarında sa-
nayinin ikinci plana itilerek hizmet ve finans
sektörlerinin desteklenmesi sonucu imalat
sanayi yatırımlarının toplam yatırımlar içeri-
sindeki payında ciddi düşüşler olmuş, bu pay
1980 yılında yüzde 28,5 düzeyindeyken gü-
nümüzde yüzde 14’lere kadar gerilemiştir.
Aynı dönemde sanayide yatırım yoğunlu-
ğunda yüzde 32 düzeyinden yüzde 10’lar
seviyesine varan bir düşüş söz konusudur. Bir
başka ifadeyle artık sanayici bile sanayiden
elde ettiği geliri daha fazla rant getiren alan-
larda değerlendirmektedir. Diğer acı bir ger-
çeğimiz de on yıllardır uygulanan yanlış
politikalar sonucunda bölgeler arası eşitsiz
gelişme açısının çok büyümüş olmasıdır.
2008’de Marmara ve Ege bölgeleri sanayi
katma değerinin yüzde 75’ini yaratırken,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yal-
nızca yüzde 2,5 ile yetinmek zorunda kal-
mıştır. Gerçekte bir bölgesel planlama ve
bölgesel kalkınma politikası yoktur. Konu
Bölge Kalkınma Ajansları üzerinden uluslar-
arası sermayenin güdümüne havale edilmiş-
tir. Bugünkü bölgesel ekonomik, politik ve
sosyal tablonun bu gerçeklerle doğrudan iliş-
kisi bulunmaktadır. AR-GE ve inovasyon sü-
rekli gündemde olmasına karşın AR-GE’nin
GSMH içindeki payı % 0,8’i aşamamış, ay-
rıca çıkarılan yasa ile yabancı yatırımcıların
AR-GE merkezlerine teşvik verilmesi sağlan-
mıştır. Bölgeler arası dengeyi kuracak ve
gelir dağılımını adil bir biçimde kalkınmada
öncelikli yörelere yayacak politikalar oluştu-
rulmadığından, işsizlik ve yoksulluk sorunu
öncelikli sorunların başında yer almaya
devam etmektedir. Söz konusu politikaların
biriktirdiği olumsuzluklar özellikle 2001
krizi ve içinde bulunduğumuz büyük krizde
iyice yüzeye çıkmış, dünya ölçeğinde kriz-
den en olumsuz etkilenen ülkelerin ba-
şında yer almamıza yol açmıştır. Krizle
birlikte birçok işyeri kapanmış, sadece son
bir yıl içinde 1,5 milyon kişi işsiz kalmıştır.
Sanayide işten çıkarılanların 750 bini bul-
duğu, toplam sanayi istihdamına göre bu
oranın yüzde 18’e ulaştığı görülmektedir.
Sanayide son bir yıllık üretim daralması yüzde
20’yi bulmaktadır. Bazı alt sektörlerde kü-
çülme oranı yüzde 40–45 seviyesindedir. İh-
racat düşüşü son bir yıl içinde yüzde 30’a
yaklaşmıştır. İthalat girdi oranı yüksek olan alt
sektörlerde sorun daha da büyüktür. Fason
üretime dayalı, ithalatla büyüyen ihracat mo-
deli can çekişmektedir. Dünyada kriz ile bir-
likte sosyal adaletçi programlara ve kamusal

desteklere dair inanç ve yönelim artarken, ül-
kemizde krizin asli sorumlusu olan serbest-
leştirme politikalarında ısrarcı olunmakta,
yeni zamlar, vergi artışları ve özelleştirmeler
tek çözüm olarak dayatılmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler
• Planlama, sanayileşme ve kalkınma bir-
birinden ayrılmaz bir üçlüdür. Bu kavramlar
yalnızca sanayideki teknolojik gelişmeler
veya üretim sürecindeki gösterge ve katma
değer artışları ile tanımlanamaz. Sanayileşme
ve kalkınmayı “toplumsal kalkınma” anlayışı
içinde, planlı bir yaklaşımla, tarım, çevre,
enerji, bilim, teknoloji, istihdam, sağlık, eği-
tim, gelir, bölüşüm ve tüm diğer alanlara yö-
nelik politikalarla bir bütünlük içinde
tanımlamak gerekmektedir. 
• Bugün her şeyden önce ülke ekonomisi ve
sanayinin planlanması zorunlu hale gelmiş-
tir. Bu planlama kamu yararına, çalışanların
gelir dağılımını düzeltecek, işsizliği ortadan
kaldıracak, sosyal, kültürel ve ekonomik kal-
kınmayı sağlayacak, refahı kitlesel olarak ya-
yacak ilke ve araçları kapsamaktadır. Burada
yatırımlara ağırlık verilmelidir.
• Planlama ve kalkınma odaklı çalışmalar
üniversite, sanayi, meslek odaları ve sektör
kuruluşlarını da kapsayan geniş bir plat-
formda tartışılmalı, çözüm önerileri geliştiril-
melidir. MMO’nun gerçekleştirdiği alan
araştırmalarının temel paradigmaları doğrul-
tusunda, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, bilim
insanları, iktisatçılar, sosyal bilimciler, mühen-
disler ve ilgili meslek grupları bir tartışma ve
öneriler platformunda bir araya getirilmelidir.
• Türkiye küresel güçlerin ülkemize biçmiş
olduğu fason üretime yönelik taşeronlaşmış
sanayi işletmelerinden oluşmuş bir yapılan-
mayı kabul edecek midir? Yoksa Türkiye sa-
nayi yapısını yeni bir modele göre,
sanayileşme ve toplumsal kalkınma hedefle-
rine yönelik bir biçimde mi oluşturacaktır?
MMO tarafından kongreye sunulan alan
araştırmalarından görüldüğü üzere ülkedeki
uygulamalar, fason imalat sanayi içinde
özgün ürün geliştirilmesini önlemekte ve
dışa bağımlılığı artırmaktadır. Türkiye geçmiş
deneyimlerden gerekli dersleri çıkaracak
ipuçlarını yakalamak zorundadır. 
• Ülkemizin kaynakları küresel güçlerin
baskısından bağımsız bir şekilde değerlen-
dirildiğinde, Türkiye küresel rekabette yer
alabilecek potansiyellere sahiptir. Bilimi ve
teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona
ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan,
istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı ön-
gören sanayileşme politikaları uygulandı-
ğında durum değişecektir. Böylece sanayi
yatırımlarında daha rasyonel seçimler yapı-
labilecek, ülkenin doğal kaynakları daha iyi
değerlendirilebilecek, işgücünün niteliğini
artırılarak, istihdam odaklı, yüksek katma
değerli öncelikli sektörleri destekleyen,
bölgesel farklılıkları azaltan, dengeli bir sa-
nayi yapısına ulaşılabilecektir. 
• Ülke ekonomisini dışa bağımlı ve kırılgan
hale getiren, tam üyelik müzakere süreçleri
tamamlanıncaya kadar, Gümrük Birliği an-
laşması mutlaka askıya alınmalıdır. AB ile

üyelik müzakere süreçlerinde siyasi ödünler
verilmesi istenen ve Türkiye’nin iç politika-
sına müdahale eden tavırlar reddedilerek,
müktesebat değişiklikleri tüm sektörler ve
meslek örgütleri nezdinde tartışmaya açıl-
malı ve ülke çıkarlarına yönelik politikalar
oluşturulmalıdır.
• Sanayide üretimin Organize Sanayi Böl-
geleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde yaygın-
laştırılması ve KOBİ’lere rasyonel bir
işletme yapısı ve ölçek getirecek düzenle-
melerin yapılması zorunludur. Bunun için
öncelikle bir sanayi envanteri çıkarılmalı,
sistematik bir veri tabanı kurularak sürekli
güncelleştirilmelidir.
• Mühendislik altyapısı, AR-GE ve tekno-
lojik gelişmenin önemli bir planlama öğesi
olarak değerlendirilmeli, kamu yararı ön
plana alınarak benimsenmelidir. 
• MMO’nun alan araştırmasında belirtilen
istihdamın yapısal özellikleri, iş gücüne ka-
tılım oranlarının % 44’lere düştüğünü, sa-
nayide işsizlik oranının % 18’lere
yükseldiğini ortaya koymaktadır. İş gücüne
katılım oranı OECD ortalamasına (% 60)
çıkarılmalı, % 24 olan kadın istihdamı
mutlaka artırılmalıdır. Kırsal göçün önlen-
mesi için bölgesel eşitsizlikleri giderecek bi-
çimde öncelikli sektörlere ağırlık veren
istihdam odaklı yatırımlar Doğu, Güney-
doğu ve Karadeniz bölgelerine ağırlık ve-
rilerek yapılmalıdır.
• Bölgesel kalkınma planları tüm sektör-
lerde yapılacak yatırımlarla, istihdamı böl-
gelerde sağlayan bir ağırlıkla yapılmalı,
orta vadeli planlamada 1,5 milyon kişiye iş
olanağı sağlayacak 300 milyar TL’lik yatı-
rım gerçekleştirilmelidir.
• İşgücünün niteliğini yükseltecek meslek
okulları, kurslar, seminer ve programları ile
öncelikle kamunun ağırlığı olan yatırımlar
gerçekleştirilmelidir. Bölgelerin doğal kay-
nakları, tarım ürünleri ve insan yapısı esas
alınarak bölge planlaması yapılmalıdır.
• Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgele-
rinde yerel kaynaklara dayanan, ithal girdisi
düşük, istihdam odaklı KOBİ niteliğindeki
firmalara teşvik ve destekler öncelikli olarak
sağlanmalıdır. Her türlü kayıt dışı ekonomik
faaliyetin denetim altına alınması, çocuk iş-
gücünün çalıştırılmasının önlenmesi, kadın-
ların ekonomik ve sosyal yaşama katılmasını
sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesi zo-
runludur. Kamu yararına planlama, kalkınma
ve istihdam odaklı gelişmelerin gerçekleşe-
bilmesi, demokrasinin tüm ilke ve kurumla-
rıyla egemen olduğu, insan hakları ve
özgürlüklerinin tam anlamıyla uygulandığı,
toplumun tüm kesimlerinin bir arada barış
içinde yaşadığı bir ortamın oluşturulması ile
sağlanabilir. Demokrasi ile kalkınma birbirini
reddeden değil, birbirini tamamlayan ve ge-
liştiren durumlar olarak görülmelidir.

Planlama, sanayileşme ve kalkınmada
halkçı, toplumcu bir model ve bağımsız bir
siyasi irade ile bunları gerçekleştirmek ola-
naklıdır. Bizler, üreterek büyüyen ve payla-
şarak gelişen bir ülkede yaşamak istiyor ve
bunun olanaklı olduğunu biliyoruz.”
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TÜSİAD’ın başkanlık koltuğuna 2007 yı-
lında oturan Arzuhan Doğan Yalçındağ,
geride bıraktığımız yılın son günlerinde
görevinden ayrılmak istediğini açıkladı.
Bu tarihten itibaren başkanlık arayışına
girişen TÜSİAD, 18 Aralık’taki Başkanlar
Konseyi’nde o dönemde Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı olan Ümit Boyner’e
başkanlık görevini üstlenmesini tavsiye
etme kararı aldı. Bunun üzerine çalışma-
larına başlayan Ümit Boyner’in başkanlığı
TÜSİAD’ın 21 Ocak 2010 tarihinde dü-
zenlenen 40’ıncı Genel Kurulu’nda yapı-
lan seçimde 198 üyenin oyuyla kesinleşti.

“TÜSİAD ÇIKAR DEĞİL TÜRKİYE’NİN 
EN ÖNEMLİ BASKI GRUBU”
Böylece 39 yıllık geçmişe sahip TÜSİAD’ın
ikinci kadın başkanı olan Boyner, seçimin
ardından yaptığı ilk konuşmasında, Tür-
kiye’nin sadece cari işlemler ve istihdam
açığının olmadığını Türkiye’de demokrasi
açığının da var olduğunu söyledi.  “Hani biz
köprüydük, medeniyetler ittifakı için örnek
ülke bizdik. Hoşgörünün binlerce kültürün
beşiğiydik, ne oldu bize? Sorunlarımızı bir-
likte çözmek yerine herkesten, her şeyden
şüphe duyuyoruz. Dinlemiyoruz, dinleniyo-
ruz. Hepimiz huzura hasretiz. Korkuların-
dan, şüphelerinden sıyrılmış, kendine
güvenen bir Türkiye özlüyoruz” diyen TÜ-
SİAD Başkanı Ümit Boyner Türkiye’nin yıl-
lardır çözemediği sorunları olduğunun altını
çizdi.  TÜSİAD’ın çıkar değil Türkiye’nin en
önemli baskı grubu olduğunu da sözlerine

ekleyen TÜSİAD’ın 13’üncü dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ümit Boyner “Bu yüz-
den TÜSİAD iktidarlar ve muhalefet
tarafından çok tavsiye edilmesine rağmen
yıllardır sadece kendi işine bakmaz, TÜSİAD
rastgele bir dernek değil” dedi. 

TTÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu 2010-
2011 dönemine ilişkin hazırladığı Faaliyet
Programı’nda hem dünya hem Türkiye
ekonomisi ve siyaseti üzerine görüşlerini
paylaştı hem de TÜSİAD’ın öncelikli ça-
lışma alanları ve faaliyetlerini açıkladı.

Türk sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında kurulan TÜSİAD’ın 21
Ocak’ta yapılan 40’ıncı Genel Kurul Toplantısı’nda yeni Yönetim Kurulu Başkanı
Ümit Boyner oldu. 

TÜSİAD’da Ümit Boyner dönemi başladı
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TÜSİAD’IN 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU: 

Nazlı Ümit Boyner/Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk Dinçer/Başkan Yardımcısı-Parlamento İşleri Komisyon Başkanı

Tayfun Bayazıt/Başkan Yardımcısı-Ekonomik ve Mali İşler Komisyon Başkanı

Cansen Başaran Symes/Sayman Üye-Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Lucien Arkas/Üye-Yurtdışı İletişim Komisyonu Başkanı

Mehmet Ali Aydınlar/Üye-Sosyal İşler Komisyon Başkanı

Erman Ilıcak/Üye-Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanı

Ali Kibar/Üye-Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu Başkanı

Volkan Vural/Üye-Dışişleri ve Ab Uyum Komisyonu Başkanı

Muharrem Yılmaz/Üye-Meslek Örgütleri ile İlişkiler ve Bölgesel Gelişme Komisyonu Başkanı

Zafer Ali Yavan/Üye-Genel Sekreter

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Murat Özyeğin

Osman F.Boyner

Alican Ulusoy

Mustafa Fethi Gürbüz

Metin Akman

Zeynep Gülin Silahtaroğlu Baykal

Davut Doğan

Tarkan Kadooğlu

Oya Narin 

Elif Bilgi Zapparoli
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Ümit Boyner, Türk Sanayicileri ve İşadam-
ları Derneği’nin (TÜSİAD) yeni Yönetim
Kurulu Başkanı olarak 2010-2011 Faali-
yet Programı’na ilişkin yaptığı ilk basın
toplantısında, küresel krize değinerek
2009’un son çeyreğinde krizin dip olarak
tanımlanacak bölümünün aşıldığını dü-
şündüğünü açıkladı. Özellikle Türkiye’nin
2002-2007 döneminde para ve maliye
politikalarında başarılar elde ettiğini ve
bu kazanımların da son krizin çok daha
kötü sonuçlar doğurmasını engellediğinin
altını çizen Boyner, Türkiye için şuanda en
öncelikli olanın yeniden hızlı büyüme sü-
recine girebilmek ve bu büyümeyi de
uzun vadeli tutabilmek olduğunu söyledi.
Bundan sonra finansmana erişim imkân-
larının zorlaşmasının kuvvetle muhtemel
olduğuna dikkati çeken Boyner, risk alma
davranışları geri gelene kadar daha az
borçlanma ve daha çok özkaynak kulla-
nan yeni iş modellerinin geliştirilmesi ge-
rektiğini de ifade etti.

FİNANSAL PİYASALAR DERİNLEŞ-
MEZSE KOBİLER ZORLANABİLİR
Türkiye'de finansal piyasalar derinleş-
mezse özellikle küçük ve orta boy işlet-
melerin bazı zorluklar yaşayabileceğine
işaret eden Ümit Boyner, finansal piyasa-
ların derinleşmesinin şart olduğunu,
ancak reel sektöründe daha sağlıklı ya-
pıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Ko-
nuşmasında güncel konulara da değinen
Boyner, Türkiye'nin en önemli sosyal
probleminin eğitim olduğunu, genç işsiz
oranının yüzde 30'lara dayandığına ve

yaşanılan demokrasi açığı probleminin te-
melinde de eğitimsizliğin yattığını sa-
vundu.

Ümit Boyner son dönemde yaşanan siyasi
dalgalanmalara da değinerek şöyle ko-
nuştu: “Bugün içinden geçtiğimiz kutup-
laşma, diyalogsuzluk, Meclis’te canlı
olarak izlediğimiz seviyesiz tartışmalar, ra-
hatsız edici bir siyasi polemik, siyasal sis-
teme müdahale iddiaları, ’bildiklerimizi
anlatırız’ tehditleri, adil yargılanma süre-
cinde yaşadığımız vicdan hesaplaşmaları...
Bu gerçekten bize yakışmıyor. Böyle bir
arka plan önünde sanayi politikasından
bahsetmek, sürdürülebilir büyümeden
bahsetmek, yapısal işsizlikle mücadeleden
bahsetmek biraz zor oluyor. Gündemin
gerçek önceliklere dönmesi lazım. Huzur
olmayan bir ortamda refahtan bahset-
mek çok mümkün değil. Bu tür kavgaları

1990’lı yıllara gömdük diye düşünüyor-
duk ama problem dönemsel değil daha
çok yapısal nitelikte".

TÜRKİYE 2010’DA İYİMSER 
ÖNGÖRÜYE GÖRE %5,9 BÜYÜYECEK
TÜSİAD’ın 2010-2011 Faaliyet Prog-
ramı’nda Türkiye’nin 2010 yılında kötüm-
ser öngörüye göre GSYH’sı yüzde 1,4
iyimser öngörüye göre ise yüzde 5,9 bü-
yüyebilecek. Kriz ile birlikte hızla büyüyen
Merkezi Bütçe Dengesi’ndeki açığın
GSYH’ya oranı ise kötümser yüzde -7,
iyimser ise yüzde -4,7 seviyesinde olacak.
Dolar/TL paritesinde ortalama değer
1,537, Euro/TL paritesinde ise 2,305 se-
viyesi öngörülürken, Türkiye’nin 2010 yı-
lında ihracat rakamının 122,5 milyar
Dolar (iyimser), ithalat rakamının ise 176
milyar Dolar (iyimser) civarında olması
bekleniyor. 

VERİMLİLİK TABANLI BÜYÜMEDE 
TÜSİAD’IN 15 TEMEL KONUSU
TÜSİAD’ın Faaliyet Programı’nda Türkiye
için verimlilik tabanlı büyümede sürekli
olacak 15 temel konuya da yer verildi.
Söz konusu 15 temel konu sırasıyla şu şe-
kilde yer aldı; girişimcilik, eğitim-beşeri
sermayenin kalitesi ve bilgi toplumu, tek-
noloji ve inovasyon kapasitesi, piyasa
ekonomisi ve rekabet hukuku, fikri ve
sinai haklar, makro ekonomik istikrar, en-
düstriyel organizasyon, işgücü piyasa-
sında esneklik, vergi politikası ve kayıtdışı
ekonomi, enerji piyasalarının liberalleş-
mesi ve enerji arz güvenliği, düzenleyici
kurumlar ve düzenlemelerin azaltılması,
sosyal güvenlik ve sağlık, sanayi stratejisi
ve bölgesel kalkınma, iklim değişikliği ve
finansal piyasa derinliği.

2000-2007 dönemi reformları küresel krizin etkisini hafifletti

TÜSİAD Makroekonomik Senaryo: 2010





Colliers International Türkiye’nin, Türk
gayrimenkul piyasasının 2009’un ikinci
yarısını değerlendirdiği raporuna göre;
satıcı ve alıcıların fiyat beklentileri ara-
sında hala nispeten bir fark bulunsa dahi
satışa konan bir gayrimenkul için hiçbir
teklifin alınmadığı dönemler, Türkiye gay-
rimenkul piyasası için geride kaldı. Ayrıca
gayrimenkul alma konusundaki aktif ilgi-
nin ise10-20 milyon dolarlık (ya da avro-
luk) işlem büyüklükleri ile sınırlı olmasına
rağmen – ki bunların da çoğunu büyük
satın almalar ve geliştirmeler için kurum-
sal finansman bulunamaması nedeniyle
öz sermaye alıcıları hedefliyor – garanti
gelire sahip büyük portföy alımlarına
kredi sağlama konusunda yıl sonunun ar-
dından finans kuruluşlarının tekrardan
cesur davranacağına inanıldığı belirtiliyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN KİRA 
FİYATLARINDA %50’YE VARAN DÜŞÜŞ
Ekonominin geleceğine ilişkin belirsizliğin
tüm gayrimenkul segmentlerinde azalan
taleplere yol açtığı ve özellikle önemli
miktarlarda arz fazlasına sahip sektörlerin

en fazla etkilenen sektörler olduğuna da
vurgu yapılan raporda, perakende sektö-
ründe kira fiyatlarında hızlı bir şekilde
yüzde 50’ye varan oranlarda düşüşler gö-
rüldüğü söyleniyor. Bu düşüşe ise esas
olarak büyük şehirlerdeki fazla alışveriş
merkezi arzı ve ikincil şehirlerdeki azalan
talep seviyelerinin neden olduğu belirtili-
yor. Perakende piyasasının çabuk tepki
verir nitelikte olmasının hemen hemen
mevcut tüm alışveriş merkezlerindeki kira
fiyatlarının, ayrıca da geliştirme safha-
sında olan projelerde de talep edilen kira
rakamlarının efektif olarak düşmesi ile
sonuçlandığı açıklanıyor. Eğer planlan-
makta olan gereksiz projeler ile yetkin ol-
mayan geliştiricilerin üreteceği projelerin
iptal edilmesi vasıtasıyla makul stok sevi-
yeleri yakalanırsa, fiyatların beklenenden
çok daha hızlı toparlanabileceği de ifade
ediliyor.  

FİYATLARDAKİ TOPARLANMA VE 
İSTİKRAR YAVAŞ GERÇEKLEŞECEK
Sadece büyük şehirlerde mevcut olan ofis
piyasası A sınıf ofis hacmindeki yetersiz

arz nedeniyle yalnızca sınırlı fiyat düşüş-
leri ile karşılaştığına ve belirsizlik nede-
niyle işlemler 9 aylık bir süre boyunca
askıya alındığından, İstanbul’un ana ofis pi-
yasalarındaki yüzde 20-25’lik ortalama kira
düşüşlerinin sadece bazı alanlarda talep edi-
len kira rakamları ile sınırlı kaldığına da de-
ğinilen raporda, fiyatlardaki toparlanma ve
istikrarın daha yavaş gerçekleşeceği öngö-
rülüyor.
Konut piyasasının temel olarak, borçlanma-
nın yapılamaması ve belirsiz bir ortamda
gayrimenkul piyasasındaki yatırımcıların ya-
şadığı tereddütten etkilendiğinin belirtildiği
Colliers International Türkiye’nin Türk gay-
rimenkul piyasasının 2009 ikinci yarısını de-
ğerlendirdiği raporunda konut fiyatlarında
ortalama yüzde 20-30’luk bir fiyat düşü-
şüne yol açan bir diğer etkenin alıcılar/kul-
lanıcılar ile alıcılar/yatırımcılar arasındaki
dengesizlik olduğu ifade ediliyor. Ayrıca ra-
porda yatırımcı güveni geri geldiğinde ve fi-
yatlarda daha fazla düşüş yaşanacağına dair
beklenti ortadan kalktığında, konut fiyatla-
rının istikrarlı hale gelmesi ve toparlanmaya
başlamasının beklendiği de vurgulanıyor.

Colliers International Türkiye’nin, Türk gayrimenkul piyasasının 2009’un ikinci
yarısını değerlendirdiği raporuna göre; gayrimenkul için hiçbir teklifin alınama-
dığı dönemler Türk gayrimenkul piyasası için geride kaldı. 

2009 Türkiye gayrimenkul piyasası görünümü
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İSTANBUL OFİS PİYASASINDA ARZIN
ÇOĞU ŞİŞLİ, LEVENT, KOZYATAĞI VE
ÜMRANİYE BÖLGELERİNDE OLACAK 
Rapora göre, 2009’un ilk çeyreğinde İstan-
bul’un farklı ofis bölgelerindeki A sınıfı ofis
arzına 144 bin 700 metrekare A sınıfı ofis
alanı eklendi. Böylece, toplam stok 1 mil-
yon 654 bin metrekareye çıktı. Önümüz-
deki 2-3 yıl içerisinde planlanmakta olan
arzın çoğunun ise Şişli, Levent, Kozyatağı
ve Ümraniye bölgelerinde olacağı belirtili-
yor. İstanbul’da 2009 yılının ikinci yarısında
arza eklenen toplam ofis stokunun ise yak-
laşık 100 bin metrekare olacağı tahmin
ediliyor. Ayrıca, ofis arzı göz önüne alındı-
ğında, bu bölgelerin İstanbul’un en gözde
iş merkezleri olarak kalacağı söyleniyor. 
Raporda incelenen dönem içinde, İstanbul
ofis piyasasında sadece 3 bölgenin arz edi-
len stokun emilmesi açısından olumlu so-
nuçlar sergilediği görülüyor. Bu bölgeler ise
Anadolu yakasında Ümraniye ve Avrupa
yakasında Şişli ve Havaalanı bölgeleri. Ay-
rıca 2009 yılının ilk yarısında, İstanbul’un
tüm ofis bölgelerinde A sınıfı ofis binala-
rındaki toplam boşluk oranlarında belirgin
bir artış gözlendiği de raporda belirtiliyor.

İSTANBUL’DA A SINIFI OFİS PİYASASIN-
DAKİ GENEL BOŞLUK ORANI YÜZDE 14,05
Boşluk oranlarında en büyük değişim
Kozyatağı ve Ümraniye’de olurken, piya-
saya yeni giren binaların getirdiği stok ar-
tışı sebebiyle, sözü edilen değişimin
Ümraniye açısından geçici olduğunun al-
tını raporda çiziliyor. Ayrıca rapora göre;
İstanbul’da A sınıfı ofis piyasasındaki
genel boşluk oranı 2008’in sonunda
yüzde 4,87 iken, 2009’un ilk çeyreği so-
nunda bu oran yüzde 11,85’e çıktı ve
ikinci çeyrekte daha da yükselerek yüzde
14,05 oldu. 

Türk gayrimenkul piyasasının 2009 ikinci
yarısını değerlendirdiği raporda; İstan-
bul’da A sınıfı ofisler için 2008’in 4. çey-
reğinde talep edilen ortalama birim
kiranın yaklaşık 30 Dolar olduğu, bu ra-
kamın 2009’un 1. çeyreğinde yüzde 9,44
azalarak 25,7 dolara düştüğü 2009’un ilk
yarısı sonunda ise yüzde 5,58 artarak 27
Dolar'a yükseldiği belirtiliyor. Havaalanı,
Taksim ve Şişli bölgelerindeki ortalama
kira rakamlarının ise nispeten aynı kaldığı

ifade ediliyor. Kaliteli kiracı bulabilme ça-
basıyla mal sahiplerinin sunduğu teşvik-
lerin artan popülerliği nedeniyle yakın
gelecekte hem talep edilen ortalama kira
rakamlarında hem de gerçekleşen kira ra-
kamlarında biraz daha düşüş beklendiği
öngörüsü de yapılıyor. 

Türkiye’nin teknopark konseptine nispe-
ten geçtiği aynı zamanda da 2001 tarih
ve 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Alanları
Kanunu” devlet desteği ile bir kamu araş-
tırma kuruluşu ya da üniversite kampüsü
bünyesinde yeni teknolojilerin yaratılmasını
hedefleyen projelerin yürütülmesinin müm-
kün kılındığı, söz konusu kanunun çıkarıl-
masını takiben ise İTÜ (İstanbul), YTÜ
(İstanbul), İÜ (İstanbul), TÜBİTAK-MAM (Ko-
caeli), KÜ (Kocaeli) ve GOSB (İstanbul) tek-
noparklarının İstanbul ve Kocaeli illerinde
hizmete açıldığına da değinilen raporda şu
anda Sanayi Bakanlığı nezdinde tescilli 34
adet teknopark bulunduğu ve bunların 20
tanesinin faal durumda olduğu, inşaatı ta-
mamlanmış toplam kapalı alanın 64 bin
260 metrekare ve mevcut teknoparklarda
boşluk oranının sıfır olduğu da belirtiliyor.
Teknoparklardaki aylık ortalama kira ra-
kamları ise KDV hariç 10 Dolar/m²/ay ile
17 Dolar/m²/ay arasında değişiyor. 

ENDÜSTRİYEL BİNALAR İÇİN 
TERCİH EDİLEN ALANLAR
Rapora göre İstanbul ve yakın çevresinin
genel bir değerlendirmesi yapıldığında
endüstriyel binalar için en çok tercih edi-
len alanların; Avrupa yakasında Hadım-
köy, Beylikdüzü, Güneşli, Yenibosna,
İkitelli, Ayazağa ve Kemerburgaz; Ana-
dolu yakasında ise Dudullu, Ümraniye,
Samandıra, Kartal, Pendik, Kurtköy, Tuzla
ve Gebze olduğu görülüyor.  

3. KÖPRÜ RİVA, SARIYER, BAHÇEŞEHİR
BÖLGELERİNE TALEBİ ARTIRACAK
İstanbul’un iş merkezlerinin Taksim ve Ka-
dıköy gibi eski şehir merkezinden uzak-
laşmaya başladığı, bunun sonucunda
Levent ve Maslak gibi yeni semtler, yerli
ve yabancı şirketlerin genel merkezlerine
ev sahipliği yapan yüksek katlı binalarla
İstanbul’un yeni iş merkezleri haline gel-
diğine de vurgu yapılan Colliers Interna-
tional Türkiye’nin, Türk gayrimenkul
piyasasının 2009’un ikinci yarısını değer-
lendirdiği raporunda Boğaza yapılacak
üçüncü köprü sayesinde özellikle Riva,
Sarıyer, Bahçeşehir bölgelerine olan tale-
bin artacağı düşünülüyor. 
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Uluslararası denetim, vergi ve danışman-
lık şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC)
Türkiye, Türk enerji sektöründe faaliyet
gösteren veya yatırım yapmayı düşünen
yerel ve uluslararası yatırımcıları bilgilen-
dirmek amacıyla Energy Deals 2009
(Enerji sektöründe şirket birleşme ve satın
almaları 2009) araştırmasını gerçekleş-
tirdi. Araştırma, Türkiye’de gerçekleşen
birleşme ve satın almalar hakkında bilgi
verirken sektör temsilcilerinin görüş ve
beklentilerine ışık tutuyor.
Araştırmaya göre 2008 yılındaki rekor dü-

zeydeki artışın ardından, 2009 yılında
enerji sektöründe birleşme ve satın alma
işlem sayısı benzer düzeyi korusa da, işlem
değeri açısından büyük düşüş yaşandı.
Sektördeki toplam işlem değeri yüzde
67’lik bir düşüşle bir yıl içinde 5,0 milyar
dolardan 1,7 milyar dolara geriledi.

2010 YILI İÇİN ÜMİTLER SÜRÜYOR
2009 yılındaki bu gerileme kısa ve orta
vadede birleşme ve satın alma işlemleri-
nin duraklama dönemi dönemine girdi-
ğini gösterse de, bu durum 2010 yılında

doğalgaz ve elektrik dağıtımı ile elektrik
üretim sektörlerinde devam etmesi öngö-
rülen özelleştirmelerle 2010’un enerji
sektörü için daha heyecan verici bir yıl
olacağına dair beklentiler de korunuyor.
PwC Türkiye Enerji Sektörü Lideri Faruk
Sabuncu araştırma ile ilgili görüşlerini
şöyle aktardı: “Küresel krizin etkilerinin
devam ettiği mevcut ortamda, kredi pi-
yasasında yaşanan sıkıntılar 2009 yılında
birleşme ve satın alma işlemlerinin yavaş-
lamasına neden oldu. Bununla birlikte iç
piyasada toparlanması beklenen enerji

PwC Türkiye’nin gerçekleştirdiği “Energy Deals 2009” araştırmasına göre Türk
enerji sektöründeki birleşme ve satın alma faaliyetleri, işlem sayısında geçtiğimiz
yılki düzeyi yakalasa da işlem değeri açısından yüzde 67’lik düşüşle 1,7 milyar
dolarda kaldı.

Enerji sektöründe birleşme ve satın alma
faaliyetleri 2010’da yeniden hız kazanacak
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talebi ve bölgede farklı piyasalara ulaş-
mayı planlayan dış aktörler için Türki-
ye’nin oynayacağı rol, sektörde birleşme
ve satın almaların tekrardan hız kazana-
cağını gösteriyor.”

PwC Türkiye Şirket Birleşme ve Satın
Alma Hizmetleri Ortağı Engin Alioğlu da
şu değerlendirmede bulundu: “Küresel
yatırım ortamındaki belirsizlikler 2009 yı-
lındaki birleşme ve satın alma işlemlerini
olumsuz etkilese de 2008 ile aynı dü-
zeyde kalan işlem sayısı Türkiye’ye olan
ilginin bir göstergesi. Gündemdeki özel-
leştirmelerin hız kazanması 2010 yılında
yeni bir rekorla 6 milyar doları aşan bir-
leşme ve satın alma işlemi gerçekleşme-
sini bekliyoruz.”

“MEGA” İŞLEMLER OLMASA DA BİR-
LEŞME VE SATIN ALMALAR SÜRDÜ
2009 yılı çok yüksek değerli “mega” bir-
leşme ve satın alma işlemlerine sahne ol-
masa da, 19 adetlik işlem sayısı ile Türk
enerji piyasasına olan ilgi devam etti. Bu-
nunla birlikte, finansal piyasalardaki dalga-
lanmalar nedeniyle işlem değerleri üçte
biri oranına gerileyerek 1,7 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. 2008’in aksine,
2009’daki işlemlerin hiçbiri “mega işlem”
düzeyinde olmadı ve işlem değerleri 2008
yılı öncesine geriledi. 2009 yılında gerçek-
leşen en yüksek işlem 485 milyon dolarlık
değeri ile Osmangazi Elektrik Dağıtım Şir-
keti’nin özelleştirmesi oldu.

ENERJİ ALTYAPI SEKTÖRÜ BİRLEŞME
VE SATIN ALMALARDA EN ÇEKİCİ
ALAN OLMAYI SÜRDÜRÜYOR
• Yılın son çeyreğinde gerçekleştirilen 4
ihale ile birlikte, elektrik dağıtım sektö-
ründe devam eden özelleştirmeler, 2009
yılında toplam işlem değerinin yüzde
72’sini oluşturdu.

• Elektrik üretim sektöründe ise, özellikle
yenilenebilir enerji piyasasına ilişkin teşvik
mevzuatındaki belirsizlikler ve finansal
kriz nedeniyle 2009 yılında durgunluk
hakim oldu.

• Petrol dağıtım ve gaz arama ve çıkarma
sektörlerinde ise, 2008 yılında 649 mil-
yon dolar olarak gerçekleşen birleşme ve
satın alma faaliyetinin değeri 2009 yı-
lında iki adet işlemle sadece 55 milyon
dolarda kaldı.

• Elektrik üretimi ve dağıtımı ile gaz da-
ğıtımı sektörlerinde gerçekleşen birleşme
ve satın almalardaki işlem sayısı 1 adet ar-
tışla 17’ye ulaşsa da toplam işlem değeri
4,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolara ge-
riledi. 12 işlem sayısı ile elektrik piyasası
en hareketli piyasa oldu.

• Yerli yatırımcılar özelleştirmelere yöne-
lirken yabancı oyuncular elektrik üreti-
mine ağırlık verdi.

2010’DA ÖZELLEŞTİRMELER 
TAM GAZ DEVAM EDECEK
Hükümetin, elektrik dağıtım piyasasın-
daki özelleştirme faaliyetlerini 2011 yılına
kadar tamamlama konusundaki beyanla-

rıyla bu alanda gerçekleşmesi beklenen
işlemlerin 2010 yılında bu Türkiye enerji
piyasasındaki faaliyetlerin önemli bir kıs-
mını teşkil etmesi bekleniyor. Buna ilave-
ten, Başkent Doğalgaz özelleştirmesinin
tamamlanması ve İGDAŞ’ın da ihaleye çı-
karılmasına ilişkin beklentiler de 2010 yı-
lına ait umutları destekliyor.

Yoğun liberalizasyon gündemi ve artan
yatırım iştahı göz önünde bulunduruldu-
ğunda Türkiye enerji sektöründe 2010 yı-
lında yeni bir rekorla 6 milyar doları aşan
birleşme ve satın alma işlemi gerçekleş-
mesi bekleniyor.
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PricewaterhouseCoopers’ın her yıl Dünya
Ekonomik Forumu (WEF) Davos Toplantı-
sı’nda açıkladığı Küresel CEO Araştırması’na
göre, geçtiğimiz yılın karamsarlığının ardın-
dan ekonomideki canlanmayla birlikte
CEO’ların geleceğe dönük iyimserlikleri art-
maya başladı. Gelişmekte olan ülkelerde
daha hızlı bir iyileşme görülürken gelişmiş
ülkelerin CEO’ları daha temkinli. Bu yıl “Akıllı
büyüme” teması ile yayınlanan Pricewater-
houseCoopers (PwC) 13. Yıllık Küresel CEO

Araştırması’na göre, ekonomik krizin bir
süre daha devam edeceği endişesini ge-
ride bırakan CEO'ların gelecekteki büyü-
meye yönelik beklentileri geçen senenin
karamsarlığından kurtuldu. Gelişmiş ül-
kelerdeki CEO’lar temkinli bir iyimserlik
gösterirken gelişmekte olan ülkelerde
daha hızlı bir iyileşme görülüyor. Küresel
düzeyde artan iyimserlik işe alımlara da
artış olarak yansıyor. CEO’ların yaklaşık
yüzde 40’ı 2010 yılı içerisinde işgücünü

artırmayı planlıyor. Geçtiğimiz yıl çalışan
sayısını azaltmak zorunda kalan CEO’la-
rın oranı yüzde 50 iken, araştırmada önü-
müzdeki yıl çalışan sayısını azaltmayı

PricewaterhouseCoopers’ın
her yıl Dünya Ekonomik Fo-
rumu (WEF) Davos Toplantı-
sı’nda açıkladığı Küresel CEO
Araştırması’na göre geliş-
mekte olan ülkelerde daha
hızlı bir iyileşme görülürken
gelişmiş ülkelerin CEO’ları
daha temkinli.

Ekonomi canlanıyor, 
CEO’ların iyimserlikleri artıyor
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planlayan CEO’ların oranı yüzde 25 ola-
rak ortaya çıktı. Asya Pasifik ve Kana-
da’da CEO’ların yaklaşık yarısı 2010
yılında istihdamı artırmayı planlarken bu
rakam Brezilya’da yüzde 60’ın üzerine çı-
kıyor. İngiltere’deki CEO’ların yaklaşık
beşte biri 2010 yılında çalışan sayısının
yüzde 8’den fazla artmasını beklediğini
söyledi. 52 ülkeden 1198 CEO’nun katıl-
dığı PwC 13. Yıllık Küresel CEO Araştır-
ması’na göre, tüm dünyadaki CEO’ların
yüzde 81’i önümüzdeki 12 ay için bek-
lentileri konusunda iyimser olduklarını
söylerken, yalnızca yüzde 18’i karamsar
olduklarını belirtti. CEO’ların geleceğe
ilişkin güvenlerinin en düşük seviyede
gerçekleştiği geçtiğimiz yılki araştırmada
iyimser olduğunu söyleyen CEO’ların
oranı yüzde 64, kötümser olduğunu söy-
leyenlerin oranı yüzde 35 olmuştu. Kısa
vadeli beklentileri konusunda oldukça
iyimser olan ve önümüzdeki bir yıl içeri-
sinde gelir artışı konusunda umutlu olan
CEO’ların oranı da geçtiğimiz yıla göre 10
puan artarak yüzde 31’e yükseldi. Küre-
sel krizin etkisinin uzaması ve ülkeleri
farklı düzeylerde etkilemesi nedeniyle ge-
lişmekte olan ekonomilerle gelişmekte
olan ülkelerdeki CEO’ların iyimserlik dü-
zeylerindeki fark araştırmada göze çar-
pan noktalardan biri. Örneğin Kuzey
Amerika ve Batı Avrupa’da, CEO’ların

yaklaşık yüzde 80’i gelecek seneki bü-
yüme konusunda iyimser olduklarını söy-
lerken bu oran Latin Amerika ve Çin/Hong
Kong’da yüzde 91 ve Hindistan’da yüzde
97 düzeyinde.
Gelecek konusunda, CEO’ların yüzde 60’ı
ancak 2010’un ikinci yarısında ya da
daha sonra kendi ulusal ekonomilerinde
iyileşme beklediklerini belirtirken, yüzde
13’ü iyileşmenin başladığını, yüzde 21’i
ise bu yılın ilk yarısında belirginleşeceğini
belirtti. Tekrar  büyümenin en hızlı başla-
dığı Çin’de CEO’ların yüzde 67’si topar-
lanmanın 2009’da başladığını belirtti.
Bununla birlikte, ABD’deki CEO’ların yak-
laşık üçte ikisi ve Batı Avrupa’dakilerin
yüzde 70’i toparlanmanın 2010’un ikinci
yarısına dek başlamayacağı görüşünde.

PricewaterhouseCoopers Küresel Başkanı
Dennis M. Nally PwC 13. Yıllık Küresel
CEO Araştırması’nın sonuçları hakkında
şu değerlendirmede bulundu: “Küresel
bir iflas korkusu azaldı. CEO'lar geleceğe
yönelik olarak daha olumlu değerlendir-
melerde bulunuyor. CEO’ların iyimserlik-
leri yeniden artıyor ancak, toparlanmanın
yavaş olmasının yanı sıra ekonomik geri-
lemeden sonra ayakta kalabilmek için alı-
nan kapsamlı maliyet azaltıcı önlemler
dolayısıyla CEO'ların güvenleri zedelenmiş
durumda. Gelişmekte olan ekonomiler, ge-
lişmiş ekonomilerden daha hızlı toparlanı-

yor. En hızlı toparlanması beklenen şirket-
ler, durgunluk döneminde toparlanma sü-
recine yönelik de planlamalar yapıp ayakta
kalan şirketler olacaktır. İyileşmenin zam-
anlaması bölgeler ve sektörlere göre de-
ğişiklik gösterecektir. Bazı hızlı büyüyen
ekonomilerde toparlanma beklendiği gibi
gidiyor; ancak krizin etkisini en fazla his-
seden ülkelerdeki CEO’lar, krizin etkileri-
nin 2010 ve sonrasında da süreceğini
düşünüyor. CEO’lar, artık rekabet avantajı
elde etmek için büyüme yatırımı yapmaya
ilişkin stratejik kararları içeren bir yakla-
şım benimsemelidir.

13. Yıllık PwC Küresel CEO 
Araştırması’nda öne çıkan sonuçlar:

GELECEĞE DAİR KORKULAR
Genel olarak CEO’ların endişe ettikleri
konularda CEO’ların yüzde 65’i uzun
süren küresel krizi gösterirken bunu
yüzde 60 ile aşırı düzenleme takip ediyor.
Şirketlerin büyümesine yönelik tehditler
arasında CEO’ların yüzde 27’si “en fazla
endişeli” oldukları konuyu aşırı mevzuat
olarak dile getirdi. Bunların yanı sıra ser-
maye piyasalarındaki istikrarsızlık ve döviz
kuru dalgalanmaları şirketlerin önündeki
tehditler olarak sıralandı. Terörizm ve alt-
yapıya ilişkin endişeler, CEO’ların üçte bi-
rinden daha azı tarafından büyümeye
yönelik tehdit olarak değerlendirildi.
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DÜZENLEYİCİ KURULUŞLARLA 
AŞK-NEFRET İLİŞKİSİ
Aşırı mevzuat tehdidi konusunda görüş-
lerini açıkça dile getiren CEO’ların üçte
ikisinden fazlası, hükümetlerin genel dü-
zenleme yükünü hafiflettiği yönündeki
düşünceye katılmıyor.
CEO’ların önemli bir kısmı en kötü zaman-
larda dahi şirketlerin devletleştirilmesine
karşı olduklarını söylerken, CEO’ların nere-
deyse yarısı ise, kriz sürecinde bazı şirket-
lerin devletleştirilmesinin sektörü istikrara
kavuşturabileceğini dile getirdi. Kriz za-
manlarında devletleştirmeye karşı en
olumlu yaklaşan CEO'ların başında kriz sü-
resince en fazla devlet desteği alan otomo-
tiv ve bankacılık sektörü CEO'ları geliyor.
CEO’lar, hükümetlerin “ekonomik kriz”
gibi sisteme ilişkin riskleri ele alma çaba-
ları konusunda da iyimserler. CEO’ların
yüzde 65’i düzenleyici kuruluşlarla işbir-
liğinin sisteme ilişkin risklerin azaltılma-
sında yararlı olacağını düşünüyor.

KRİZİN ETKİLERİYLE MÜCADELE
Krizde ayakta kalabilmek için, başını ABD,
Batı Avrupa ve İngiltere’dekilerin çektiği
CEO’ların yaklaşık yüzde 90’ı şirketlerinin
son on iki ay içinde maliyet azaltıcı önlem-
ler aldığını belirtti. Ayrıca tüm CEO’ların
yüzde 80’i, önümüzdeki üç yıl boyunca da
maliyetleri kısmaya çalışacaklarını ifade
etti. 

KAMU GÜVENİ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞI
CEO’ların dörtte birinden fazlası, bulun-
dukları sektörlerin itibarının kriz nedeniyle
zarar gördüğüne inanıyor. Bankacılık ve
sermaye piyasaları sektöründeki CEO’ların
yüzde 61’i ise, sektörlerine olan güvende
düşüş olduğunu söyledi. CEO’ların yaklaşık
yarısı krizin tüketici davranışlarında kalıcı
bir değişikliğe yol açtığı endişesini taşıyor.
CEO’ların yüzde 64’ü tüketicilerin şirketle-
rin sosyal itibarına daha fazla önem vere-
ceğini ve yüzde 63’ü tüketicilerin daha az
harcayıp daha fazla tasarruf edeceğini
belirtti. CEO’ların yüzde 60’ı da şirketle-
rinin ürün geliştirme çalışmalarında tüke-
ticilerin daha etkin rolü olacağını söyledi.

RİSK YÖNETİMİ
Krizin bir sonucu olarak CEO'lar için risk
yönetiminin önemi arttı. CEO’ların yüzde
41’i şirketlerinin risk yönetimi yaklaşımla-
rını köklü biçimde değiştireceğini, yüzde
43’ü ise süreçlerinde bazı değişikliklere
gideceğini söylüyor. Araştırma, Yönetim
Kurulları’nın da stratejik risk değerlendir-
mesi, mali sağlığın izlenmesi ve şirket
stratejisinin takibi gibi yönetimin kilit un-
surlarıyla daha fazla ilgilenmeye başladı-
ğını ortaya koyuyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
CEO’ların yüzde 60’ı, şirketlerinin iklim
değişikliği konusundaki inisiyatiflerin et-
kilerine yönelik hazırlık yaptığını ve bu ça-
baların şirketin itibarını artıracağına

inandıklarını belirtti. Araştırmaya göre
küresel kriz şirketlerin çevreye yönelik ça-
lışmalarını etkilemedi. CEO’ların yüzde
61’i küresel krizin şirketlerinin çevre stra-
tejileri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını
söylerken CEO’ların yüzde 17’si kriz sü-
recinde çevre çalışmaları konusundaki
harcamalarını artırdıklarını dile getirdi.
Dennis Nally konuya ilişkin şunları söyledi:
“CEO’lar, önümüzdeki aylarda hayatta
kalma sonrası faaliyetlere odaklanacak.
CEO'ların krizle ilgili en büyük hataları,
riskleri tam anlamıyla kavrayamamak ve
sorunlara daha hızlı yanıt verememek
oldu. Risk yönetiminin önemi, mali krizin
sonrasında öğrenilmesi gereken derslerin
arasında üzerinde en çok durulanıydı.
CEO’lar, toparlanma sürecinde risk yöne-
timini kararlılık ve esneklikle dengelemeyi
öğreniyor.”

Araştırma nasıl gerçekleştirildi?
PricewaterhouseCoopers’ın 12. Yıllık Kü-
resel CEO Araştırması için 2009 yılının
son 3 ayında tüm dünyada Türkiye’nin de
aralarında yer aldığı 52 ülkeden 1198
CEO ile röportaj yapıldı. Türkiye’den ka-
tılan CEO sayısı 20 olarak gerçekleşti. Rö-
portajların büyük çoğunluğu telefonda
gerçekleştirildi. Tüm araştırma çalışması
Kuzey İrlanda; Belfast’ta bulunan Price-
waterhouseCoopers Uluslararası Araş-
tırma Birimi tarafından koordine edildi.
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atıcılık, genel kanının tam
aksine, öğrenilen bir olgu-
dur. Gerek tecrübelerimiz,
gerek okuduklarımız, ge-
rekse aldığımız eğitimler

ile birer satıcı haline geliyoruz. Yani kimse
satıcı doğmuyor, hepimiz satıcı olmayı öğ-
reniyoruz. Çünkü satış, mantıksal sırada
birbirini takip eden adımlar ve her adım
ile ilgili belirli teknikler ve stratejiler içeren
bir süreç. Bu süreç içerisinde, başarılı
olmak için gereken bazı özellikler var ve
bu özelliklerin tamamı öğrenilebilir ve ge-
liştirilebilir.

İşte tam da bu yüzden, birçok firma satı-
cılarını eğitebilmek için büyük zahmetlere
katlanıyor. 

İşte size birkaç araştırma sonucu;
• ABD’de 540 şirket üzerinde yapılan bir
araştırmada, ortalamanın üzerinde eği-
tim harcaması yapan şirketlerin, çalışan
başına net satışlarının %57 daha fazla ol-
duğu görülmüştür.

• Bir başka araştırmaya göre ise satış
ekibi eğitimine harcanan her $1, şirkete
$20 olarak dönmektedir.
Bu araştırmaların da gösterdiği gibi, satış
ekiplerinin düzenli olarak belirli eğitimleri
almaları gerekmektedir. 

Peki, satış ekibine eğitim aldırırken ne-
lere dikkat etmek gerekir?
1- Temel Eğitimlerle Başlayın: 
Genelde satış ekibine eğitim planı hazır-
lanırken firmaların genel eğilimi, direkt
sonuç verecek, kendileriyle ilgili eğitim-
leri aldırmaktır. Fakat özellikle satıcıları-
nızın temel ihtiyaçları olan etkili iletişim,
stres yönetimi, zaman yönetimi gibi eği-
timleri almadan, satış eğitimlerine baş-
lamayın.

2- Size Özel Eğitim İsteyin:
Eğitim şirketleri de, eğitmenler de yeni
bir içerik hazırlamaktansa, mevcut içe-
riklerini kullanmayı tercih edeceklerdir.
Alacağınız tüm eğitimlerin sizin firma-
nıza, sizin sektörünüze, sizin müşterile-
rinize uygun, size özel yapılandırılmış,
size özel örneklerin ve vaka çalışmaların
olduğu eğitimler olmasına dikkat edin.
Unutmayın, bilgi artık kolaylıkla ulaşıla-
bilir durumda. Eğer size özel değilse,
sizin için dikilmemişse, eğitimlerin yanın-

dan bile geçmeyin. Size özel eğitimler
hazırlayabilecek eğitim kurumları ve
eğitmenlerle çalışın. Onları sahaya davet
edin, ekibinizle satışa çıkartın.

3- Sonuç İsteyin: 
Satış ekibinize eğitimleri verdikten sonra
ne olacağına dair muhakkak öngörüler
isteyin. Bu öngörüleri yazılı olarak alın. 

4- Sonuçları Değerlendirin:
Eğitim sonrasında nelerin değiştiğini mu-
hakkak kontrol edin. Unutmayın eğitim
bir yatırımdır. Yaptığınız her yatırımda ol-
duğu gibi, bu yatırımın da geri dönüşünü
muhakkak izleyin. 

Eğitim sonrasında 
• Satıcılarınızı dinleyin, memnuniyetlerini
ölçün,
• Satıcılarınızı izleyin, davranış farklarını
çıkartın,
• Satış rakamlarına bakın, artışları gözle-
yin,
• Müşteri şikâyetlerine bakın, azalmalara
yoğunlaşın,
• Satış görüşmesi / satış kapatma oranla-
rını izleyin.

5- İyi Değilse Hiç Yapmayın:
Eğer satış ekibinize vermeyi planladığınız
eğitimi maddi sebeplerden dolayı daha
ucuz olacak ve aynı sonuçları vermeyecek
bir başka alternatifle gerçekleştirmeyi
planlıyorsanız, şimdilik bu eğitimleri erte-
leyin. Kötü eğitim kadar kötü bir şey ola-
maz!

6- Akreditasyona Önem Verin:
Eğitim aldığınız kişi ve kurumların sun-
dukları eğitimlerde belirli organizasyon-
ların onaylarını arayın. Unutmayın, eğitim
sadece size değil, satıcılarınıza da yapılan
bir yatırımdır. Onları da aldıkları eğitime,
eğitim kurumuna inanmaları eğitim ba-
şarısı için şarttır.

7- İyi Bilmek İle Anlatmayı Birbirinden
Ayırın:
Eğitimlerinizi iyi satıcılardan değil iyi eğit-
menlerden almaya dikkat edin. İyi satıcı-
lar, iyi eğitmenler olmayabilir. Eğitimlerde
sadece bilmek yetmez, gurubu kontrol
etmek, doğru içerik hazırlamak, içeriği
etkin sumak önemlidir. Bunlarda başarılı
olabilecek, kurum eğitimlerinde tecrübeli
eğitmenlerle çalışın.

“Kimse satıcı
doğmuyor,

hepimiz 
satıcı olmayı

öğreniyoruz”
“Eğitimin pahalı olduğunu 

düşünüyorsanız, bir de 
cehaleti deneyin.”

Peter Drucker

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

zeki@yuksekbilgili.com
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Bugün hemen hemen her sektör, gün
geçtikçe daha da acımasızlaşan reka-
bet olgusuyla karşı karşıya… Dünya-
nın artık global pazar haline
dönüşmesi ise rekabetin boyutlarının
ulaştığı seviyeleri gözler önüne ser-
meye yetiyor. Böylesi bir piyasada bel-
gelendirme oldukça büyük öneme
sahip. Çünkü belgesiz ve sertifikasız
ürünler hem iç pazarda hem de dış
pazarlarda tüketici tarafından artık
tercih edilmiyor. Hatta kalite standart-
larının belirlenmediği sertifikasız ürün-
ler kimi ülkelerin pazarında yer
alamıyor bile. 

Belgelendirme ve sertifika ile amaçla-
nan belirli standartlarda ürün ve hiz-
metin tüketiciye sunulması. Gelişen
üretimle birlikte üreticilerimizin gün-
demine giren bu kavramlar maalesef
dış pazarların dayatması ile hayata ge-
çirildi. Firmalarımız hitap ettikleri pa-
zarların şartları gereğince bu belge ve
standartlara sahip olmaya başladılar.
Fakat standardizasyonun da temeli
bize, yani Türklere ait. Bu nedenle

dosyaya bu tezi temellendiren Kanun-
name-i İhtisab-ı Bursa belgesinini ya-
yımlayarak başladık. 1502 tarihli ve
zamanın padişahı Sultan II. Bayezid
Han tarafından çıkarılan Kanunname-
i İhtisab-ı Bursa, bu gerçeği doğrula-
yan ve yazılı en eski belge. 

Belgelendirme konusunu ele alırken,
genel bir çerçevede ele aldık. Sanırım
başka sayılarda söz konusu sertifika
programlarını daha detaylı şekilde ele
almak gerekecek. Örneğin özel bir Eu-
rovent Sertifikası Dosyası… Aslında
Eurovent Sertifikası’na da kısa bir giriş
yapmış sayılırız. Eurovent Sertifikası’na
ilk müracat eden ve Eurovent etiketini
ürünlerinde ilk kullanan Fritem’in
Genel Müdürü Naci Şahin ve Ar-Ge
Şefi Hasan Acül, konunun neden ve
niçinine detaylı şekilde cevaplar verdi-
ler. Eurovent’i Türkiye’de sektörün
derneği İSKİD temsil ediyor. İSKİD-
Klima Santrali (AHU) Ayna Çalışma
Grubu Komite Başkanı Sayın Erkan
Tuncay, konuyu İSKİD perspektifinden
değerlendirdi. 

Sertifika, belgelendirme bir firmaya ne
katar? Bu sorunun cevabını belgelen-
dirme konusunda gerek kendi firma-
ları HSK’da gerekse derneklerde
önemli çalışmalar yapmış bir isim olan
HSK Genel Koordinatörü Sayın Vural
Eroğlu ile aradık. Vural Eroğlu belge
ve sertifikaları marka olmanın gerekli-
liği olarak görmek gerektiğini vurgu-
larken, Friterm Genel Müdürü Sayın
Naci Şahin; “Sertifika en temelde sizin
kendi çalışmalarınızı disipline eder.
İkinci olarak da satış yaptığınız müşteri
kitlesine ya da örneğin tasarımcılara,
sizin ürününüzü seçecek önerecek

olan kişi ve kurumlara bir güven telkin
edecektir. Artık zorunlu tutulmamakla
birlikte Avrupa’da ve dünyada bu tür
sertifikalar olmazsa olmaz hale gel-
miştir. En önemlisi de bugün çağın ge-
risinde kalmamak ve diğer dünya
firmalarıyla rekabet edebilmek için ge-
rekli sertifikalara sahip olmak zorun-
dayız” şeklinde cevap veriyor ve bir
önermeyi ekliyor “ Eğer fasoncu ola-
rak kalmayacaksak!”  

Naci Bey’in de belirttiği gibi, artık yeni
pazarlara açılabilmek ve müşterilerin
güvenini kazanmak için zorunlu olma-
yan belgeler bile alınmak zorunda. 
Belgelendirme sadece ürünler için ge-
çerli değil, ürünün üretildiği fabrika-
ları, hizmetin üretildiği yönetimlerin
de sertifikaları belgeleri var artık. İşi
yapan kişilerin yeterliliklerini standarta
tabi tutan belgelerde ayrı bir öneme
sahip. Çünkü istediğiniz kadar kaliteli
ürün üretin ürününün satış öncesi ve
sonrasında sunulan hizmet yeterli de-
ğilse tüketici memnuniyetsizliği ürüne
mâledilecektir.  Dolayısıyla personelle-
rin de belgelendirilmesi gerekiyor. Bu
konuda da kamu kurumu niteliğinde
bir meslek örgütü olan ve kamu yara-
rının korunması, mesleğin geliştiril-
mesi ve mesleki hizmetlerin uzman
üyelerince verilmesinin sağlanması
temel perspektifi ile bütün mesleki
faaliyetleri yürüten Makina Mühend-
isleri Odası’nın çalışmalarını dosya ko-
numuzun içerisine aldık.  

Dr. Burak Olgun ise belgelendirmenin
temeli sayılan çalışmaları “Belgelen-
dirme Çalışmaları ve Fonksiyon Kalite
Kontrolü Uygulamaları” adlı makale-
siyle geniş bir şekilde ele aldı. 
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Türkler, Anadolu toprakları üzerinde hü-

kümet kurduklarında, her alanda bugün

dahi önemli sayılacak uygarlık örnekleri

verdiler. Standard konusu da bunlar ara-

sında. Yaklaşık beş yüzyıl önce Bursa,
Edirne, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Çan-
kırı, Aydın, Mardin, Karahisar, Musul,
Rize, Amasya, İçel, Arapkir, Karaman ve
daha pek çok yerin mahalli özelliklerine
ve üretim çeşitlerine göre standard kural-
ları konulmuş ve ciddi olarak uygulanmış. 
1502 tarihli ve zamanın padişahı Sultan
II. Bayezid Han tarafından çıkarılan "Ka-
nunname-i İhtisab-ı Bursa", bu gerçeği
doğrulayan yazılı en eski belge. 

Türk Standardları Enstitüsü, büyük tarihi
değeri bulunan bu belgeyi, Topkapı Sa-
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki orijinalin-
den çoğaltarak ilgililerin istifadesine
sunmuş. Kalkınmanın temel taşlarından
biri olan standardın öneminin yüzyıllar
önce Türkler tarafından kavrandığını
ifade eden bu belgede bugünkü an-
lamda, boylama, ambalaj, kalite gibi
esaslar ile narh ve ceza hükümlerine yer
verilmiş. Belgenin dili, bugünkü nesil için
oldukça eski olduğundan, metnin gerek-
çesi ile hüküm ifade eden kısımları önce
Latin harfleri ile okunur hale getirilmiş ve
daha sonra bugünkü Türkçe ile anlaşıla-
bilir şekilde kaleme alınmış. Kanunname-
i İhtisab-ı Bursa'nın gün ışığına çıkarılması
ile dünya standard tarihine önemli bir
belge kazandırılmış.

KANUNNAME-İ İHTİSAB-I BURSA'NIN
KAZANDIRDIKLARI 
1. Hemen bütün tarım ve hayvan ürünle-
riyle mevcut sanayi mamülleri gerek vasıf,
gerek fiyat yönlerinden standard sayılabi-
lecek esaslara bağlanmış ve özel bir teş-
kilatla bunlar daimi bir denetim altında
tutulmuştur.

2. Standard esasları ve narhların tesbi-
tinde üreticilerin bilirkişilerin, halkın ve
diğer ilgililerin fikirleri alınıp yazılı belge
haline getirilmiştir.

3. Tarım ürünleri değerlendirilirken, cins,
tür, çeşitleri ile turfanda zamanları göz

önünde bulundurularak fiyatları sabit tu-
tularak sadece üretim mevsimine göre
değiştirilmiştir.

4. Sanayi mamüllerinden ham maddeler
ve işçilik üzerinde durulmuş, gereken yer-
lerde bileşim ve boyutlar verilmiştir.

5. Alım satımlarda tüccarlar ile dükkanda
veya seyyar satıcılar için ayrı kar hadleri
konulmuş ve kâr payı genel olarak yüzde
on olarak kabul edilmiştir.

6. TTürk Milleti:
a) Uygulanacak kanunları hazırlamada, hal-
kın her sınıfına yer ve değer vermek sure-
tiyle ileri ve geniş demokratik anlayışını,

b) Taşıma işlerinde nakliyecileri nalsız hayvan
kullanmamaya ve fazla yük yüklememeye
zorlayarak yüksek insanlık duygularını,

c) Hayvanların ayaklarına mıh değirip sa-
katlayan nalbantların, iyi edinceye kadar
bunlara bakmaya ve yemlerini vermeye
mahkum etmek yolu ile adelete saygı ve
bağlılığını,

d) Şeker alış verişinde satıcıyı, şeker kelle-
sini en çok üç katlı kağıtlara sarmaya ve
kırıklarıyla tozlarını ayrı kağıda koydurup
alıcıya göstermeye ve ayrı fiyatla satmaya
mecbur tutmakla da ticarette hak ve dü-
rüstlüğe verdiği önemi, fiilen ortaya koy-
muştur.

7. "Kanunname-i İhtisab-ı Bursa" ve
bunun düzenlenmesine temel olan padi-
şah fermanından da anlaşılacağı gibi va-
tandaşların günlük yaşayış ve geçimi ile
sıkı sıkıya ilgisi bulunan Belediye Kanun-
ları, her Hâkimlik bölgesinde ayrı ayrı ve
doğrudan doğruya halkın ihtiyaç ve istek-
lerinden alınan ilhama dayanılarak dü-
zenlenmiş ve padişah otoritesi, sadece
bunları yürürlüğe koyan bir tasdik şerhin-
den ibaret kalmıştır. 

Türkiye'nin bugünkü manada ilk standardı 

(Kanunname-i İhtisab-ı Bursa)
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BURSA BELEDİYE KANUNU
Defter örneği budur ki;
İktidar sahibi padişahtan gelen emirde:
Bursa'da olan iş adamları ve bilirkişilerin
hazır bulundurulup her alanda alınan, sa-
tılan ve işlenen çeşitli kumaşların, giye-
ceklerin ve satılan şeylerin tümüne
konulmuş narhların her nev'i için ve her
zaman nasıl olduğu ayrı ayrı tespit edile-
rek mufassal bir defter yapılması ve padi-
şahın tahta çıkışından önce narhların ne
üzerine cari olduğu ve o vakitten beri bi-
rimlerinde bir sorulmakta ve bu neden
ileri geldiği ve el'an ne işlem değişiklik
bulunup bulunmadığı ve varsa değişikli-
ğin yapıldığı hususların derinliğine incele-
nip şüpheli ve bilinmeyen bir tarafı
bırakılmaması, sonra bu hususların zaman
geçirilmeden deftere yazılıp gönderilmesi
istenmekte ve bu defter ihtiyaç halinde
başvurulacak bir kanun olacağı için nok-
san olmaması ilave olunmaktadır.

Ezelden yüksek makamın bu emrine uyu-
larak her evsaf ve bilirkişileri ayrı ayrı hazır
bulundurulup narhların her birinde eskile-
rinin nasıl olduğu ve el'an bu halini muha-
faza edip etmediği ve değişiklik varsa
sebebi ve ne zaman meydana geldiği so-
ruldukça hiçbir iş alanında eski kanundan
eser kalmamıştır. Bütün narhlar beş altı yıl-
dan beri tamamen değişmiş ve bozulmuş-
tur. Narhla katiyen amel edilmemektedir.
Öyle olunca ekmekçilerin teftişine başla-
nıp eski kanunları soruldu. Her zaman
buğdayın ucuzluğuna ve dolgunluğuna
göre hâkimin emri ile güvenilir bilirkişiler
çeşni tutarlardı. Dört beş yıl vardır ki ek-
mekçiler hüküm getirip bunda şehir ileri
gelenlerinden birkaç bilirkişi hâkim mari-
fetiyle çeşni tutup onunla amel edilsin
diye emrolunmuş ve o tarihte çeşni tutu-
lup şöyle kararlaştırılmıştır ki; Bursa'nın
"Mud" (bir mud beş kile) adlı ölçeğiyle
buğdayın alası yüz on akçaya ortası yüze
ve düşüğü seksen beş akçaya olduğu
zaman ekmek yediyüz dirhemi bir akçaya
olacak ve fiyatlarda artma, eksilme vuku
bulduğu takdirde bu kıyasla yeni narh
tayin olunacak. Şu şart ile ki un ince elek-
ten elenmiş olacak, ekmek iyi pişecek, ak
olacak ve kokusu bulunmayacak. Amma
bu şartlar acaba fiilen yürürlükte ve yerleş-
miş midir diye sınamak için bir kaç yerden
ekmek getirtildi. Kimisi çiğ ve kimi kara,
bazısı da eksik bulunup sebebi sorulunca
hazır bulunanların çoğu dediler ki her gün
her fırından kâh çiğ, kâh eksik diye beşer
onar akça alıp göz yumarlar, hatta Bele-
diye memurları fırından akça almasın diye
emir bile gelmiştir. Gereğine uymazlar. Es-
kisi gibi akçeler alırlar. Eksiğini ve ayıbını
gizleyip örterler. Aldıkları akçayı görünürde
ceza olarak alırlar. Gerçekte bununla ek-

siğe ve ayıba izin verirler. Dediler. Öyle
olunca günün muhtesibine (Belediye Baş-
kanı) “bu işkence ve sallapatiliğe vakıf
mısın?” denildiğinde “Ben henüz geldim
bunları bilmem. Kâtibim ve kâhyam eski-
den kalmadır onlara sorunuz” dedi. On-
lara “bu kadar çiğ ve kara ve eksik nedir,
niçin gözlemezsiniz” denince, “Bu defa
günahımızı af edin. Bundan böyle ihti-
mam edelim, gözleyelim, artık olmasın”
dediler. Tekrar tekrar bundan böyle gaflete
düşmemeleri, şeriat ve kanun dışı iş yap-
mamaları söylendi. Az vakit içinde eskisin-
den ziyade fenalıkları görüldü. Yine
defalarca hatırlatıldı. Fakat kat'iyen iltifat
etmediler. Şer'e, kanuna uymadılar.

Ekmekçiler ve bilirkişileri toplanıp eski
narhları sorulduğunda: Eski günlerden
beri ve her zaman ekmek, veznine göre
yüz elli dirhem eksik işlenile gelmiş, ancak
unu ekmek unundan arı olmak, ince elek-
ten elemek ve yüzünde yeteri kadar haş-
haşı bulunmak ve gevrek pişmek şart
imiş. Bugün yarıya düşürülen yağ yerine
unun bir kilesine bir okka tatlı yağ konul-
ması, üstüne haşhaş ekilmesi ve arı
undan işlenmesi gerekirmiş. Bugünkü
halde değişik ve bozuk bulundu. Sebebi
ve zamanı, dört beş yıldır akça alınıp gö-
zetilmemek olduğu ortaya çıktı. Bundan
böyle eski narh üzerine işleyin denildi.

Çörekte Narh:
Ekmek ağırlığının yarısı olup ak undan
olacak ve unun bir kilesine bir okka (bir
okka dört yüz dirhem) yağ konulacak.
Teftiş sırasında bozuk bulundu. Bunun da
nedeni ve zamanı daha önce anıldığı gibi
dört beş yıldan beri akça alıp boşlamak.
Artık eski narh üzerine işlem yapılması
kararlaştırıldı. 

Pazarcılar:
Pazarcılar da toplanıp bilirkişilerinden ve
diğer şehir halkından meyvalara ait eski
kanun sorulduğunda dediler ki, “Eskiden
pazar yerine her ne çeşit meyve gelirse şe-
hirli ve pazarcı herkes isteğine göre alırdı.
Dört beş yıl var ki pazarcılar birleşip şehire
gelen meyveleri ve şehir etrafında olan bağ
ve bahçe ve dükkânlarına getiriyor, depo
ediyor sonra Belediye Başkanı’nın da ittifa-
kıyla her birine narh koydurulup mahkeme
sicillerine geçiriliyor. Fakat dışarıda kendi
bildiklerine satarak Belediye Başkanı ile
paylaşıyorlar” dediler. Halkın bu sözlerinin
doğruluğu anlaşılınca sicillere bakıldı ve sı-
nanmak üzere pazardan bazı meyveler ge-
tirtilip görüldü. Halkın dediklerine uygun
çıkınca, pazarcılara “Niçin eksik satıyorsu-
nuz” denildi. Belediye Başkanı’nın huzu-
runda yüzüne karşı “Bunların delaletiyle
satıyoruz” dediler. Öyle olunca halkın söz-
leri Belediye Başkanı’na malum oldu.
“Hepsi doğruymuş neden gözlemezsiniz,
eksik satılanı gözlemek sizin görevinizdir”
denildiğinde önce “Benim haberim yok”
diye inkâr etti. Sonra yine “Aynı mecliste
ben de geldim” böyle buldum. Hepsi eski
kanuna ve Belediye kararlarına aykırı olarak
bozulmuş, değişik bulundu. Halen bu hu-
susta gelen hüküm gereğince anlaşmazlık
ve değişiklik olan narhlarda zamana ve
ma'ına göre bilirkişi, satıcı ve alıcıların oy
birliğiyle ortalama değerler konuldu. Ge-
rekleri aşağıda açıklandığı gibidir:

Giyecekler:
Terziler ve bilirkişileri Meclise getirilip elbi-
seye müteallik kanun sorulunca şu anlaşıldı
ki: Pazarcı kaftanlarının, boyu arşın çeyrek
olunca eteği iki arşın bir çeyrek olacak. Ve
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beli, koltuğu beşer rub'u olacak. Yen ağızı
yarım çeyrek ve uzunluğu bir arşın olup,
arka eteğiyle ön eteği bir olacak. Yaka
uzunluğu yarım arşın ve eni yarım çeyrek
ve girah olup, düğmeleri boydan boya bir
çeşit, astarı da bir nevi olacak.

Kaftanın boyu arşın yarım çeyrek olunca,
eteği iki arşın yarım çeyrek ve beli çeyrek ve
girah ve yen ağzı üç girahtan fazla olacak.
Yen uzunluğu arşından girah eksik olacak.
Yaka uzunluğu yarım arşından girah eksik
ve eni yarım çeyrek, dikili olacak. 
Ve her kaftanın yüzü teyel dikilecek ve
eteği mantıka olacak.

Kaftanın boyu arşından rub'u olunca, eteği
iki arşından rub'u eksik olacak. Ve beli
yarım arşın olacak koltuğu da yarım arşın
olacak. Yen ağzı üç girahtan fazla olacak,
yen uzunluğu arşından rub'u eksik olacak.
Yaka uzunluğu arşından rub'u eksik ve eni
çeyrekten eksik olacak. Kaftanın boyu
arşın olunca, eteği iki arşın ve beli yarım ar-
şından rub'u eksik ve koltuğu çeyrekte
girah eksik ve yen ağzı üç girah olacak. 
Çuha kuşak kaftanı, ki boyu arşın rub'u
olunca, eteği iki arşın olacak. Beli çeyrek
ve koltuğu üç rub'u olacak. Yeni arşın-
dan yarım çeyrek eksik ve yen ağzı üç
girah olacak.

Çuha narhlarından sorulunca çihacılar
şöyle karşılık verdiler ki kırk elli çeşit çuha
var. Hangi birisine narh verilsin. Deyince
deftere böyle yazılım mı denildi. Yazın de-
diler. Ve pazarcıların dikindikleri taftanların
boyları, etekleri, eski kanuna kat'iyen
uygun bulunmadı. Nedeni ve zamanı zik-
redildiği gibi. Amma bu pazarcılar şöyle şi-
kayet ettiler ki, geçmişde Karaman ve
Hamileli Boğasıralarının hami yedi buçuk
arşın ve yıkanmışı yedi arşın olurdu. Üç

dört yıl vardır ki gelen boğasılar asla
tamam gelmez. Tümü eksiktir. Bu yüzden
kaftan kısa olup tamam olmaz. Eski adet
üzere biçmeğe yetmez dediler. 

Saraçlar:
Saraçlarda eskiden kabul edilmiş kanun
yokmuş. Bugün bilirkişilerin oy birliği ile
şu narh konuldu: İki kat dikilmiş yular,
sekiz akçaya ve başlığı iki kat yular altı ak-
çaya ve bir kat yular beş akçaya, fenası
dört akçaya. Ve sığır derisinden şakaklı,
damaklı gem sekiz akçaya, fenası yedi ak-
çaya, Geçmişde sığır derisinden ve bul-
gari işlenmiş gemin astarı da bulgari
olurmuş. Dört beş yıldan beri gönden
yapar olmuşlar. Men edilip yine bulgari-
den olsun denildi.

Nalbantlar:
Nalbantlara ait eski kanun araştırılınca
anlaşıldı ki yirmi beş yıldan beri bir at ge-
yimi altı akçaya, katır nalı beş akçaya,
merkep nalı dört ve üç akçaya olur imiş.
Ve eskiden kanun öyle imiş ki bir nalbant
hayvan ayağına mıh değirip sakatlarsa iyi
oluncaya kadar timarını nalbant yapar ve
yemini kendi yanından verirmiş. Bu eski
karar aynen kabul edildi.

Keresteler:
Pedavra tahtasının uzunluğu bina zirai ile
bir bina zirai 75 cm iki zira olup yüz ta-
nesinde yirmi taneden fazla kapak bulun-
mayacak. Beş pedavra, dört pedavra diye
satıldığında asıl tahtalar o kadar çıkacak,
fazla noksan olmayacak. Bıçkı tahtasının
uzunluğu sekiz karış,
Turra tahtası dokuz karış, Hızar tahtası on
iki karış, olacak. Eskiden de böyle imiş,
sonra kökünden bozulmuş. Sebi yukarıda
açıklanan. Halen kanunu üzerine karar-
laştırıldı. 

Ve hamallar nalsız at kullanmayıp bağ yü-
künün iki yükünden ziyade getirmiyecek.
Katır odunun uzunluğu üç karış, Deve
odunu altı karış olur. Ve Uludağ'dan nasıl
yükletilmiş ise şehire o halde gelirdi.
Halen bölünüp kısa kesilirmiş. Men edilip
eski kanun kararlaştırıldı. Gözetilirse. De-
ğişikliğin sebebinin de, devecilerden her
şehire geldiklerinde Belediye adamlarının
akçaler almış olduğu anlaşıldı. 

Kuyumcular:
Kuyumcular toplanıp eski kanun soru-
lunca bilirkişiler şöyle karşılık verdiler ki
ayar konusunda Padişahlık yüksek maka-
mından höküm gelip metninde gümüş
cinsinden her ne işlenirse seksen ayar
olsun, bundan eksik işlenmesin diye em-
rolunmuştur. Dediklerinde gerçekte bu
şekilde hüküm olduğu ve yapılan işler in-
celendiğinde gümüş lehimli bakır düğ-
meler bulundu. Biz işlemiyoruz. İslambol
(istanbul) kuyumcuları işliyor. Yolcu alıp bu-
raya getiriyor, biz onlardan alıyoruz dediler.
Kuyumcuların yarı yarıya işlenmiş kendi ya-
pıları bulunup, bozdurulup eritildi ve eski-
den kuyumcuların kafesinde (vitrin) altın ve
gümüş satılırmış. Artık eskisi gibi olsun ve
işledikleri altının miskalı altmış akçadan
eksik olmasın. Geçmişde böyle imiş. Teftiş
sırasında değişik bulun. Sebebi belli fakat
eski kanun üzerine olsun diye tekrarlandı.

Bakırcılar:
Kazancılar geçmişde eski avadanlığı kalay-
layıp yeni diye satmaz ve yine avadanlığı
demir kulpla bakır narhına satmazlarmış.
Ve sattıklarının onunu onbire satarlarmış.
Halen değişip bulunup bundan sonra eski
kanun üzerine karara bağlandı. 

Hallaçlar:
Hallaçlar geçmişde yüz dirhem penbeye
atılmış pamuk tahtası yani ölçeği yarım
akça alırlarmış. Ve fermude kaftanın yüz
derhemine bir akça ücret alup dükkan
önünde satılan penbeyi onun onbire sa-
tarlarmış. Halen eski kanunun yürürlükte
bulunduğu görüldü ve aynen bırakıldı. 

Yapılar:
Yapılar incelendiğinde Padişahın hükmü
bulundu. Mimarlara günde on iki akça
emrolunmuş. Buna göre karara bağlandı.
Yalnız yanlarında çalışan öğrencilerine ol-
gunlaşıncaya kadar mimar ücreti alıver-
miyecekler. 

Yazılışı: Zilhicce ortalarında sene 907.
Divan Katiplerinden Hasan Bey’e verildi. 
Bir sureti veçhi meşruh üzere Bursa ka-
dısına. 



BÖLÜM I
Temiz Oda Klima Sistemlerinde Devreye
Alma Çalışmaları ve Performans Değer-
lendirmesi

11. GİRİŞ
Temiz odalar öncelikli olarak hastaneler,
ilaç ve gıda üretimi gibi özellikle insan
sağlığını ilgilendiren konularda olmak
üzere; elektronik uygulamalar içerisinde
değerlendirilebilecek yarı iletkenler ve
mikroişlemci yongaları imalatı, optik
ürünlerin geliştirilmesi, boyama prosesi
ve çeşitli savunma sanayisi uygulamaları
için kurulmakta ve kullanılmaktadır. Bu
bölümde temiz oda standartları hakkında
genel anlamda bilgi verilmiş, temiz oda
klima sistemleri tanıtıldıktan sonra vali-
dasyon kavramı anlatılmış ve validasyon
planı tanımlanmış; uygulanan prosesin
validasyonu ve sistem yeterliliğinin doğ-
rulanmasındaki kriterler ve uygulanan
aşamalar hakkında bilgi verilmiştir. Uygu-
lamaya yönelik olarak kullanıcı istekleri-
nin ve fonksiyonel özelliklerin net olarak
belirlenmesi, tasarım yeterliliği (DQ),
montaj yeterliliği (IQ), çalışma yeterliliği
(OQ) ve performans yeterliliği (PQ) ölçüt-
lerin oluşturulması ve bu amaçla yapıl-
ması gerekli testler ile bu testlerde
kullanılması gerekli cihaz kalifikasyonları
ve uygulanması gereken prosedürler an-
latılmaktadır. Ayrıca tüm bu çalışmaların
sürdürülmesi sırasında hazırlanması gere-
ken belgeler hakkında bilgi verilerek bu
belgelerin, tesisin bu testler bazında ge-
riye dönük izlenebilirliğindeki önemine
dikkat çekilmektedir.
Devreye alma ve performans değerlendir-
mesi işlemleri belli bazı standartlara
uygun olarak yürütülmektedir. Bu konu ile

ilgili birçok standart bulunmaktadır, ancak
konu ile ilgili Türk standardı olmadığından
yabancı standartlar mevcuttur. Konu ile il-
gili Amerikan standardı 209 Federal Stan-
dart; Alman standartları DIN 1946/4,
VDI2167, VDI2080 ve VDI2083 mevcut-
tur. Son olarak da bu standartların birleş-
tirilmiş hali olan Avrupa standardı ISO

14644’de bu konu ele alınmıştır. Aşağı-
daki tablolarda standartların refere ettiği
oda sınıfları ve karşılaştırmaları görülmek-
tedir. Tablo 1.’de Federal standart 209
E’ye göre temiz oda sınıfları, Tablo 2.’de
ISO 14644’e göre temiz oda standartları,
Tablo 3.’de temiz oda standartlarının kar-
şılaştırmaları görülmektedir.

Dr. Burak Olgun
Proje Yöneticisi

Zeta Bilgi Teknolojileri Yatırım Danışmanlığı 
Proje Araştırma Eğitim İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Kuyubaşı, Kadıköy, İSTANBUL
Tel: (0216) 449 29 38•Faks: (0216) 414 16 45 

E-mail: burak@zetabt.com
www.zetabt.com

Belgelendirme Çalışmaları ve Fonksiyon
Kalite Kontrolü Uygulamaları 
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Tablo 1. Federal Standart 209 E’ye göre temiz oda sınıfları [2]

Tablo 2. ISO 14644’e göre temiz oda standartları
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Tablolarda ayrıca standartlara göre oda sı-
nıfları, hava değişim miktarları gibi bilgiler
de yer almaktadır. 

2. TEMİZ ODALAR VE VALİDASYON
Temiz odalarda istenilen özellikler, odanın
kullanım alanına bağlı işletme parametre-
lerine göre değişiklik göstermekle beraber
genellikle aşağıda belirtilen şekildedir. Bu
özelliklere odanın kullanım amacına göre
pozitif veya negatif yönde eklemeler ya-
pılabilir.

• Sıcakık 20 oC ile 24 oC arasında ayarla-
nabilmelidir.
• Bağıl nem %50 -%60 arasında olmalı
(özel şartlar belirtilmediği durumlarda)
• Laminar akışta HEPA filtre üzerindeki
hava hızı 0,45 m/s ±%20 olmalı.

• Mahal içine %10-%15 fazla hava vere-
rek pozitif basınç sağlanmalı.
• Mahal sınırlarını oluşturan kapı, duvar
ve tavanlarda sızdırmazlık sağlanmalı.

Yukarıda belirtilen durum haricinde kullanıcı
isteklerine bağlı olarak değişiklikler yapıl-
ması istenebilmekle beraber bazı durum-
larda oda içerisine laminar akış yerine
türbülanslı akış da tercih edilebilir. Dizayn
edilen temiz odanın, kullanım amacına
göre; hiçbir suretle dışarıya partikül taşın-
ması istenmiyorsa, komşu mahallere göre
negatif basınçta tutulması gerekir. Bunun
tam aksi durumunda ise oda, komşu ma-
hallere göre pozitif basınça tutularak içeriye
partikül taşınması engellenir. İstenilen basın-
cın sağlanabilmesinde, mahal sınırlarını
oluşturan kapı, duvar, döşeme vb. gibi yapı
elemanlarının etkisi önemli bir faktördür.

Temiz odalarda genel olarak kontrol edi-
len parametreler şunlardır.
• Sıcaklık
• Bağıl nem (%RH)
• Saatteki hava değişim sayısı
• Basınç farkları
• Hava hızı (laminar air flow)
• Canlı ve cansız parçacık sayısı
• Ses ve gürültü

Oda içerisinde değişik noktalarda farklı
hava profilleri görülebilir. İmalat yapılan
tezgah veya ameliyat masasının olduğu
bölgede genellikle laminar akış istenilir.
Laminar akış düzenli bir akıştır. Akış eğer
türbülanslı olursa hava yönü değişebilir,
temiz ve kirli havanın karışarak risk oluş-
turabilir. Laminar akışlı sistemler, pahalı
sistemler olduğundan genellikle imalatın

Tablo 3. Temiz oda standartlarının karşılaştırılması [1][3]



veya operasyonun yapıldığı bölgede kul-
lanılmaktadır. Bu iki sistemin bir arada bu-
lunduğu sistemlere karışık havalı sistemler
denilmektedir.

22.1. Temiz Oda Hava Akış Modelleri
Temiz odalardaki hava akış modelleri ISO
14644- 4: 2001 (E)’de üç grupta tanım-
lanmıştır. Bunlar; Şekil 1’de gösterildiği
gibi tek yönlü hava akışı, Şekil 2’de gös-
terildiği gibi tek yönlü olmayan hava akış
ve Şekil 3’de gösterildiği gibi ikisinin karı-
şımı olan karışık akış şeklinde tanımlan-
maktadır.

Ayrıca ameliyathanelerde çok sık kullanı-
lan laminer flow cihazları ile şematik
resim Şekil 4’de gösterilmiştir, bu akış türü
“Kısmi Tek Yönlü Akış” olarak tanımlan-
mıştır.

Tek yönlü olmayan hava akışlarında hepa
filtrenin, difüzörlü ve difüzörsüz kullanı-
mındaki hava akışı Şekil 5a ve Şekil 5b’de
gösterilmiştir. Şekil 5a’dan da anlaşıldığı
gibi difüzörsüz uygulamada her ne kadar
hepa filtre altında daha temiz bir bölge
elde etmek mümkün olsa da odanın diğer
kısımlarında temiz hava hareketinin zayıf
olduğu anlaşılmaktadır. Difüzörlü hepa
filtre ile havanın üstten üflenip alttan top-
lanması durumunda hepa filtreden geçen
hava tüm odaya ve daha kısa bir sürede
karışacaktır.

Tüm bu akış modelleri incelendiğinde
hepa filtreden geçen havanın tek yönlü
olarak akabilmesi için filtreden geçen ha-
vanın hızı ve sıcaklığı önemli parametreler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi
hepa filtreden yüksek hızda çıkan hava
türbülansa neden olmaktadır. Hava hızının
küçük olması tek yönlü (laminer) akışı
olumlu etkilemektedir. Ancak hepa altında
çalışan insanların yaydığı ısı nedeniyle
insan vücudundan yukarı doğru bir hava
akımı olacaktır (insan vücudu yüzey sıcak-
lığı 35 ortam sıcaklığının 22 C olması ne-
deniyle). Yapılan ölçümlerde bu değerin
0.2 m/s civarında olduğu tespit edilmiştir,
bu nedenlerden dolayı izotermal durumda
(oda sıcaklığında hepa filtreden hava geç-
mesi) önerilen hava hızı 0.45 m/s dir. Daha
düşük hava hızı kullanımında hepa filtrede
veya laminer flow cihazında duman testi
yapılarak hava akışı gözlenmelidir.

2.2. Validasyon ve Hazırlıkları
Validasyon kelime anlamı olarak, bir tesisin
bütününün ve tasarımının, sistemlerinin,
sistem ekipmanların, tesisteki prosesin;
doğruluğunun, güvenilirliğinin, tekrarlana-
bilirliğinin bağımsız olarak test edilmesi ve
kanıtlanması işlemidir. Temiz oda validas-
yon işlemlerinden önce kullanıcı istekleri
çok iyi tanımlanmalıdır. Kullanıcı bilinçli ol-
malıdır, sistem hakkında her türlü bilgiye
sahip olmalı veya sistemin ne tür gereksi-
nimlere ihtiyaç olduğunu bilmelidir. Eğer
kullanıcı sistem hakkında yeterli bilgiye
sahip değil ise bazı sorular ile kullanıcı
yönlendirilip validasyonu yapılacak siste-
min master planı ortaya çıkarılmalıdır. 
Master plan hazırlandıktan sonraki çalış-
malar birkaç aşamadan oluşur.
• URS Kullanıcı istekleri (User Require-
ment Specification)
• FS Fonksiyonel özellik (Functional spe-
cifications)
• DQ Tasarım yeterliliği (Design qualifica-
tions)
• IQ Montaj yeterliliği (Installation quali-
fications)
• OQ Çalışma yeterliliği (Operational qua-
lifications)
• PQ Performans yeterliliği (performance
qualifications)
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Şekil 1. Tek yönlü hava akışı

Şekil 2. Tek yönlü olmayan hava akışı

Şekil 4. Kısmi tek yönlü akış
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Şekil 5a. Difüzörsüz Tek Yönlü Olmayan Hava
Akış Modelleri

Şekil 5b. Tek Yönlü Olmayan Hava Akış Modelleri





Fonksiyonel özellik; kullanıcı istekleri gel-
dikten sonra bunların hangi fonksiyon-
larla, nasıl sağlanacağının belirlenmesidir.
Tasarım yeterliliği içinde mimari, inşaat,
mekanik, elektrik ve kontrol, konuları bu-
lunmaktadır. Bütün bu çalışmaların denet-
lenmesine kısaca “design qualification”
tasarımın yeterliliği denilir. Bir sonraki
adım tasarımın sahada nasıl uygulandığı,
sistemin nasıl monte edildiğinin incelen-
mesidir.
Validasyon işleminde belgelendirme çok
önemli bir konudur. Belgelendirme olma-
dan validasyonun bir değeri yoktur. Temiz
oda içerisindeki her bir parametrenin ve
cihazın ayrı ayrı belirlenip daha sonra ilgili
belgeye işlenmelidir. İşin bu kısmına da kı-
saca “installation qualification”  montajın
yeterliliği denilir. Tüm bu işlemlerden
sonra sistemin çalışma yeterliliği kontrol
edilmelidir. 
Montaj yeterliliğinde temiz oda için seçi-
len cihazların montajının düzgün yapılıp
yapılmadığı veya sistemin doğru çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir. Klima santrali
içerisindeki fan motorunun kutuplarının
ters takılması nedeni ile fanın dönme
yönü ters olması ve dolayısı ile istenilen
hava debisi ve basıncını sağlayamaması,
ısı değiştirici sıcak su giriş/çıkış bağlantıla-
rının yanlış yapılması sonucu ısı değiştiri-
cinin istenilen kapasitede çalışamaması bu
aşamada karşılaşılması muhtemel hata-
lara birkaç örnek olarak verilebilir. Hepa
filtre montajından kaynaklı sorunlar ise en
sık karşılasılan hatalar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu noktalar, validasyonun
montaj yeterliliğinde kontrol edilmelidir.
Varsa eksikliler tamamlandıktan sonra; sı-
rasıyla işletme yeterliliğinin kontrolü ve
performans yeterliliğinin kontrolü işlem-
leri yapılır. Yukarıda belirtilen örneklerden
de görüleceği üzere bu üç test iç içedir. 

Bu durumda iki tip kontrol yapılır.
• Mikrobiyolojik Kontroller
• Fiziksel Kontroller

Fiziksel kontrolleri şu başlıklar altında to-
parlamak uygun olacaktır.
• Oda sıcaklık ve nem testleri
• Parçacık tayini

• Fark basınç tespiti
• Hava hareketi kontrolleri
• Mahal içi hava akış testleri
• Parçacık temizleme hızı

Bu başlıklar ayrı ayrı irdelenirse:
OOda sıcaklık ve nem testleri: Uygun has-
sasiyete sahip sıcaklık ve nem duyar ele-
manları ile yapılır.

Parçacık tayini: Cihazlar çalışmadan önce
tasarım için gereken verileri toplamak için
yapılır. Cihazlar çalıştırtan sonra istenilen
değere ulaşılabildiğinin tespiti için tekrar-
lanır

Fark basınç tespiti: Ortamın istenilen şe-
kilde pozitif basınç altında tutulduğunun
belirlenmesi için yapılır. Hassas fark basınç
manometreleri,  duman üretici cihazlar
veya duman üretici kimyasal maddeler
kullanılır.

Hava hareketi kontrolleri: Mahal içine is-
tenmeyen şekilde hava akışının olması
muhtemel yerlerin kontrolü duman test-
leri ile yapılır.

Mahal içi hava akış testleri: Yaratılan bu
temiz ortam içerisindeki hava akış tipinin
ve hızının, tasarım parametrelerine uy-
gunluğu test edilir. Bu test yapılırken
duman kullanılarak havanın akışı gözlen-
mektedir. Test sırasında gözlemin yanı sıra
görüntülü bir kayıt alınması işlemi de bel-
gelendirme için gerekli olabilir.

Parçacık temizleme hızı: Ortamın istenilen
bir bölümünde, mevcut parçacıkların te-
mizlenme hızını belirlenmesi gereklidir.

2.3. IQ, OQ, PQ Testleri
Temiz odalarda IQ, OQ ve PQ test çalış-
maları üç farklı aşamada gerçekleşir. Bun-
lar sırasıyla
• As-Build
• As-Rest
• Operational

As-Build aşamasında temiz oda içerisinde
üretim ekipmanları henüz monte edilme-
miş durumda ve personelin olmadığı du-

rumda yapılan testlerdir. At-rest aşama-
sında ise temiz oda içersinde tüm üretim
cihazlarının son bağlantılarının yapıldığı
ve devreye alındıktan sonra odada insan
olmadan yapılan testlerdir.
Operational ise operasyonel veya uygu-
lama yeterlilik testleri şeklinde de tanım-
lanabilinir, temiz odada normal işletme
koşullarında yani temiz odada ekipmanlar
ve insanlar çalışırken yapılan testlerdir.
Temiz oda hava tarafı test ve balans iş-
lemlerini üç grupta toplamak mümkün-
dür:
• Check List veya snaging list (işletmeye
almadan önce yapılan son kontroller)
• Start up (Devreye alma)
• Konrol, ölçüm, testler ve balans

2.4. Kontrol Listesi (Check List)
Aşağıda örnek bir kontrol listesi mevcut-
tur. Kontrol listesinin yapılabilmesi için
mekanik ve elektrik işlerinin bitmiş olması
gerekmektedir.
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Şekil 6. Validasyon master plan.

Tablo 4. Örnek bir kontrol listesi
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2.5. Devreye Alma (Start Up)
Hava tarafının ana ekipmanları olan klima
santralı hava kanalları ve hepa filtreden
oluşan sistemin hareketli elamanı fanlar-
dır bu nedenle devreye alma çalışmasında
fan örneklenmiştir

Start up çalışmalarına başlamadan önce
hava debisini etkileyen faktörler kontrol
edilmelidir,
• Hava kanalı sistemi devreye almaya
uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir
(son bağlantılar yapılmış mı ayar damper-
leri tümü açık mı terminal ünitelerin dam-
perleri açık mı, yangın damperleri açık mı
bakım kapakları kapalımı)
• Asma tavan üzerinde açık yerler veya
açık bakım kapakları olmadığı kontrol
edilmelidir
• Tüm kapı ve pencereler kapalı olmalıdır.
• Otomatik kontrol sistemi sistemin dev-
reye alınmasını olumsuz etkilememelidir.
• Daha sonra fan devreye alma çalışmaları
başlatılmalıdır.
• Sistemdeki her bir fanın tasarım değe-
rinde döndüğü kontrol edilmelidir.
• Fan motorunun çektiği amper ölçülerek
kontrol edilmeli eğer bu değer motor eti-
ket değeri üzerinde ise sistem durdurula-
rak gerekli önlem alınmalıdır.

2.6. Kontrol, Test, Ölçümler ve Dengeleme
Bu bölümdeki çalışmaları uygulama, iş-
letme ve performans yeterlilik (IQ, OQ, PQ)
çalışmaları şeklinde de tanımlayabiliriz.

Genellikle iç içe geçmiş ve sürekli karıştı-
rılan uygulama yeterlilik (IQ) ve işletme ye-
terlilik (OQ) test ve kontrolleri aşağıdaki
örnekle açıklanmıştır.

Bir temiz oda uygulamasında kullanılan
fanın tipinin ve markasının, kasnak ça-
pının, motor gücü ve markasının tasa-
rıma veya şartnamelere uygunluğunun
belgelendirilmesi IQ çalışmasıdır Bu
fanın devrinin, debisinin, statik basıncı-
nın ve çektiği amperin ölçülmesi ve bu
değerlerin tasarım değerlerine uygunlu-
ğunun belgelendirilmesi ise OQ çalışma-
sıdır. Özet olarak IQ, uygulamanın
tasarıma ve teknik şartnamelere uygu-
luğunu denetlerken, OQ çalışmaları
klima sistemindeki her bir ekipmanın ta-
sarımda tanımlanan fonksiyonları yerine
getirdiğini belgelendirir.

Aşağıdaki listede test ve ölçüm yapılacak
bazı hava tarafı ekipmanları tanımlanmıştır
Fan IQ, OQ
Hepa Filtre IQ, OQ
Filtreler IQ, OQ
Klima Santralı Basınç testi IQ
Hava Debisi Ölçümü OQ
Hava Debisi Ölçü İstasyonu IQ, OQ
Batarya IQ, OQ
Kanal sızdırmazlık Testi IQ
Son Kontrol Çalışmaları (check list) IQ
Kimyasal Nem Alıcı IQ, OQ
Performans yeterlilik çalışmaları ise doğ-
rudan temiz oda ile ilgili ve onun perfor-
mansını denetleyen ölçüm çalışmalarıdır.

Temiz Oda Partikül ölçümü PQ
Temiz Oda Hava Debisi (difüzör) Ölçümü
ve Hava Değişim Sayısı PQ
Temiz Oda Fark Basınç Ölçümü PQ
Temiz Oda Toz Toplama Sistemi Ölçümleri PQ
Temiz Odaya Açılan Boşluklarda Hava Hızı
Ölçümü PQ

Hava tarafı test ve ölçüm çalışmalarına
başlamadan önce emiş ve üfleme kanal-
larındaki olası kirliliklere karşı sadece ön
filtre monte edilmiş halde (ara, son veya
terminal hepa filtreler monte edilmeden)
klima santralı bir müddet çalıştırılmalı
daha sonra tüm filtreler takılarak ölçüm
çalışmaları başlatılmalıdır. Test ve ölçüm
cihazlarının tümü temiz oda test prosü-
dürlerine uygun olarak kalibre edilmiş ol-
maları zorunludur. Aşağıda temiz oda
klima sisteminde yapılması zorunlu bazı
ölçüm ve testler hakkında daha detaylı
bilgi verilmiştir. İkinci önemli konu sistemin
dengelemesidir. Bunu yapmadan sistemin
performansını tayin etmek mümkün de-

ğildir. Dengeleme hazırlık aşamalarından
biridir. Bu aşamada projede verilmiş olan
debilerin ve hava miktarlarının gerçekten
istenilen miktarda mahallere gidip gitme-
diğini ölçülmektedir. 

Şekil.7’de su tesisatıyla ilgili bir denge-
leme vanası ve ölçüm cihazı görülmekte-
dir. Sistem, daha başında istenen ayarların
yapılması için uygun tasarlanmamışsa çok
büyük sorunlar çıkar. Eğer sonunda bu tip
işleri yapılmak isteniyorsa, bunu daha ba-
şından dikkate alarak ve bu işi bilen bilin-
çli kişi/kişilerin mutlaka o projeye dahil
edilmesi gereklidir. Dengeleme, kumanda
vanası, damper, klape gibi ekipmanlar kul-
lanılarak yapılır. En çok karşılaşılan sorun-
lardan birisi de birçok uygulamada, tesisat
tamamen bitirilip hatta asma tavanlar ka-
patıldıktan sonra bu işlem yapılmasının is-
tenilmesidir. Bu işlemlerin, ilgili tesisatın
yapılması sırasında proje safhasından uy-
gulama ve tesisatın kabulüne varıncaya
kadar paralel yürütülmesi gerekir.

Şekil 8’de hız ölçümüyle ilgili bir cihaz, ka-
natlı bir anemometre görülmektedir. Bu
cihazların düzenli aralıklarla kalibre edil-
mesi gerekir. Esas temel cihaz ise, aslında
pitot tüpü ve bir eğik manometredir. Be-
lirli yerlerde, kullanım kolaylığı açısından
pitot tüpünün değişik boylarda ve çap-
larda olması gerekir. Pitot tüpleri; toplam
basınç ve statik basıncın farkı olan dina-
mik basıncın tespiti, dolayısı ile de sıcaklık
düzeltmesi ile beraber hava hızının hesap-
lanabilmesi için kullanılır. Hava kanalla-
rında, hava debisinin tayini için pitot tüpü
bile yapılan ölçümlerdeki ölçüm noktala-
rının tayini için EN standartları tanımlan-
mıştır. Dinamik basıncın okunabilmesi için
pitot tüpü ile beraber hassasiyeti yapıla-
cak ölçüm aralığına uygun bir fark basınç
manometresi kullanılması gerekir. Elektro-
nik ölçüm cihazlarının belirli periyotlarda
kalibrasyonu ve bu kalibrasyonun belge-
lenmesi şarttır. Bu nedenle eğik mano-
metreler tercih edilmektedir. Çünkü
kalibrasyon ihtiyacı yoktur. Şekil 14‘de ise
menfez debilerini ölçmek için kullanılan
balometre denilen cihazı görülmektedir.
Menfezler büyük bir alana sahiplerse or-
talama hızı okumamız gerekir. Ortalamayı
hesaplamak, özellikle de uygulama sıra-
sında çok zordur; bu nedenle bu tip cihaz-
lar büyük kolaylık sağlamaktadır. 

Şekil 7. Dengeleme Vanası



33. KALİBRASYON 
Kontrol parametreleri, istenilen paramet-
reyi ölçmeye uygun olan cihazlarla ölç-
mek mümkündür. Her ölçüm değerlerinin
teyit edilmiş olması, ulusal standartlara
göre izlenebilir olması gerekir. Yani düz-
gün kalibre edilmemiş, ya da sadece başka
bir ölçüm aleti ile kontrol edilmiş (ikincil ka-
librasyon) cihazlar veya ölçüm aletleri ile öl-
çümleri yapmak uygun değildir. Her bir
cihazın belirli periyotlarla, sertifikalı ve bel-
gelendirilmiş firmalar tarafından, mutlaka
bir ulusal standartlar ile izlenebilen sistem-
lerle kalibre edilmesi gerekir. Aksi takdirde
yapılan ölçümlerin bir geçerliliğinden bah-
setmek mümkün değildir. Kalibrasyon ser-
tifikaları, üzerlerinde belirtildiği üzere belirli
bir süre için geçerli olup; bu süre sonunda
yenilenmelidir. Dolayısı ile cihazların belirli
periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması
zorunludur. Kalibrasyon sertifikalarının ve
kalibrasyon verilerinin saklanması, testleri
yapılan cihazların geriye dönük izlenebilir-
likleri açısından önem arz eder.

4. MİKROBİYOLOJİK KONTROL
Bunların, uzman bir mikrobiyolog tara-
fından yapılması gerekir. Fikir vermesi ve
konuyu tamamlaması açısından bazı hu-
susları özetlemek de gerekmektedir.
Mahallin büyüklüğüne göre tespit edi-
len belirli yerlere, ki bu yerler de yine
standartlarda tanımlanmıştır, içinde özel
besi yerleri olan steril petriler yerleştirilir.
Bunların hangi besi yerleri olduğu, pet-

rinin çapına kadar her ayrıntı DIN
1946/4’de tanımlanmıştır. Örneğin pet-
riler yerden 1.2 metre yükseklikte olma-
lıdır. Daha sonra belirli sürelerle
petrilerin kapakları açılır. Tabii petriler
steril olduğundan paketin doğru nok-
tada açılması önemlidir. Kapaklar kapa-
tıldıktan sonra yine steril şekilde
laboratuara götürülüp 48 saat 36 °C de
bekletilir ve koloni sayımları yapılır. So-
nuçları karşılaştırabilmek için 50 cm2,
80 dakika referansına indirgenmektedir.
Petrilerin ortalama değerleri bulunarak
ve şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol
edilmektedir. Bu değer, A sınıfı odalar
için 1, B sınıfı odalar için 10’un altında
olmalıdır.

5. FİZİKSEL KONTROLLER VE 
ÖLÇÜM CİHAZLARI
Aşağıda listeler halinde temiz oda ekip-
manlarının ölçümleri ve ölçümler ile ilgili
cihazlar kısaca açıklanmıştır.

5.1. Fan (IQ, OQ)
Fanların kontrolleri, montaj ve operasyon
yeterlilikleri aşamasında gerçekleştirilme-
lidir. Örnek olarak montaj yeterliğinde
fanın dönme yönünün doğru olduğu,
operasyon yeterliliğinde sisteme sağladığı
hava debisinin yeterli olup olmadığı gibi
kontroller yapılmalıdır. Fanın dönme yönü
testi göz ile yapılabilir. Fanın sağladığı de-
biyi ise kanal çıkış ağzında kanatlı anemo-
metre ile matris tarayarak (ölçüm noktaları
ilgili standartlarda belirlenmiştir) ölçülmesi
sureti ile kontrolü yapılabilir. Şekil 8’de ka-
natlı bir anemometrenin resmi gözükmek-
tedir.

5.2. Hepa Filtre (IQ, OQ)
Filtrelerle ilgili 2 tip test vardır. Bunlardan
biri parafin yağıyla yapılan tutma deney-
leri, diğeri ise sodyum alevi testleridir.
Sodyum alevi olarak adlandırılan testte
bir kimyasal verilir, bu HEPA filtre çıkı-
şında bir ışıldama, parlaklık yaratır. Bu-
radan penetrasyon derinliğini ve ne
kadar parçacık geçtiği görülebilir. Şekil
9’de sodyum alevi test cihazı gösteril-
miştir. Diğer yöntem ise, belirli büyük-
lükte parçacıkların sisteme gönderilmesi
ve ne kadarının geçip, ne kadarının geç-
mediğinin ölçmesidir. Bu parçacıklar,
gaz, sıvı veya katı parçacıklar olabilir. Ge-
nellikle duman üretici cihaz kullanılarak
bu test yapılır. Şekil 10’da duman üreten
cihazın bir resmi bulunmaktadır.
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Şekil 8. Kanatlı anemometre

Şekil 9. Sodyum alevi test cihazı

Şekil 10. Duman gazı üretici

Şekil 11. Magnehelic fark basınç manometresi





55.3. Filtreler (IQ, OQ)
Filtrelerin montaj sırasında sisteme doru
yerleştirildiğinin kontrolü yapılmalıdır.
Filtrelerin takıldığı bölümde havanın filt-
renin oturduğu çerçevenin etrafından
geçmemesi istenilmektedir. Eğer filtre
sistem içerisindeki yerine tam oturmaz
ise görevini tam olarak gerçekleştire-
mez. Operasyon yeterliliği kontrolünde
sistem çalışırken filtrenin dolma ihtima-
line karşı filtreden hemen önce ve filtre-
den hemen sonra statik prizler yardımı
ile fark basınç manometresi kullanılarak
filtrenin kullanıcı isteği doğrultusunda
istenilen basınç düşümü değeri aralı-
ğında olduğunun kontrolü yapılabilir. Bu
işlem için dijital bir fark basınç mano-
metresi kullanılabilir veya filtrenin ol-
duğu yerde bir macnehelic yardımı ile
ölçüm yapılabilir. Şekil 11’da bir fark ba-
sınç manometresi görülmektedir.

Magnehelicler mekanik tipte bir fark ba-
sınç ölçüm cihazıdır. Klibrasyonu el ile
kolaylıkla yapılabilir. Genellikle gözle ya-
pılan kontrollerde kullanılan bu cihazlar

yerine dijital çıkış veren başka bir fark
basınç manometresi kullanılarak oto-
masyona sinyal gönderilip yine otomas-
yon üzerinden işlem yaptırılabilir.

5.4. Klima Santralı Basınç Testi (IQ)
Filtrelenmemiş havanın santral paneli
içersine sızması hijyenik açıdan sorunlar
yaratabilir. Bu nedenle, panel hava sızdır-
mazlığı, Tablo 5 ’te belirtilen sızdırmazlık
şartlarına uygun olarak seçilmelidir.

Bu test fabrikada veya şantiyede yapılabi-
lir. Klima Santralı giriş ve çıkış ağızları ka-
patılarak santral belirli bir basınç altıda
iken santral gövdesinden kaçan hava

miktarı okunur. Bulunan hava miktarı
santral yüzey alanına bölünür. Bulunan
bu değer tasarımda tanımlanan (EN 1886
B sızdırmazlık sınıfı gibi) hava sızdırma
miktarı ile kontrol edilir Şekil 12’de hava
kanal kaçak cihazının bir resmi gözük-
mektedir.

5.5. Hava Debisi Ölçümü (OQ)
Hava debisi ilgili standart da belirtilen
şartlara uygun olarak ölçümleri yapılma-
lıdır. Ölçümü yapılması istenilen kanal
üzerinde standart da belirtilen şartlara
uygun bir noktada ve standartta belirtilen
minimum sayıda ölçüm alınması suretiyle
ölçümü işlemi yapılır. Ölçümde eğik ma-
nometre ve pitot tüpü kullanılmak sure-
tiyle kanal içerisinde eğik manometre ile
toplam basınç ile statik basınç farkı (di-
namik basınç) okunur. Okunan dinamik
basınçtan yola çıkarak kanal içerisindeki
hava hızı bulunur. Hava hızı bulunduktan
sonra kanalın kesit alanı ile çarpılarak ka-
naldaki debi bulunmuş olur. Eğik mano-
metre yerine kalibrasyon sertifikası
bulunan elektronik bir fark basınç ölçüm

cihazı da kullanılabilir. Cihaz üzerinde
okunan dinamik basınçtan yola çıkarak
yine kanal içerisindeki hava hızı bulunabi-
lir. Dijital fark basınç cihazlarının bazıla-
rında fonksiyon olarak kesit alanı girilebilir.
Bu sayede cihaz bize ara herhangi bir işlem
yapmadan kanal içerisindeki debiyi vere-
cektir (havanın sıcaklığı ile yoğunluğunun
değişmesi nedeni ile hacimsel debi etkile-
neceğinden sıcaklık düzeltmesinin yapıl-
ması gereklidir.). Şekil 13’de bir eğik
manometre görülmektedir.

5.6. Batarya (IQ, OQ)
Batarya ölçümlerinde batarya kapasitesini
belirlenebilmesi için klima santrali içeri-
sinde ve santral dışında ölçümler yapılmak
zorundadır. Montaj yeterliliği kontrolünde
bataryanın santral içinde düzgün bir şe-
kilde yerleşip yerleşmediği kontrolü yapıl-
malıdır. Aynı zamanda hava giriş çıkış
yönlerinin doğru bir şekilde ayarlandığı su
giriş çıkış noktalarının düzgün montajının
yapıldığı kontrol edilmelidir. Batarya ölçü-
münde bataryanın hava tarafında nem ve
sıcaklık ölçümleri yapılmalıdır. Diğer taraf-
tan bataryanın su tarafının da sıcaklık ve
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Tablo 5. Klima santral paneli hava sızdırmazlık sınıfları

Şekil 12. Kanal kaçak test cihazı

Şekil 13. Fark basınç manometresi

Şekil 14. Balometre 





su debisi ölçümleri yapılmalıdır. Bu ölçüm-
ler yapıldıktan sonra bataryanın gerçek
kapasitesi ortaya çıkacaktır.

55.7. Kanal sızdırmazlık Testi (IQ)
Kanal sızdırmazlık testi klima santrali ba-
sınç testinde olduğu gibi kanal kaçak test
cihazı ile yapılmaktadır. Kanal sızdırmazlık
testi hava kanalları asılmadan yapılmalıdır.
Kanalların giriş ve çıkış ağızları kapatılarak
kanallar belirli bir basınç altıda iken kanal-
dan kaçan hava miktarı okunur.

5.8. Temiz Oda Hava Debisi (difüzör) 
Ölçümü ve Hava Değişim Sayısı (PQ)
Menfezler büyük bir alana sahiplerse orta-
lama hızı okumamız gerekir. Balometreler
bu iş için dizayn edilmiş ölçüm cihazlarıdır.
Şekil.14’de balometrenin resmi görülmek-
tedir. Şekil 14’de görüldüğü üzere difüzör
üzerine yerleştirilen balometre ve balomet-
renin üzerindeki ekran sayesinde rahat ve
düzgün bir şekilde difüzördeki ortalama
hava debisi ölçülebilmektedir (bu cihazlar
cross-pitot ile ve aynı anda çok noktadan
ölçüm yaparak ortalamasını alan cihazlar-
dır). Balometre iki parçadan oluşur. Birinci
parça çadır kısmıdır. Bu çadır kısmı ölçül-
mesi istenilen difüzörün boyutlarında ol-
malıdır. İkinci parça ise içinde cross-pitot’un
olduğu parçadır. Çadırın ölçmedeki amacı
içinden geçen havanın akışını düzeltip
cross pitot’un üzerinden geçmesini sağla-
maktır. Cross pitot ise normal pitot tü-
pünde olduğu gibi toplam ve statik basınç
değerlerini bağlı bulunduğu fark basınç ci-
hazına ileterek difüzörden üflenen orta-
lama hava debisi vermektedir.

5.9. Temiz Oda Fark Basınç Ölçümü (PQ)
Temiz oda içerisinde kullanıcı isteğine
bağlı olarak veya üretim veya kullanım
amacına göre pozitif basınç veya negatif

basınç istenmektedir. Performans yeterliliği
aşamasında yapılan bu test oda içerisinde
üretim varken veya üretim olmadan önce
yapılacak testlerden birisidir. Temiz oda ile
odaya bağlı bulunan koridor, açık alan
veya başka bir temiz odaya ile arasındaki
basınç farkı okunmalıdır. Bu ölçüm işlemi
eğik manometre, kalibrasyon sertifikası
bulunan elektronik mamonetre veya mag-
nehelic fark basınç manometresi yardımı
ile yapılabilmektedir. Genellikle magnehe-
lic cihazları temiz odaların duvarlarında
sabit olarak bağlanırlar. Bu sayede temiz
odaların komşu mahal ile arasındaki ba-
sınç farkı odanın şartları değiştirilmeden
okunabilir. 

5.10. Temiz Oda Partikül ölçümü (PQ)
Temiz odada yapılan ve yukarıda bahsedi-
len testlerin sonuçları olumlu olduğu tak-
tirde partikül ölçümüne geçilir. Temiz oda
içerisindeki değişik çaptaki uçucu madde-
ler optik partikül okuyucuları ile okunup
kayıt edilir. Örneğin class 100 bölge için 1
m3 hava içerisinde 0.5 mikron çapındaki
partikül sayısı 3530'un altında ise stan-
dartlara göre temiz oda class 100 şartlarını
sağlıyor diyebiliriz. Şekil 15’de partikül sa-
yıcı cihazın resmi görülmektedir.

5.11. Son Kontrol Çalışmaları (check list)  (IQ)
Temiz oda ölçümlerinde daha önce de be-
lirtildiği yapılan ölçüm ve diğer işlemlerin
belgelendirmesi geriye dönük yapılacak iş-
lemlerden ötürü çok büyük önem taşı-
maktadır. Bu sebepten ötürü yapılan her
ölçümün ve düzeltmenin kontrol listesinin
çıkartılması önemli bir yer tutmaktadır.
Tablo 6 ve Tablo 7 de örnek birer kontrol
listesi görülmektedir.

SONUÇ
Yukarıda bahsi geçen testlerin hepsinin
sonunda her bir cihaz ve parça için bir
belge hazırlanması gerekir. Bu işlemler çok
zaman alan alın işlemlerdir. Fakat yapılan
işlerin geriye dönük izlenebilirliği açısından
yapılması zorunludur. Fonksiyon kalite
kontrol oldukça meşakkatli, zor ve sabır is-
teyen bir iştir. Dosyalarda test formaları ya-
nında “as built” projeler, yani son
değerlerin ne olması gerektiğini gösteren
projeler, kullanım ve işletme kılavuzları,
bakım kılavuzları, parça ve cihaz listeleri,
vb. belgelerin de bulunması gerekir. Fonk-
siyon kalite kontrol işi yapılmadan önce
projeye önceden hazırlanmalı ve gerekli
hazırlıklar önceden bitirilmelidir.
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Şekil 15. Partikül sayıcı cihaz

Tablo 6. Kanal testi kontrol listesi

Tablo 7. Emiş kanalı kontrol listesi





““Belgelendirme” kavramı hızla gündemi-
mize yerleşti. Türkiye’de üreticilerin belge-
lendirmeye bakış açılarını, ülke olarak bu
kavrama bakış açımızı… kısaca bu konudaki
durumumuzu değerlendirebilir misiniz?
Kendi firmamızdan örnek vererek başla-
mak istiyorum. HSK, Türkiye’nin so-
ğutma-klima sektöründe çalışan üretici

firmalarından bir tanesi. HSK’nın da bir-
çok firma gibi arzusu, ürünlerini Türkiye
dışına satmak. Türkiye’nin üretici firma-
larına verdiği imkânlar çok önemli.
Çünkü bu imkânlar bize yön veriyor, güç
veriyor. İlk önce Türkiye’nin dünya üze-
rinde üretim açısından hangi noktada ol-
duğuna bakmalıyız. Hepimizin bildiği gibi

Türkiye 7 bin Dolar-Yıl GSMH çizgisinde
olan bir ülke. Genel bir kategori yaparsak
teknolojiyi üçe ayırabiliriz. Teknolojiyi ta-
sarlayanlar, üretenler ve kullananlar şek-
linde. Gelişmekte olan ülkeler arasında
yer alan Türkiye, bugün teknolojiyi kulla-
nan ülke aşamasında. GSMH açısından
baktığımız zaman 1000-7000 Dolar ara-
sında olan, Türkiye’nin de içinde bulun-
duğu ülkeler, teknoloji kullanan ülkeler
sınıfında yer alıyor. 7.000-20.000 Dolar
arasında olan ülkeler teknoloji üreten,
20.000 den yukarısı ise teknolojiyi dizayn
eden, bulan, oluşturan kısaca teknolojik
gelişmelere yön veren ülkeler. Bu pers-
pektife baktığımızda Türkiye’nin çok kri-
tik bir noktada yer aldığını görebiliyoruz.
Teknolojiyi kullanan bir ülke olmaktan,
teknoloji üreten bir ülke olma yolunda
ilerliyor. Burada “belgelendirme”  konu-
sunun farklılık gösterdiğini gözlemlemek
çok kolay. Geçmişe doğru bakacak olur-
sak Türkiye’nin, emeğin ucuz olduğu sa-
nayi gruplarını tercih ettiğini görürüz.
Bunun nedeni de istihdam yaratabilmek,
işsizliği önleyebilmekti. 100-150 Dolar
aylık maaşlarla dünya içerisinde rekabet
yapıyordu. Türkiye’deki bu rekabet or-
tamı; Türkiye’nin, çok hızlı ve üstün olan
makineleri, dünyadan alıp, işletmelerde
kullanması sayesinde hızlı üretime geç-
mesi ve ölçek ekonomisine atlayıp, mali-
yetlerini aşağı doğru çekmesi sürecine
kadar devam etti.

“MARKANIZ OLDUĞUNDA ÜRETİMİ
NEREDE YAPTIRIRSANIZ YAPTIRIN,
ANA KATMA DEĞERİ MARKA SAHİBİ
ÜLKE KAZANIYOR”
Bugün niye tekstil kolu sıkıntıda? Çünkü
bizden daha ucuz olan Çin, Hindistan,
Uzak Asya ortaya çıktı. Oralarda ücretler
daha ucuz. 30 Dolar aylık maaşlarla çalı-
şılıyor. Onlarında aynı makineleri alması
ile kısa zamanda aynı seviyeye ulaştılar.
Zaten marka üretimi yoktu. Bir marka de-
ğerimiz de yoktu. Tabi ki bu olaylara şu
anda genel olarak bakıyorum. Bu sebeple
biz bu rekabeti, Uzakdoğu’ya doğru kap-
tırdık. Fakat çok enteresan bir nokta da

HSK Genel Koordinatörü Vural Eroğlu: “Bizdeki belgeler, adeta bulunması ge-
rekli olduğu için bulunuyor. Ancak belgelendirmenin amacı bu olmamalıdır.
“Belge bir hayat felsefesidir, önce sizi ifade etmelidir.” Kendinizi samimiyetle
ifade etmediğiniz zaman ilişkiniz de doğru olmaz. 

Derya ALTUNTEPE

“Belge geneli değil sizi ifade etmeli”
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Türkiye teknolojiyi tüketen bir ülke, ben
hatırlıyorum 1990’lı yıllarda İtalya’da yapı-
lan bir tekstil fuarında 1 milyar Dolar de-
ğerinde makine alımı yapmıştık. Hatta fuar
alanı yetmemiş, otellerin lobilerinde alışve-
rişlere devam edilmişti. Herkes teknolojinin
en yenisini alıp, fabrikasına koyarak reka-
bete yetişme arzusundaydı. Ama bir ülke-
nin, ufacık bir işçilik maliyetini aşağı doğru
çekmesi bu iş kolunu zora soktu. Çünkü
marka yoktu ortada. Türkiye bugüne gel-
diğinde artık yavaş yavaş teknoloji üreten
bir firma haline gelmek durumunda. Onun
içinde Türkiye’de belgelendirmeye bakış
açıları değişmeli. Türkiye’nin marka yarat-
ması gerekir. Markanız olduğunda üretimi
nerede yaptırırsanız yaptırın, ana katma
değeri marka sahibi ülke kazanıyor. Bunları
görüyoruz. Markaları geliştiren İtalyan ta-
sarım firmaları, ABD, Japonya zaten bu ko-
nuda öndeler. Dünyanın her tarafı bu
ülkelerin üretim alanı. Üretim, nerede
ucuzsa orada üretim yaptırıyorlar. Hong
Kong’ta yaptırılmasıyla Türkiye’de yaptırıl-
ması arasında hiçbir fark yok. Hiçbir tüke-
tici buna bakmıyor, markaya bakıyor,
hepimizin bildiği ve kullandığı gibi. Şimdi
Türkiye, dünya platformuna bu konumda
çıkmak gerektiğini hissetti ve bu kabuğu
değiştiriyor. Belgelendirme şartları değişi-
yor. Teknoloji tüketicisi bir ülke olduğu-
nuzda üretim firmalarının belge ihtiyaçları
bambaşka. Satın aldığı teknolojilerin ne
kadar yeni, doğru, emniyetli olduğu çok
önemliydi. Teknoloji üretmeye geçtiğinde
yaptığı üretimleri dışarıya satabilmesi için
bu belgelere kendisinin sahip olması ge-
rekli. Ne kadar doğru bir teknoloji geliştir-
diğini, ürettiğini, çevreye ve insanlığa ne
kadar faydalı olduğunu belgelendirmek
zorunda. Aynı zamanda marka bilincine
de erişmek gerekir. 

“MARKA OLABİLMENİZ İÇİN GÜVENİ-
LİR OLMALISINIZ”
O zaman belgelendirmeyi marka bilincinin
bir safhası olarak mı görmek lazım? 
Farklı bir örnekle anlatmak istiyorum. Bir
film seyrettik Nefes filmi. Komutan dağda
soruyor. Banka üst düzey yöneticisi olan
bir asteğmen de yanında. “Asteğmenim
ben bir ev alacağım bu dağı ipotek etsem
bana bir ev verirler mi?” diyor. Dağı te-
minat gösterebilir miyim diyor. Asteğmen
“hayır efendim maddi değeri olması
lazım” diyor. Şimdi bende aynı şeyi söy-
leyeceğim. Marka olabilmeniz için güve-
nilir, güvenilir olmanız için de birilerinin
sizin güvenilir olduğunuzu göstermesi
lazım. Güvenilir olmanız için bankalarda
kredi ve söz sahibi olmanız gerek. Şimdi
burada iki çelişki var. Türkiye hepimizin
bildiği gibi sermaye birikimi az bir ülke.
Fakat firmalarında da bilgi birikimi, tek-

noloji var. Ancak bilgiye kimse teminat
vermiyor. Bilgi, potansiyel enerji, işlenme-
miş, ham bir enerji olarak bir tarafta kul-
lanılmaya hazır bekliyor. İşte teknoloji
üretmek için bu bilgi potansiyeli, tekno-
lojiye dönüştürülmelidir. Bunu transfer et-
tiğiniz zaman sizi, teknolojiye doğru
dünya çapında kabul edilmiş akredite ku-
ruluşlarının belgelendirmesi gerekir.
Bunun için firmalar, AR-GE yapılarını
kontrol etmeli, dünyada nerede oldukla-
rına, bilgilerinin ne seviyede olduğuna
bakmalılar.

Bir ülkenin markalar yaratabilmesi aslında
pek çok bileşenin uyum içinde olduğu bir
sürecin sonucu… Böyle bir sürece girdi mi
Türkiye, bunu söyleyebilir miyiz? 
Bugünlerde duyuyorsunuz “Türk makine-
leri tıkır tıkır çalışıyor” diye bir reklam ya-
pılıyor. Bu reklamı dünya için yapıyorlar.
İlk çıkan reklamda; bir Afrikalı, Asyalı,
Amerikalı, Japon tıkır tıkır çalışıyor diyor-
lardı. Kendi lisanlarında söylüyorlardı.
Bizim önemli işadamlarımızın da yer al-
dığı ikinci reklamı, Türkiye için yaptılar. Bir
toplantıda niye diye sorulduğunda
Adnan Bey, Türkiye’nin makine ithalatının
24 milyar Dolar olduğunu söyledi. Bunu
19 milyar Doları’nı yurtdışından getiriyo-
ruz. 6-7 milyar Doları’nı Türkiye’de yapı-
yoruz. Şimdi bu ülke teknoloji üretmeye
nasıl gidecek? İşte bu reklam bir güven
unsuru yaratmaya çalışıyor. Ülkemizde 6
milyar Dolar’lık makineyi nasıl yapıyoruz?
Baktığımız da 250 firma işin yüzde 80’ini
yapıyor. Diğer kalan yüzde 20’yi de bu
sektördeki 80 firma yapıyor. Bir takım
hastalıklarımızın olduğu buradan da an-
laşılıyor. Düzgün yayılma yok. Bu firmalar
kendi içlerinde doğal bir elemeye tabi ol-
muşlar. Büyük iş yapan, küçük iş yapan
firmalar diye. Küçük iş yapan firmalar ara-
sında hayatını idame ettiremeyecek
kadar küçük firmalarda olduğunu görü-
yoruz. Türkiye bu çarpıklıklarla uğraşıyor
şu anda. Kendi sanayisi ile kendi içiyle
çok ilgileniyor. Sanayi odalarımız, TÜBİ-
TAK, KOSGEB, TEYDEB gibi kuruluşlar
Türkiye Odalar Birliği başta olmak üzere
Türkiye sanayisi ile ilgileniyor. 

“BELGE SADECE BELGE KİRLİLİĞİ YA-
RATMAK İÇİN OLMAMALI”
Bir sanayi kuruluşumuz ile ilgili enteresan
bir şey anlatmak istiyorum. İki markayı ve
ülkeyi söylemeyeceğim ama çok entere-
san aynı tarihlerde aynı Amerikan şirketi-
nin know-how ı ile işe başlamışız. Bugün
Türkiye’de bu işe başlayan markanın adı
bile kalmazken, diğer ülke bu know-how
ile yola çıkarak kendisine yepyeni bir
marka yaratmış ve bu markayı dünyada
önemli miktarda satar hale gelmiştir. Ön-

celikle sanayinin politikası olmalı. Bu po-
litikayı destekleyen belgeler elde edilmeli.
Yoksa belge sadece belge kirliliği yarat-
mak için olmamalı. 
Arkamızda kalanları ne düzeltebiliriz ne
de geriye çevirebiliriz. Bundan sonra ne
yapacağımız çok önemli. Hep ileri doğru
bakmalıyız. Enerjimizi geriye değil ileriye
doğru kullanmalıyız. Geleceği yönetebilir
hale geldiğimiz zaman biz olayları düşü-
nebileceğiz. Geleceği yönetebilmek çok
önemli, HSK içerisinde de üzerinde durdu-
ğumuz bir kavram. Demek ki biz sanayi-
mizi daha etkin bir şekilde yönetememişiz.
Tabi ki öne çıkan markalarımız var. Onları
tenzih ediyorum burada. Saygıyla yaklaş-
tığımız markalarımız mevcut. Bu kadar
çok firmanın aynı hedefe doğru koşuyor
olmasında dikkat edilecek bir takım unsur-
lar olmalı. Burada herkes kendisine ders
çıkarmalı. 
“Ekonominin katma değerini 4 bileşen
oluşturuyor. Bir; emekleriyle çalışan in-
sanlar, yani iş gücü, iki; fiziki finansallar
yani iş yerleri, arabalar, araçlar, otoparklar
gibi, üç; maddi finansallar para, banka
gibi, dört; girişimciler.” Girişimcinin görevi
kâr üretmektir. Bir girişimci kâr yapmak
mecburiyetindedir. Kâr yapmadan girişim-
cilik yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Zaten
ona girişimci denemez. Türkiye’nin bü-
yüklüğünü oluşturan girişimcilerin hepsi
kâr yapabiliyorlar mı? Bizim burada üze-
rinde durduğumuz nokta girişimcinin kâr
yapmasının gerekliliği, kar yapması içinde
farklılaşmasının önemi. Kendi kabiliyetle-
rini ortaya çıkarması, ana işleri etrafında
kendini yetkinleştirmesi gerekli. Peki, bu
yetkinleştirdiği olayları nasıl duyuracak,
nasıl kabul ettirecek işte burada belgelen-
dirme konusu ortaya çıkıyor. 
Genel olarak baktığımızda biz teknolojiyi
tüketmekten üretmeye doğru bir hareket
halindeyiz. Onun için Ar-Ge, Ür-Ge ve
proses geliştirmeye karşı çok açık davran-
malıyız. Bunu Türkiye hakikaten çok iyi
niyetlerle destekliyor. Buradaki aktörler,
birbirleriyle alışveriş içinde olmalılar. Aka-
demik taraf, devlet tarafı ve özel sektör-
deki oyuncuların birbirleriyle çok açık,
net, anlaşılabilir bir ilişki kurmaları gerekir.
Henüz bunun kurulduğunu zannetmiyo-
rum. Bunu kurmamız lazım. Önemle üze-
rinde durulması gereken nokta bu. 

Markalaşma sürecinin rekabetteki avantaj-
larını çok daha önce keşfeden hatta bu
kavramı ortaya çıkaran ülke/ülkeler var… 
Kalite anlayışı 1970’li yıllarda başladı. Ja-
ponya teknoloji tasarlayan, dizayn eden
ülkeler arasında önemli bir aktör. Japonya
1970’li yıllarda ürettiği ürünlerin kalite-
siyle ilgili gerek üretim teknolojileri gerek
ürün modellemesi ve geliştirmesi olarak



gerekse bilimsel olarak daha verimli ve
tabi ki daha da kolay kullanılabilir maki-
neler yapma yolundaydı - zaten teknolo-
jinin tarifi hayatı kolaylaştırmaktır-
Hakikaten Japonya dünya üzerinde çığ
gibi büyüdü. Başarının ne olduğu incelen-
diğinde; üretim kültüründeki saygınlık,
çevreye, insana, tüketiciye saygı olayları-
nın Japonya’da çok gelişmiş olduğu or-
taya çıktı. Bu model yavaş yavaş dünyaya
kalite anlayışı olarak yayıldı. 
Lee Lacocca, Ford ve Chrysler’in başka-
nıydı. O kadar başarılı oldu ki en son ABD
başkanlığına adaylığını koydu. Propagan-
dası sırasında “Aptal Amerikalılar bütün
gümrükleri Japonlara açıyorsunuz. Bir
gün gelip, Amerikan otomobil endüstri-
sini bitirecek bu adamlar. Biz çünkü yayla
gibi otomobiller yapıyoruz, Japonlar, iş-
letme maliyetine bir aile arabası yapıyor-
lar” sözlerinin yer aldığı yayınlar benim
kütüphanemde hala durur. Bakın dikkat
ederseniz bir yasaklama getirmeye çalışı-
yor. Teknolojiyi geliştirmek ya da anlayışı
değiştirmekten ziyade bir yasaklama ile
olayın içerisine girmek istiyor. Tabi Ame-
rika, hür dünyanın demokratik ülkesi
böyle bir şeye bakmadı. Zaten Amerikan
başkanlığını da kazanamadı. Ama haki-
katen Japon otomobilleri Amerikan oto-
mobillerini boğdular. Bu anlaşıldı dünya
üzerinde. Önce bir kalite anlayışı başladı.
Herkes ben kaliteliyim dedi. Bir Japon’un
kalite anlayışıyla bir Amerikalının bir As-
yalının, Afrikalının kalite anlayışı bam-
başka. Dediler ki biz bunu bir standart ve
norm haline getirelim. Önce sadece mal-
zeme çıkarken malzemenin kaliteli olup
olmadığını araştırıyorlardı. Kalite kontrol-
ler çok gelişti. Arkasından anlaşıldı ki bir
kaliteli ürünün üretilmesine müsaade edi-
lip fabrika çıkışına kadar getirdikten
sonra kaliteyi kontrol edersen bir sürü
kaynağı ziyan ediyorsun. “Kalite Total”
diye çıktılar ortaya, bu değişti, “Total Ka-
lite” çıktı ortaya. Bu gelişmeler çok yakın
zamanlarda oldu. Total kalitenin, bir işçi-
nin uğraşıyla ortaya çıkamayacağı anla-
şıldı, bu sefer de kalite belgeleri
çeşitlendi. İşyeri kaliteleri, ürüne verilen
kaliteler olarak ikiye ayrıldı. İyi işyerinde
iyi malzeme çıkar anlayışıyla önce işyeri-
nin düzeltilmesi, çalışanlarının imkânının
genişletilmesi, kullandıkları araç gereçle-
rin düzeltilmesi, işletmenin düzeltilmesi
için hem işyerine hem işletmeye hem de
ürüne kalite belgeleri verilmeye başlandı. 

“BELGELER GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
GELDİKÇE GELİŞTİ, DAHA KARMAŞIK
VE ÖNEMLİ HALE GELDİ”
18.Yüzyıl sonlarında Newton’un yerçe-
kimi ve termodinamik kanunlarını bulma-
sından sonra bilim, sanayinin gelişmesinde

daha etkin rol oynadı. Dünyada global
ekonomik hareketler başladı. Bundan son-
rada buharlı makineler, toplu taşıma maki-
neleri ortaya çıktı. Afrika’da insanları
gemilere yükleyip, köle olarak kullanıp
üretim yaptırdılar. Siz çok iyi üretim yapı-
yorsunuz ama bu üretimi meydana geti-
ren unsurların kalitesine dikkat
etmiyorsunuz. Onun için insanlığa karşı
borcumuzu ortaya çıkaran kalite belgeleri
üretildi. Ormanları kesip veya karbon
emisyonları salımı yapıp doğayı, atmosferi
mahvederek yapılan ürünler, dünyaya
yüksek paralarla satıldı. Çevreye yönelik
kalite belgeleri geliştirildi. Kısaca belgeler
geçmişten günümüze geldikçe gelişti,
daha karmaşık ve önemli hale geldi.

BBelgelendirme kavramının hem bu kadar
karmaşık ve önemli hale gelmesi hem de
rekabetin seviyesini etkilemesi beraberinde
birçok olumsuzluğu da getirebilecek ya-
pıda değil mi? 
Gümrük Birliği’ne üye olduğumuz sıra-
larda Türkiye’deki büyük şirketler, Avru-
pa’da aranan belgeler hususunda
kendilerini zaten hazırladılar. O belgeleri
hemen aldılar. Fakat KOBİ’lere belirli bir
tarihe kadar müsaade ettiler. Avrupa
müktesebatına uyum çerçeve anlaşmala-
rında belirli bir tarih var. Bu tarih birçok
defa uzatıldı. Ben tartışmaları biliyorum.
İşyerlerine verilen kalite belgelerinin, fab-
rikasyon hale dönüştüğünü, içerisinde se-
vimsiz olguların dolaştığını görüyoruz.
İşyeri belgesini ürünün üstüne yapıştıran,
etiketleyen, bir belge alıp bütün ürünle-
rini onunla belgeleyen, olmadığı halde
belgeleyen gibi bir takım kavram karga-
şaları var ortada. 

Ben Türkiye’de makine üreten bir üretici-
yim ve belgelendirmeye ihtiyacım var.
Çünkü bilginizi teknolojiye dönüştürüp,
teknolojilinizi hayatı kolaylaştıran bir hale
getirip, müşterinize sunma aşamasına

geldiğiniz zaman kendinizi açık ve net
olarak ifade edebilmeli, bu işleri nasıl yap-
tığınızı göstermelisiniz. Türkiye burada
çok büyük şansa sahip. Teknolojinin en
yenisini inceleyip görebilme şansına
sahip. İyi üniversitelerimiz var. Buralardan
başarılı insanlar çıkıyor. Devletimizin koy-
duğu imkanlar üretici için oldukça geniş.
Bize düşen görev kendimizi marka haline
getirip, üretim proseslerimizi net bir şe-
kilde tüketiciye gösterip, marka değeri-
mizi yükseltmek. Müşterinin, bizden
aldığı ürünü son derece güvenli kullana-
cağına inanması gerekiyor. Hiçbir stan-
darda girmeyen bir belgeden bahsetmek
istiyorum. Bir gazete Türkiye’ye inovatif
bir bakış açısıyla geldi, ezberleri bozdu.
Kendine göre bazı tercihlerini öne koydu
ve değişik bir şeyler yaptı. Dedi ki ben
günlük tirajımı Ernst & Young’a kontrol
ettireceğim. Ernst&Young aslında mali
konularda denetim yapan bir firma. Belge
vermekle ilgisi yok ve ben tirajları çok iyi
kontrol ederim diye bir iddiası da yok
veya ben duymadım. Fakat kendi kendine
bir belge üretti. Bu belge bir okuyucu ola-
rak beni tatmin ediyor. Belki ben bir
medya işkolunda çalışsam bu belge beni
çok yakından ilgilendirecek. Oradaki tiraj-
ların sayısı daha tatmin edici geliyor. İşte
size hiç kimsenin kullanmadığı bir belge.
Aslında tüketicinin genellikle baktığı
nokta fiyat. Teknoloji üretiyor, hayatı ko-
laylaştıran ürünler satıyoruz. Sunduğu-
muz ürünlerin fiyatları çok önemli. Ancak
üretici açısından durum çok farklı. Fiyat-
tan önce kurumunuzun güvenilir ve sür-
dürülebilir olması gerekli. Bunun arkasını
nasıl dolduracaksınız? Kendi iş koluma
göre söylüyorum. Size 20 sene hizmet
verecek teknolojiyi aynı sağlıkta yürüte-
bilecek misiniz? Bir şeye ihtiyacınız oldu-
ğunda ürününü satın aldığınız kurum size
hizmet verilebilecek mi? Yoksa baş başa
mı kalacaksınız ürününüzle. Bunları anla-
yabilmeniz ve satın alma kararı vermeniz
çok kolay değil. Belgelendirme bunları
sağlıyor. Belgenin amacı da bu olmalı. 

“ÇOK AÇIK İFADE ETMEK GEREKİRSE
BU İŞ ARTIK TİCARİ HALE GELDİ”
Hep Avrupa’nın koyduğu standartları aldık
biz. Bunlara da yüksek ücretler ödediğinizi
biliyorum. Kendi kalite kavramımızı ortaya
koymak adına kendi çalışmalarımızı nasıl
değerlendiriyorsunuz? 
Çok açık ifade etmek gerekirse bu iş artık
ticari hale geldi. Fabrikasyon haline dön-
üştü. A4 kağıdın üzerine bir mühürle,
yüksek meblağlara belgelendirme yapılı-
yor. 2000-2003 yıllarını hatırlıyorum. KO-
Bİ’lerin belgelendirilmesinin hızlandığı
dönemlerde içler acısı bir şey yaşandı. Dı-
şarıya büyük bütçeler çıktı. Ama benim
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HSK Genel Koordinatörü
Vural Eroğlu: “Belgeyi ser-
best dolaşımdan ötürü her
yere girip çıkabilecek mal-
ların pasaportu olarak gör-
müyorum, görmemekte
gerekir. Bu nedenle kendi
belgemizi üretmeliyiz, bu
konuda gerekli çalışmalara
başlamalıyız.” 
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kendi şahsi görüşüm teknolojinin üretimi
de kullanılması da kendi ulusal çizginizle
ilgili. Bir Avrupalının ya da Japon’un bel-
gesi bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayabilir.
Bizim kendi özgün belgemiz bunun için
oluşturuldu. Türkiye böyle bir hazırlığın
içerisinde. 1850’li yıllardan sonra dünya
üretim teknolojileri büyük bir hızla gelişti.
Biz bunların dışında kaldık, 1960’lara
70’lere kadar. uyanamadık. 100-150
sene kaybımız var. Türkiye bence son 30
senede korkunç bir hamle yaptı. Belirli bir
noktaya geldi. İyimser bakalım olaylara.
Her şey bir aşamadır. Gelişim bir süreçtir.
Bu süreçleri sıfırlayamazsınız. Biz de bu
süreçleri hızla tamamlıyoruz. Bu tartışma-
ların, konuşmaların hepsinin bize faydası
var. Emek hiçbir zaman zayi olmuyor.
Ama dikkat edilmesi gereken şey özgün
olmamız. Belge de özgün olmalı. Bunun
için ciddi paralar harcandı ama bunlardan
kesinlikle kazançlı çıkacağız. Benim dü-
şüncem bu. Firmaların Türkiye’ye borçları
var. Devlet, firmalarımızın paydaşları ara-
sında yer alıyor. Devletimiz bizi, dünya
üzerinde doğru bir imajla taşımalı, biz de
devletimize markalar yaratmalıyız. Bu
katma değerleri yükseltmeliyiz. O yüzden
de daha özgün davranmalı, kendimizi
ifade edebilecek belgeler oluşturmalıyız.
Yapmayı düşündüğüm ve ISKAV vakfına
da sunmakla görevli olduğum bir projem
var. Eylül ayında vakıf yönetimine suna-
cağım. Birkaç arkadaş bu projenin içeri-
sinde çalışıyoruz. Belgelendirme… Haklı
rekabeti ortaya koyabilmek için, kendi-
mizi,  firmalarımızı şeffaf bir şekilde ince-
letmek üzere kıstaslarımızı oluşturuyoruz.
Teknoloji, üretim, fiyat hazırlama, finan-
sal ile ilgili bütün konuların şeffaf olarak
incelenebileceği hatta bunların rasyolarla
ifade edilebileceği, vakfımızın kabul ede-
ceği hedeflerle donatılmış bir belge. Bu
belgenin rekabete girdiğimizde şartları-
mızı ortaya dökebileceğimiz, bilgilen-
dirme, başvuru, referans noktası olması
lazım. Bunu vakıf içerisinde de şu anda
tartışmaktayız. Bizdeki belgeler adeta bu-
lunması gerekli diye bulunuyor. Bu bana
hiç samimi gelmiyor. Belge bir hayat fel-
sefesidir. Belge kendinizi ifade etmenizdir.
Kendinizi samimiyetle ifade etmediğiniz
zaman ilişkiniz de doğru olmaz. Onun
için bir belge sizi ifade etmeli. 

Tüketicinin de talep etmesi önemli değil
mi? Tüketiciyi yönlendirmek için de bir şey-
lerin yapılması gerekmez mi? 
Biz yine baltayı ayağımıza vuruyoruz bu
konuda. Diyoruz ki; kendi konumuzda
bizim tüketicimizi de eğitmemiz lazım.
Bunu zaten yapanlar var. Şimdi reklamla-
rın çoğunda fındıkçılar birliği, makine ta-
nıtım grupları, otomobil yan sanayi

tanıtım grupları ortaya çıktı. Belki çok ya-
kında televizyonda dönen reklamlarda
klima tanıtım gruplarını da göreceğiz.
Beton tanıtım gruplarının kendi ürettikleri
KGS isimli, formasyonlara uygun belge-
leri var. Düşünsenize beton belgeye bağ-
lanabilir miydi? Bu fikir 1970’lerde rüya
gibi gelirdi. Eskiden nasıldı? İki tane
amele, harca suyu dökerek betonu yapı-
yorlardı. Şimdi bu karışımlar çok hassas
olarak makinelerde insan eline bırakılma-
dan yapılıyor. Kontrol etmek için her daim
numuneler alınıyor. En önemlisi faturası
kesiliyor, KDV’si yazılıyor ve ülke kazanı-
yor. Kontrolsüz yapıldığı zaman böyle bir
katma değere de ulaşamıyorsunuz. Onun
için belge bu ülkenin temizliğidir. Beton-
cular birliğini kendi belgelerini oluştur-
dukları için kutlamalıyız. 

“TÜKETİCİDEN ŞİKÂYET EDERSEM BİR
SÜRÜ GÖREVSİZLİK ÇIKARIRIM”
Biz düşünüyoruz ki Avrupa Birliği’nde ser-
best mal dolaşımı var. Herhangi bir Av-
rupa ülkesinde ihaleye giriyorsunuz. Size
25 sene bu ülkede sosyal güvenlik kuru-
muna para ödemeniz gerektiği söyleni-
yor. Bütün belgelere sahip olmalısınız,
yoksa o ihaleyi geçemiyorsunuz. En azın-
dan 15 tane adam çalıştırması lazım
diyor. Yoksa ihaleye almıyor sizi. Müda-
hale edemiyorsunuz, çünkü belirlenmiş
özel şartlar. Belgeyi, serbest dolaşımdan
ötürü her yere girip çıkabilecek malların
pasaportu olarak görmüyorum, görme-
mekte gerekli. Onun için de kendi belge-

mizi üretmek konusunda çaba sarf etme-
liyiz. Dünya çapında akredite olan belge
kuruluşları üretmeliyiz. Türkiye teknoloji
üreten bir ülke olma yolunda, kendi mar-
kalarını yaratacak. Kendi firmamızın da
aynı platformda yerini alması konusunda
umutluyuz. Belge geneli değil sizi ifade
etmeli. Bu bir tek belgeyle de olacak şey
değil. Bunun birçok bileşenden oluşması
gerekli. Örneğin üretici bir firma olduğu-
nuz zaman Eurovent belgesini, alabilme-
niz için başvuru yapıp, şartlarını yerine
getirip, ücretini ödemeniz gerekmektedir.
Eurovent gibi belgeler sizin ürününüzü sı-
nıflıyor. Eurovent belgesi tek başına ye-
terli değil. O belgenin ne ifade ettiği, yani
belgedeki sınıflar çok önemli. O yüzden
rasyoyla ifade edilmelidir. Eurovent altı sı-
nıfta rasyo yapıyor. İnanır mısınız, bu bile
çok ciddi satın almacılar tarafından karış-
tırılıyor. Uyardığınız zaman ortaya çıkıyor.
Tüketici ayağı önemli, en rahat şey bir
şeyi şikâyet etmek... Tüketiciden şikayet
edersem, kendime bir sürü görevsizlik çı-
kartırım. Tüketici dikkat etmiyor ben ne
yapayım, devlet dikkat etmiyor ben ne
yapayım diye bir sürü görevsizlik çıkarı-
rım. Hâlbuki biz kendimize görev çıkara-
rak çalışmayı arzu ediyoruz. Bu da
işimizin önemli bir parçası. Tüketiciyi bu
safhada bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Tü-
keticinin öğrenmesini istemekten ziyade,
bizim ve sektörümüz hakkında bilgilere
kolay erişebilmesini sağlamalıyız. Yani
özgün ve anlaşılır belgeler üretmeliyiz. 



Avrupa Birliği’nde sektörümüz ile ilgili
standart, kanun, yönetmelik vb. dokü-
manların hazırlanmasında en etkin
kurum Eurovent’tir. Eurovent Belgelen-
dirme Programları bağımsız bir kuruluş
olan Eurovent Belgelendirme Şirketi tara-
fından yönetilir ve tüm dünyada ısıtma,
havalandırma, hava koşullandırma ve en-
düstriyel soğutma için doğru ve güvenilir
ürün bilgisi sağlayan bir kaynak olarak
görülür.

Eurovent belgelendirmenin prensibi tüm
programlar için aynıdır ve sektörde tektir.
Eurovent, fiziki olarak cihazları, Eurovent
belgelendirme ile anlaşmalı bağımsız labo-
ratuvarlarda test ettirip üreticilerin verile-
rinin doğruluğunu teyid eden Avrupa’daki 
tek şirkettir.

Üreticiler kendi istekleriyle Eurovent bel-
gelendirmeye başvurular. Eurovent belge-
lendirme, üreticinin tesisini ziyaret ederek

İSKİD- Klima Santrali (AHU) Ayna Çalışma Grubu
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Ayna Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı 
Alarko Carrier firmasından Erkan TUNCAY



a y ı n  d o s y a s ı

97Termo KlimaMart 2010

üretilmekte olan üründen rastgele bir ta-
nesini seçerek ürüne ait verileri doğrula-
mak adına Avrupa’da anlaşmalı olduğu
bağımsız laboratuvarlardan birine ürünü
göndererek ilgili prosedürlere uygun şe-
kilde testini gerçekleştirir. Teste tabi tutu-
lan ürün, sadece katalog verileri veya
üreticinin seçim programındaki sonuçlarla
test sonuçları örtüştüğü zaman  belgelen-
dirilmektedir.

Eurovent’i Türkiye’de İSKİD temsil etmekte-
dir. İSKİD, sektörle ilgili çıkarılacak ya da çı-
kartılmış olan yönetmelikleri Eurovent
sertifikasyonuna sahip üyelerine aktararak,
üye standartlarını Avrupa Birliği normlarına
taşımaktadır. Böylece Eurovent çalışmalarını
üyelerimiz birinci ağızdan öğrenerek, çalış-
malarını bu doğrultuda yürütmektedirler. 
İSKİD’in yukarıdaki çabasına rağmen bu
dökümanların hazırlığının yapıldığı gerek
çalışma grubu gerekse bu çalışmaların
değerlendirildiği onama kurulu toplantı-
larına hemen hemen hiç bir belgeli Türk
üretici katılmamaktaydı. Sektörel takip
Eurovent tarafından dağıtılan toplantı ra-
porları sayesinde sağlanmaktaydı. Oysa
birçok kararın alındığı, dökümanın üretil-
diği, Avrupa standartlarının yazıldığı bu
toplantılara Eurovent belgesine sahip ol-
masına rağmen üreticilerin katılmaması
alınan kararlara muadil olmayı engelleyen
sadece bir izleyici olarak konuları takip
etme şansı veren bir durumdu. 

2007 yılı başında Eurovent klima santrali
çalışmalarını daha sıkı takip edebilmek ve
bu çalışmalarda fiili olarak yer alabilmek
amacıyla “Klima Santrali Ayna Çalışma
Grubu” kurulmuştur. İlk toplantısını 27
Şubat 2007 tarihinde gerçekleştiren ayna
çalışma grubu başkanlığına Üntes firma-
sından Faruk Çimen ve başkan yardımcı-
lığına Alarko Carrier firmasından Erkan
Tuncay seçilmiştir. İlk karar olarak Eurovent
çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen
tüm toplantılara bir temsilci gönderme ka-
rarını almıştır. 19 Nisan 2007 tarihindeki
ilk toplantıya İSKİD ayna çalışma grubunu
temsilen HSK firmasından İzzet Tanyol ka-
tılmıştır. Toplantı raporunun incelenmesi,
katılımcının toplantı ile ilgili görüşleri bizleri
izleyen toplantıları da takip etme yönün-
den teşvik etmiş ve bu amaçla bugüne
kadar olan tüm toplantılara bir temsilci,
grup adına katılmıştır. 

İlk toplantılarda konuşulan konular, klima
santrallerine bakım maliyetleri ile ilgili tav-
siyeler hakkında (RECOMMENDATION on
MAINTENANCE COST for AHUs) hazırla-
nan dökümanla ilgili olmuştur. Bu döküma-
nın hazırlığının son aşamasından itibaren
katıldığımız toplantılarda bilahare Alman
üreticilerin isteği ile enerji etiketlemesi ko-
nusu gündeme gelmiştir. İki yıldan fazla bir
süre tartışılan bu konuyu baştan sona
takip etme imkanımız olmuştur. 

Günümüzde bireysel ürünlerde split klima-
larda uygulamasını gördüğümüz ve endüs-
triyel ürünlerden soğutma gruplarında da
uygulanan enerji sınıfı etiketlemesinin
klima santralerinde de uygulanmasının
başlangıcını teşkil eden bu süreçte ayna ko-
mite üyeleri olarak bulunmamız bizim için
çok değerli olmuştur. 

Klima santralleri ile ilgili Avrupa Birliği’nde
EN1886 ve EN13053 standartları mev-
cuttur. 

Bu standartlar;
EN 1886: Binaların Havalandırılması-
Klima Santrallari-Mekanik Performansı
EN 13053: Binaların Havalandırılması-
Klima Santrallari-Bölümlerin, Kompo-
nentlerin ve Cihazların Ölçümü ve Perfor-
mansları

EN13053 standartının yeni enerji etiket-
lemesinin temelini oluşturacak şekilde re-
vize edilmiştir. Bu revizyonla  standartda
aşağıdaki ana değişiklikler yapılmıştır.
1. Gövde içersindeki ortalama hava hız-
larının yeniden sınıflandırılması:

2. Fanların tükettikleri enerjinin yeniden
sınıflandırılması: 

3. Isı geri kazanım ünitelerinin yeniden 
sınıflandırılması:

Bu revizyonla birlikte klima santrallerinde
enerji tüketimi 3 ana faktör aracılığıyla ta-
nımlanmıştır.
• Isı geri kazanımının sıcaklık verimi ve
basınç kaybı,
• Cihazın iç kesitindeki hava hızı, 
• Fan motorlarının çektiği güç.

Bu faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini
ortaya koyan formüller ve yine enerji eti-
ketlemesinde bu yeni değişikliklere bağlı
olarak klima santralleri 3 ana gruba ayrıl-
mıştır.

Grup 1: Kış tasarım dış hava sıcaklığı mi-
nimum ≤ 9°C olan %100 veya karışım
hücreli kısmi taze havalı üniteler.
Grup 2: Resirkülasyon üniteleri veya ta-
sarım giriş sıcaklığının herzaman > 9°C
üniteler. Bu gruba ön koşullandırmadan
geçerilen ünitelerde dahildir.
Grup 3: Hücreli aspiratörler.



Enerij etiketlemesinin uygulanacağı grup-
ların tanımlanmasından sonra bu gruplar
aşağıdaki tabloda gözüktüğü üzere refe-
rans tabloya oturtmuşlar ve A’dan başla-
yarak E’ye kadar 5 ana enerji sınıfı
tanımlanmış ve iligili formülleri oluşturul-
muştur. 

2009 yılında yeni yönetimin seçilmesiyle
ayna komite başkanlığına Alarko Carrier
firmasından Erkan Tuncay, başkan yar-
dımcılığına ise JCI firmasından Burak
Aktuğ seçilmiştir. Komite öğrenilen bil-
gilerin sadece çalışma grubu üyeleri ile
sınırlı kalmaması amacıyla 13 Kasım
2009 tarihinde “Avrupa Birliği’nde Klima
Santralleri yeni enerji verimliliği uygula-
ması” semineri düzenlemiştir.  Eurovent

Klima Santrali Çalışma Grubu Başkanı
Kees Van Haperen’in konuşmacı olarak
katıldığı seminerde, Bay Van Haperen
Klima Santrallerindeki Enerji Verimliliği
konusundaki yenilikler ve hesaplamalar
hakkında bilgi vermiştir. Seminere sektö-
rel derneklerden katılımcılar, İSKİD üye-
leri,  projeciler, mekanik müteahhitler ve
sektörümüzdeki diğer firmalardan takri-
ben 130’un üzerinde temsilci katılmıştır. 
İlk olarak varolan standartların (EN 1886
ve EN13053) katılımcılara tanıtıldığı top-
lantı, daha sonra klima santrallerinde Eu-
rovent belgenlendirme ve yeni enerji
etiketlemesinin anlatımı ile devam etmiş-
tir. Yoğun bir içeriğin dinleyiciyle buluş-
tuğu bu toplantıların yararı şüphesiz ki
herkesin takdiridir. 

Aynı programın ertesi gün Ankara’da
TTMD organizasyonu ile tekrarı sağlan-
mış ve bu sayede Türkiye’nin önemli bir
bölümüne bilgiler ulaştırılmıştır. 

Klima santralleri sektörümüzün en
önemli ürünlerinden biridir ve Türkiye’de
çok ciddi bir üretim potansiyeline sahiptir.
Bu nedenle ürünle ilgili Avrupa’da olan
değişikliklerin sektöre hızlı bir şekilde
yansıtılması son derece önemlidir. Ça-
lışma grubu olarak ilerleyen dönemde de
benzer çalışmalarla klima santralleri ko-
nusunda sektörün daha da bilinçlenme-
sini temin etmeye devam edeceğiz.
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Sektörde sertifikasyon konusuna önem
veren firmalar içerisinde ilk sıralarda yer
alıyor, Friterm. Hem bu alanda yürütmüş
olduğu çalışmaları hem de bu çalışmalar
sonucunda edindiği bilgi, deneyim ve ka-
zanımları Friterm Genel Müdürü Naci
Şahin ve Friterm Ar-Ge Şefi Hasan Acül
ile yaptığımız söyleşimizde konuştuk. 

SSektörde sertifikasyon konusuna oldukça
önem veren firmalar arasında yer almak-
tasınız. Bu konudaki çalışmalarınızı öğrene-
bilir miyiz? 
Naci Şahin: Biz Friterm olarak sertifikas-
yon konusunu çok önemsiyoruz. Gerek
ürün performans sertifikasyonu, gerekse
operasyonlarınızın güvenliğini temin eden
ISO sertifikasyonu ve CE belgelendirme-
sine yönelik çalışmalarda sektörde her
zaman öncü firmalardan biri olduk. Konu
Türkiye’de ilk gündeme geldiğinde, biz

ürünlerimizin ve kurumsal yapımızın bu
sertifika sistemlerine uygun olması gerekli
diye düşündük ve çalışmalarımızı bu doğ-
rultuda gerçekleştirdik.  Ürün sertifikasyo-
nuna yönelik yönetim kurulumuzun aldığı
en son karar, Eurovent sertifikamızın kap-
samını genişletmek için “Certify All” Ser-
tifikası programına müracaat etmek.
Başvuruyu bu yıl içerisinde yapacağız. Ay-
rıca Turqum ve Turquality belgelerini alma
hedeflerimiz var, kararlarımızı aldık ve ça-
lışmaları başlattık. Gerek kurumsal siste-
min işleyişi açısından, gerekse ürünün
güvenirliliği açısından sertifikasyonları
hem önemli hem de gerekli buluyoruz. 

Sertifikasyonun bir firma için önemi ve fir-
maya kazanımları nelerdir?
Naci Şahin: Sertifika en temelde sizin
kendi çalışmalarınızı disipline eder. İkinci
olarak da satış yaptığınız müşteri kitlesine
ya da örneğin tasarımcılara, sizin ürünü-

Friterm Genel Müdürü Naci Şahin: “Sertifika temelde kendi çalışmalarınızı disipline
eder. İkinci olarak da satış yaptığınız müşteri kitlesine güven telkin edecektir. Tüketi-
cinin yüzlerce marka arasından yapacağı seçimde ihtiyaç duyduğu en önemli referans
güvenilir/akredite kurumlardan alınmış sertifikalardır. Dünya firmalarıyla kendi mar-
kanızla rekabet edebilmek ve fason üretici olarak kalmamak için gerekli temel un-
surlardan birisi de sertifikasyondur”.

Mehmet ÖREN

“Fasoncu olarak kalmayacaksak, gerekli
sertifikalara sahip olmak zorundayız”
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Friterm Genel Müdürü Naci Şahin
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nüzü seçecek önerecek olan kişi ve ku-
rumlara bir güven telkin edecektir. Artık
zorunlu tutulmamakla birlikte Avrupa’da
ve dünyada bu tür sertifikalar olmazsa
olmaz hale gelmiştir. En önemlisi de
bugün çağın gerisinde kalmamak ve diğer
dünya firmalarıyla rekabet edebilmek için
gerekli sertifikalara sahip olmak zorunda-
yız, fasoncu olarak kalmayacaksak! 

Sertifika, firmalar için belirli bir maliyeti de
beraberinde getiriyor. Bunun firma bütçe-
sinde yaratacağı etki nedir?
Naci Şahin: Sertifikasyonun bir maliyeti ve
karşılığında faydası vardır. Bu anlamda
bakarsanız sıkıntı yok. Ama sertifikasyon
öncesi test, yazılım vb. çalışmaların gerek
firmanızda gerekse ülkede yapılabilir ol-
ması maliyetler açısından önemli. Sertifi-
kasyon için yapılan ön hazırlıkların
maliyeti çok daha yüksek. Dolayısıyla sağ-
lıklı bir hazırlık süreci geçirirseniz, sertifi-
kasyon sürecinde yapacağınız harcama
daha düşük olacaktır. Sertifikasyon mali-
yeti, testler ve sertifikasyon kuruluşunun
istediği ücrettir. Eğer altyapınızı iyi kur-
mazsanız ve ürünleriniz testlerden geçe-
mezse, ya bu işten vazgeçmeniz ya da
uygun hale getirmek için ikinci bir ça-
lışma yapmanız gerekir. İkinci bir çalışma,
iki kat maliyet ve zaman kaybıdır. 

Friterm’i Eurovent sertifikasını almaya teş-
vik eden sebepler neler?
Naci Şahin: Friterm için sertifikasyon yeni
bir oluşum değil. Eurovent sertifikasyonu
da yeni değil. Biz sulu ısıtıcı ve soğutucu
bataryalar için sertifikasyonu yıllar önce
tamamladık. Bu programda sertifikas-
yonu aldığımızda Avrupa’da ilktik. Bizi ül-
kemizden iki firma daha takip etti. Bu
bize özellikle ürünün tasarım güvenirliliği
açısından çok önemli bir avantaj sağlıyor.
Hem kendimize güveni hem de müşterin
bize güvenini temin ediyor. Biz bu sahayı
genişletme kararı aldık. Eurovent’te bizi
ilgilendiren, “Certify All” olarak adlandı-
rılan ikinci bir sertifikasyon grubu daha
var. “Certify All” sertifikası bizim ana
ürünlerimizden oda soğutucuları, hava
soğutucu kondenserleri ve kuru soğu-
tucu ürün gamını içeriyor. Bu seviyede
ürünlerin tümünü birden sertifikalandır-
manız lazım. Bunlardan herhangi birini
sertifika dışında tutma lüksünüz yok.  

Sertifika öncelikle tasarımınıza, üretiminize
ve ürününüze duyulan güvenin ifadesidir.
Gelmiş olduğumuz aşamada Friterm’in Av-

rupa’da üst seviye bir firma ve marka ol-
duğu, güvenirliliğinin de gittikçe arttığını
görebilmekteyiz. Sürecin bu aşamasında
“Certify All” sertifikasını almanın zamanı-
nın geldiğini düşündük. Şuan ki girişimle-
rimiz içerisinde yeni olan budur. 

Geçmişte ilk sertifikasyonda bilgi sağlaya-
rak yurtdışına yaptırdığımız bir yazılım
programını kullanıyorduk. Bugün durum
tamamen değişti. Bütün hesabıyla, kurgu-
suyla kısaca her şeyi ile üniversiteden ve
yazılım firmasından destek aldığımız bir
süreci tanımladık. Şu anda sunulan ürün-
leri hesaplayan program tüm “know-
how” bilgisi Friterm’e ait olan yazılım
programıdır. Bu çalışma Üniversite Sanayi
İşbirliğinin çok başarılı bir örneği olmuştur.

Eurovent Sertifikasyonu için nasıl bir süreç
izleniyor?
Hasan Acül: “Certify All” sertifikası örne-
ğinde tanımlanmış prosedürsel süre en az
bir buçuk sene. Ancak başvuru öncesinde
firmanın yaptığı çalışmalar en az bu
kadar süre alıyor ve ön hazırlık süreci
daha önemli. Bir buçuk yıl sadece oradaki
prosedür ve testlerin olduğu süreç. Ön-
cesinde hazırlıklı gitmezseniz bu süre çe-
şitli tekrar testleriyle birleşip çok daha
uzun ve maliyetli bir hal alıyor. O nedenle
hazırlıklı gitmek zorundasınız. Eurovent’in
bu prosedüre başvurmadan önce tanım-
ladığı özel bir süreç yok. Bize tavsiyeleri,
başvuru öncesinde hazırlıklarımızın tam
olması gerekliliğidir. Onlar kendi süreçlerini
tanımlıyor. Siz üretici olarak pazara sertifi-
kalı ürünler ile çıkacağınız için, ürün seri-
lerinizi çok iyi tanımlamanız gerekiyor.
Onlara yönelik testleri ciddi anlamda yap-
mış olmanız, aynı zamanda yazılımlarınızı
ürünlerinize uyarlamış olmanız lazım. As-
lında siz o sertifikayı sanki almış gibi her
şeyi hazırlamanız gerekli ki ondan sonrası
prosedürleri yerine getirmeye kalsın.

Friterm kendi kurduğu laboratuar saye-
sinde tüm ürünlerini test etme imkânına
sahip. Bu yatırımınızın sertifikasyon süreç-
lerine yansıması nasıl olacak?
Hasan Acül: Biz öncelikli olarak tasarıma
yönelik teorik bir çalışmayı yaparız. Ardın-
dan ürünleri laboratuarda istediğimiz
şartlarda test ederiz ve teorik çalışmanın
doğrulamalarını, revizyonlarını yapar, ürü-
nümüzü Eurovent testine ondan sonra
göndeririz. Bu yolu izlerseniz bir ücret
ödersiniz ama bir kez ödersiniz sonra-

sında yürür gider. Sertifikadan bir ortak
gibi istifade etmek için Türkiye’de bir la-
boratuar oluşturup, Eurovent’e teste
ürün gönderdiğiniz gibi belirli test ihtiyaç-
larının burada idare etmek maliyet açısın-
dan azaltıcı bir unsur olabilir. Ama
firmalar açısından bakarsak firmaların ya-
pabileceği çok sağlam verilerle sisteme
girmek olmalıdır. Kendinizin yaptığı labo-
ratuar süreci olmadan olmaz mı, çok zor
olur diyebilirim. Bir defalık düşünürseniz
laboratuar daha maliyetli ama siz sürekli
araştırma ve geliştirmeyi hedefliyorsanız
laboratuar tabi ki maliyeti azaltıcı ve ol-
mazsa olmaz unsur oluyor. 

Peki, Friterm bünyesinde kurduğu labora-
tuarı diğer firmalara ve sektöre açmayı dü-
şünüyor mu?
Naci Şahin: Friterm’in yapısı aşağı yukarı
biliniyor. Friterm tümüyle sektöre açık ve
imkânlarından istifade ettirmeyi benim-
seyen bir firma. Kapasitesinin yeterli ol-
duğu ölçüde hem firma ihtiyaçlarını hem
de üniversitelerde yapılacak olan tez ya
da doktora çalışmalarında yürütülecek
faaliyetleri gerek sektörden gerekse sek-
tör dışı kurum ve kuruluşlardan gelecek
bizim yapabileceğimiz testlere yönelik ih-
tiyaçları gidermeyi düşünmekteyiz. Tabi
çok yeni bir oluşum.  Şu anda bunu ne
ölçüde yapabiliriz tam olarak ifade etmek
mümkün değil. Ama gerek eğitim ge-
rekse araştırma olarak imkânlardan isti-
fade edilsin tabi ki istiyoruz.

Friterm Ar-Ge fiefi Hasan Acül



FFirma sertifikayı aldıktan sonra Eurovent
tarafından süreç nasıl devam ediyor? 
Hasan Acül: Belirli performans tekrar testi
periyotları mevcut. Bu periyotlar, Euro-
vent’te dâhil olduğunuz ürün grubuna
bağlı olarak değişiyor. Tekrar testlerine
tabi tutuluyorsunuz. Tekrar testlerinden
geçerseniz sertifikasyonunuz devam edi-
yor. Eurovent kontrol konusunda çok
dikkatli. Biz yaşamadık ama biliyorum,
size verilen sürede başaramazsanız Eu-
rovent bu konuda çok etkin davranıyor
ve sizin sertifikanızın geçerliliğini hemen
askıya alıyor. Siz sertifikasyon sürecinizi
tamamlayana kadar isminizi web site-
sine koymuyorlar. Bir firmanın Eurovent
sertifikasına sahip olup olmadığını zaten
ilk önce oradan kontrol etmek gerekli. 

Dünya genelinde farklı bölgelerde farklı
sertifikalar geçerli oluyor. Hem ülkemizin
bu konudaki tutumu hem de Türkiye’de ih-
racat yapan firmaların bu konuda izlediği
yol nasıl? 
Naci Şahin: Sertifikasyona yönelik özgün
tanımlar koyan ülkelerde var. Örneğin

Rusya ya da Bağımsız Devletler Topluluğu
ülkeleri dediğimiz ülkeler CE yerine GOST
sertifikası istemekte. İhracat yapıyorsanız
o sertifikayı da almak zorundasınız.
Ancak temel kendi eksiklerinizi giderip
sisteminizi buna uygun hale getirip ana
sertifikayı alırsanız diğer sertifikaları
almak görece kolaylaşmış olur. Çünkü
sizde sistemin ihtiyaç duyduğu asıl unsur-
lar zaten mevcut oluyor. Siz onun üzerine
sadece belgelendirme kuruluşundan
onay almış oluyorsunuz. 

Eurovent sertifikası isminden de belli ol-
duğu üzere bir Avrupa sertifikası. Av-
rupa’ya satış yapmak isteyen dünyanın
bütün ülkeleri bu sertifikasyonu alabiliyor.
Eurovent içinde Amerikan firmaları da
var, Suudi Arabistan firmaları da Japon
firmaları da var. Yani sadece Avrupa’daki
firmalar değil. Pazar özelinde Kuzey Af-
rika ülkesi diye düşünürsek, o Kuzey Af-
rika ülkesi kendisine bu normu seçmiş
olabilir veya oradaki satın almayı yapacak
firma bu normu kendine seçmiştir. Biz
bunun gibi bir örnek yaşıyoruz aslında.

Arap ülkelerinde Amerikan kökenli firma-
ların olmasından dolayı o bölgede AHRI
Sertifikası süreci var. Bu sertifika ile Euro-
vent sertifikasının temelleri aynı. Bu du-
rumda siz sizden bu satın almayı
gerçekleştirecek firmaya iki standardın ara-
sındaki temel ortaklığı beyan edip Euro-
vent sertifikasının ispatını yapabilirsiniz.
Karşı taraf bunu kabul ederse bu sertifika
orada da geçerli olmuş oluyor. Bu bir kabul
meselesi. Bu noktada esnek olanlar ol-
duğu gibi katı olanlarda var tabi. Burada
alıcının inisiyatifi devreye giriyor.

Türkiye’de de zorunlu olmaması nede-
niyle ürünün Eurovent sertifikasına sahip
olmaması gümrük konusunda sorun çı-
kartmıyor. Bu tümüyle alıcının bilinçlendir-
mesine dayanan ve ürünün performans
yönünden de garantisi konumunda. Artık
ürünlere ilişkin enerji sınıflandırmaları
mevcut. Kısıtlamalarda bu noktada olabi-
lir. Örneğin yurtdışından ülkemize sadece
A sınıfı klimaların girişine izin verilebilir.
Diğerlerinin girişi ya zorlaştırılır ya da en-
gellenir. 
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Uzun süren araştırmaların, emek ve sabır is-
teyen çalışmaların meyvesi diyebiliriz Fri-
term’in “Ortamla Dengeli Tip Kalorimetrik
Test Odası” adını verdiği laboratuvarına. Böyle
bir çalışmaya gereksinim duyulmasının teme-
linde “sahip olunan bilgi ve bu bilginin hem

ürünün kalitesine hem de firmanın gelişimine
entegre edilmesi ” yatıyor. Bu çalışma firma
için sürekli gelişim ve yeniliğin anahtarı da aynı
zamanda… Fikir sürecinden uygulama süre-
cine kadar tüm gelişmeleri projenin mimarı Fri-
term Ar-Ge Şefi Hasan Acül ile konuştuk. 

FFriterm bünyesindeki laboratuvarın tüm
kurulum aşamaları bildiğimiz kadarıyla
sizin proje yürütücülüğü yaptığınız bir
takım tarafından gerçekleşti. Dolayısıyla ya-
pılan çalışma ile ilgili en sağlıklı bilgileri siz-
den alabiliriz…  
Öncelikle neden böyle bir laboratuvara
ihtiyaç duyulduğundan bahsetmek iste-
rim. Çok açık ve net ifade edebilirim ki
ar-ge ve ür-ge demek test demektir. Sa-
dece teorik çalışmalar bir başına yeterli
olmuyor. Sahip olduğunuz bilgiyi ve ürün-
lerinizi sürekli geliştirmek zorundasınız.
Laboratuvarlar bu anlamda araştırma ve
ürün geliştirme faaliyetleri için kaçınılmaz
altyapı gereksinimleridir.  Süreci Eurovent
Sertifikasyonu üzerinden konuşursak,
ürünlerin performanslarına yönelik kap-
asite, hava ve akışkan tarafı basınç kayıp-
ları, fan güçleri vb. bilgileri net biçimde
değerlendirebilmeniz gerekiyor. Bunun
için de ürünlerinizi öncelikle kendiniz test

Friterm Ar-Ge Şefi Hasan
Acül: “Sahip olduğunuz bil-
giyi ve ürünlerinizi sürekli
geliştirmek zorundasınız.
Laboratuvarlar araştırma
ve ürün geliştirme faaliyet-
leri için kaçınılmaz altyapı
gereksinimleridir.”

Derya ALTUNTEPE
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Friterm Test 
Laboratuvarı
Ar-Ge 
Çalışmalarımıza
Güç Katacak
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etmek zorundasınız. Ürününüzde gelişti-
rilmesi gereken noktaları kendi ar-ge la-
boratuvarınızda test edip gördükten
sonra,  revizeleri yapıp, ürününüzü serti-
fika alacağınız kurumun laboratuvarına
gönderirseniz o süreç çok daha hızlı işle-
yecektir. Örneğin Eurovent’in vermiş ol-
duğu o minimum süre olan bir buçuk
sene içerisinde bunu bitirmiş olursunuz.
Ama bu ön çalışmaları yapmazsanız o
sertifikasyon süreci sizin açınızdan hem
pahalı hem de verimsiz olur. 

Laboratuvarın tasarlanma süreci ve sonrası
nasıl bir seyir izledi, öğrenebilir miyiz?
Laboratuvar çok uzun zamandır üzerinde
düşündüğümüz ve araştırmasını yaptığı-
mız bir konuydu. Gerçekleşmesi ise CO2
Evaporatörü ve CO2 Gaz Soğutucusu ar-
ge projemiz sürecinde oldu. Kurduğumuz
laboratuvar “Ortamla Dengeli Tip Kalori-
metrik Test Odası” olarak adlandırılan
test odalarından. Ancak benzerlerine
göre çok daha fazla amaca hizmet eder
biçimde tasarladık diyebilirim. 

Bitmiş ürün ve kasetsiz batarya olarak ad-
landırdığımız ürünleri test edebileceğimiz
bir yapıda laboratuvarımız. Bitmiş ürün
testlerinde, EN 328 standardına uygun
olarak Freon akışkanlı evaporatörler ve
EN 327 standardına uygun olarak kon-
denserleri test edebiliyoruz. Bu ürünler
R404A, R134A, R407C, R507A gibi geniş
kullanım alanına sahip akışkan kullanan
ürünler olmasının yanı sıra, aynı zamanda
daha yüksek basınçlı olan ve kullanımı
yaygılaşan R410A gazına uygun evapora-
tör ve kondenserler de test edilebiliyor.
Yine EN 328 standardına uygun olarak
Su ve Glikol/Su kullanan soğutucular ve
EN 1048 standardına uygun olarak Kuru
Soğutucu testleri de yapabiliyoruz. 

Laboratuvarımız Transkritik ve Subkritik
olarak adlandırılan çok yüksek basınçlı
CO2 evaporatörler ve CO2 Gaz Soğutucu-
ların testini gerçekleştiren Avrupa’nın sayılı
laboratuvarlarından bir tanesi. Hatta bildi-
ğimiz kadarı ile bu konuda şu an en ilerisi.
Bunu biz söylemiyoruz, bizim ile birlikte
CO2 test sistemini kuran tedarikçi firma
CO2 konusunda Dünya’da en ileri çalışma
ve uygulamaların yapıldığı Danimarka kö-
kenli bir firma. Bu firma çok açık ve net bi-
çimde Avrupa’da şu an bu kadar gelişmiş
bir CO2 test sisteminin olmadığını ifade
ediyor. Geliştirdiğimiz CO2 akışkanlı ürün-
lerin Avrupa’da kullanımı konusunda bu
firma ile ticari niyet anlaşması da imzalan-
dığını ayrıca belirtmek isterim. 

Testlere geri dönecek olursak, kasetsiz
batarya diye adlandırdığımız ANSI/AS-
HRAE 33-2000 standardına uygun su ve
su/glikollu ısıtıcı ve soğutucu batarya test-
leri, DX ve kondenser bataryası testleri ve
CO2 evaporatör ve CO2 Gaz Soğutucu
batarya testleri de yapılabilir düzeyde.

Bu noktalara gelmek öyle bir günlük ka-
rarlarla olmadı tabii ki. Çok uzun süreç
gerekiyor. Tasarım üzerine çok fazla çalış-
tık, tasarımı birçok kez revize ettik. Farklı
ülkelerdeki birçok tedarikçi ile görüştük.
Sürekli araştırdık ve her gelen bilgi ile ta-
sarımı geliştirdik. Sonrasında tek bir te-
darikçi değil, iki ana tedarikçi ile birlikte
çalışarak teknik riskleri minimize ettik.
Bin düşündük, bir yaptık diyebilirim. Test
odasının sipariş anlaşmaları geçtiğimiz
Mayıs ayında imzalandı. İmalat, nakliye
vb. süreçler sonrası kurulumu Aralık
ayında tamamlandı. Şu an itibarıyla ayar-
lama ve devreye alma süreçlerini hemen
hemen sonlandırmak üzereyiz. Acelemiz
olmamasına rağmen belirtmek isterim,
ileride düşüncemiz akreditasyon sürecine
girişmek. Test odamızın içerisinde olduğu
projenin Tübitak ve TTGV tarafından des-
teklendiğini de belirtmeliyim.
Uzun süredir çalışmanın içerisinde yer alan
bir mühendis olarak bu durumda olmak-
tan dolayı mutluluğumu size bildirmek is-
terim. Yönetimimizin çok büyük desteğini
ve kararlılığını gördük bu süreçte. Bunu
mutlaka vurgulamalıyım. Bu zorlu süreç
ülkemizin gelişmesine de doğrudan kat-
kıda bulunacak olduğu için çok daha farklı
duygular yaşatıyor bizlere. Bir Türk mü-
hendisi olarak gurur duyuyorum.

Hem laboratuvarınızda yaptığınız testleri
hem de aldığınız test sonuçlarının Eurovent
Sertifikasyonu üzerinden konuşacak olur-
sak, Eurovent sonuçlarına paralelliği nedir,
sürece etkisi nasıl olacak?
Ayarlama ve devreye alma sürecinde çe-
şitli testler yaptık. Bu testler bizi sevin-
dirdi. İlk aşama olmasına rağmen,
Eurovent test sonuçlarımızı biz de burada
aldık ve çok mutlu olduk. Test odasının
doğrulaması oldu bu bir diğer ifade ile.
Her türlü ürünümüzü kendi laboratuvarı-
mızda test etme kabiliyetimiz var şu
anda. Euroventin kabul ettiği ve temel al-
dığı standartlara göre tasarlanmış bir test
laboratuvarı olduğu için sertifika süreçle-
rimizi oldukça hızlandıracak. Sertifikas-
yon sürecinde az önce belirttiğim konular
burada da geçerli tabii ki.
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ESLEK İÇİ EĞİTİM VE 
BELGELENDİRME ÇALIŞ-
MALARI
Kamu kurumu niteliğinde
bir meslek örgütü olan

Makina Mühendisleri Odası, bütün mes-
leki faaliyetlerini, “Kamu yararının korun-
ması, mesleğin geliştirilmesi ve mesleki
hizmetlerin uzman üyelerince verilmesi-
nin sağlanması” temel perspektifi ile yü-
rütmektedir.
Odamız toplum güvenliğini doğrudan il-
gilendiren tüm projelerin, mesleki yeter-
liliği Odamızca belgelendirilen üyelerimiz
tarafından hazırlanmasının gerekliliğine
inanmaktadır. Aynı zamanda bu projele-
rin Odamız mesleki etik ve üyelik sicil ka-
yıtları yönü ile Oda mesleki denetiminden
geçirilmesi gerektiğini de savunmaktadır.
Odamız, bu yeterliliğin gelişen ve değişen
bilim ve teknolojiye bağlı olarak düzenle-
necek sürekli eğitimlerle desteklenmesini
de zorunlu görmektedir. Bu amaçla 6
Temmuz 1998’de kısaca MİEM dediğimiz
Meslek İçi Eğitim Merkezi kurulmuştur.
Meslek alanlarımıza yönelik eğitim ve
belgelendirme faaliyetleriyle üyelerimizin
eğitilmesi ve yetkilendirilmesi MİEM ile
sağlanmıştır. 
Resmi Gazete’nin 22 Kasım 2001 tarihli
sayısında yayımlanan Uzmanlık ve Belge-
lendirme Yönetmeliğimiz doğrultusunda
Odamızca MİEM kanalıyla çalışmalar yü-
rütülmektedir. Bu çalışmalar Mekanik Te-
sisat Mühendisliği, Araç Mühendisliği,
LPG ve CNG Uygulamaları, Asansör Mü-
hendisliği, İş Güvenliği Mühendisliği ve
Gıda Ambalajına yönelik olarak 15’i Me-
kanik Tesisat Mühendisliği kapsamında
olmak üzere toplam 24 alanda meslek içi
eğitim ve belgelendirme çalışmalarını
kapsamaktadır. 
Eğitim ve belgelendirme faaliyetlerimizin
ardından kimi Bakanlık ve kurum, yetki
belgeli mühendis kavramını kendi yönet-
meliklerine yansıtmıştır. Doğalgaz tesisatı,
motorlu araç imal ve tadilatı, asansör üre-
tim, bakım ve montajı ile LPG uygulama-
ları başta olmak üzere firmalarda
Odamızdan yetki belgesi almış mühendis
çalıştırılması zorunlu hale getirilmiştir.
Böylece on bini aşkın üyemize yeni iş
alanları açılmıştır. 
Kuruluşundan bugüne kadar MİEM kap-
samında 2 bin 273 kurs düzenlenmiş, bu
kurslara 47 bin 252 kişi katılmıştır. Yönet-
meliklerimiz çerçevesinde üyelerimizin
uzmanlık konularına yönelik açılan kurs-

lardan 45 bin 602 üyemiz Mühendis
Yetki Belgesi ve Uzman Mühendis Belgesi
almıştır. 130 eğitmenimiz, 24 farklı
alanda eğitim vermektedir. 

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Onaylanmış Kuruluş
CE İşaretlemesi ve üretimden son kulla-
nıma dek Onaylanmış Kuruluş olma: AB
Teknik Mevzuatı uyum çerçevesinde yü-
rürlüğe giren mevzuat gereği, ilgili ürün-
lere CE işaretlemesi zorunlu hale
getirilmiştir. Ancak yakın geçmişte, yerli
onaylanmış kuruluşumuzun olmamasının
yarattığı sıkıntılar nedeniyle üreticilerimiz
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini çok
yüksek bedellerde AB test ve belgelen-
dirme kuruluşlarına yaptırmak zorunda
kalmakta ve bu alandaki mühendislik hiz-
metleri yurt dışından satın alınması söz
konusu idi. 
Bu nedenle oluşturulan MMO Asansör
Kontrol Merkezi, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı adına Türk Akreditasyon Kurumu/TÜR-
KAK tarafından yapılan denetimi başarı ile
tamamlamış ve Bakanlığın Odamızın
95/16/AT (Avrupa Topluluğu) Asansör Yö-
netmeliği kapsamında Onaylanmış Kuruluş
olarak atanması için AB Komisyonu’na
yaptığı başvuru onaylanmıştır. Odamızın
2022 No’lu Onaylanmış Kuruluş olarak
atandığı 19 Şubat 2008 tarihinde AB
Resmi Sitesinde, 20 Şubat’ta da Avrupa
Birliği NANDO bilgi sisteminde duyurul-
muştur. “TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Asansör Kontrol Merkezinin Onay-
lanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesi
Sözleşmesi”, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
ile Odamız arasında 1 Nisan 2008 tari-
hinde imzalanmış; ilgili Tebliğ de 6 Mayıs
2008 tarihinde 26868 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
MMO Asansör Kontrol Merkezi; B, F, G, H
Modüllerinde yani Asansör AT Tip İncele-
mesi, Asansör Son Muayene, Birim Doğru-
laması ve Tam Kalite Güvence Modülleri
kapsamında asansörlerin üretiminden kul-
lanımına dek CE işaretlemesi yapmak
üzere Avrupa Birliği ve Türkiye’de Onaylan-
mış Kuruluş olarak atanmış; Modül B, F, G
kapsamında ise Türkiye’deki ilk yerli Onay-
lanmış Kuruluş olmuştur. Böylelikle asansör
sektörünün yabancı belgelendirme kuru-
luşlarına mahkumiyeti en aza indirilerek CE
işaretlemesine ilişkin gerek ve yeter şartla-
rın en ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçek-
leştirilmesi sağlanabilmektedir. 

TMMOB 
Makina 

Mühendisleri
Odası’nın 

belgelendirme,
akreditasyon

ve standart
oluşturma 
çalışmaları 

Emin KORAMAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

M
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Akredite Muayene Kuruluşu
Odamız, TS EN 45004 standardına göre
“basınçlı kaplar ve kaldırma iletme maki-
nalarının periyodik kontrolleri ile teknik
ölçüm ve analiz hizmetleri” kapsamla-
rında ‘A’ Tipi Muayene Kuruluşu olarak
17 Mayıs 2004’de TÜRKAK tarafından
akredite edilmiştir. 
TS EN 45004 standardının iptalinin ardın-
dan Muayene Kuruluşumuz doküman-
tasyonunu “TS EN ISO/ IEC 17020 Çeşitli
Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırıl-
maları İçin Genel Kriterler” standardına
göre düzenlemiştir. Muayene Kuruluşu-
muzun re-akreditasyon denetimi 26–29
Şubat 2008 tarihlerinde, gözetim dene-
timi ise 26–29 Mayıs 2009 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir. 

Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu
TS EN ISO/ IEC 17024 “Personel Belge-
lendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel
Şartlar” standardı kapsamında kurulan
Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK),
19 Ocak 2007’de TÜRKAK tarafından ak-
redite edilmiştir. Odamız, mühendis yetki
ve sorumluluklarını geliştirmenin yanı sıra
mühendislik hizmetlerini denetlenebilir
ve güvenilir kılma, toplumun can ve mal
güvenliğini sağlama, uluslararası stan-
dartlar doğrultusunda kurumsallaşma yo-
lunda önemli bir adım olan PBK
akreditasyonunun kapsamını genişlet-
meye ve verilen hizmeti de tüm ülkeye
yaymaya devam edecektir. 
MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu
11 kapsamda Mühendis Yeterlilik Belgesi
vermektedir. Bunlar: Mekanik Tesisat, Ha-
valandırma Tesisatı, Soğutma Tesisatı,
Klima Tesisatı, Yangın Tesisatı, Doğalgaz
İç Tesisatı, Asansör Avan Proje Hazırlama,
Asansör, Araç Projelendirme, Araçların
LPG’ye Dönüşümü ve Araçların CNG’ye
Dönüşümü Mühendis Yeterlilik Belgelen-
dirmelerine ilişkindir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun
(EPDK), Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliği ile doğalgaz iç tesisat yetkili
mühendis belgelerinin akredite edilmiş
kuruluşlardan alınmasının zorunlu hale
getirilmiştir. Bunun sonucu üyelerimizden
gelen yoğun taleplere karşılık verilerek, o
alanda çalışmakta olan üyelerimiz başta
olmak üzere Yetki Belgesi sahibi tüm üye-

lerimize akredite belge alabilmeleri amacıyla
değişik tarihlerde sınavlar düzenlenmiştir.
MMO PBK gerekli şartları sağlayan kişilere
akredite doğalgaz iç tesisat yetki belgesi ver-
meye devam etmektedir.   
Yine Odamız, 2009 yılı sonu itibarıyla,
Enerji Verimliliği Yasası uyarınca Enerji
Yöneticisi Eğitimi ve Belgelendirmesine
yönelik B Sınıfı Yetki Belgesi ile yetkilen-
dirilmiş bir kuruluş olarak İstanbul’da
Bina ve Sanayi Enerji Yöneticisi Eğitimi ve
Belgelendirmesine başlamıştır. Eğitimlerin
Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Şubele-
rimize yaygınlaştırılması için de çalışmalar
sürdürülmektedir.

Akredite Deney Laboratuvarı
TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibras-
yon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin
Genel Şartlar standardı kapsamında ça-
lışmalarını sürdüren laboratuvarımız,
TÜRKAK tarafından 8 Ocak 2007’de ak-
redite edilmiş, Çevre ve Orman Bakan-
lığı’ndan “Çevre Analizleri Yeterlilikleri
Belgesi” almaya hak kazanmıştır. 

Laboratuvarımız, 2 Eylül 2009’da Çevre
ve Orman Bakanlığı denetçileri tarafın-
dan yapılan teknik inceleme sonucunda
TS EN 13649:2003 standardına göre
“Uçucu Organik ve Buhar (VOC) Numune
Alma” parametresini Çevre Ölçüm ve
Analizleri Yeterlik Belgesi kapsamına ek-
letmiştir. 

Merkez Laboratuvarı, baca gazı emisyon-
ları için parametre ve metotlarla Çevre ve
Orman Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında raporlama faa-
liyetlerini sürdürmektedir. Bu parametre
ve metotlar ise şunlardır:
• Gravimetrik Metot ile Toz (Partikül
Madde) Tayini
• Renk Karşılaştırma Metodu ile İslilik Ta-
yini
• Elektrokimyasal Hücre Metodu ile O2

Tayini
• Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO
Tayini
• Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO,
NO2 ve NOx Tayini
• Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2

Tayini
• Pitot Tüpü Yoluyla Hız ve Debi Tayini 
• Gravimetrik Metot ile Nem Tayini 

• Sabit Kaynak Emisyonları- Gaz Derişim-
lerinin Otomatik Tayini İçin Numune
Alma
• Uçucu Organik ve Buhar (VOC) Nu-
mune Alma 

EGE KALMEM Kalibrasyon Laboratuvarı
ve Metroloji Merkezi
EGE KALMEM Kalibrasyon Laboratuvarı
ve Metroloji Eğitim Merkezi, MMO’nun
kuruluş amaçları doğrultusunda sanayi
kuruluşlarına ölçüm, kalibrasyon ve eği-
tim hizmeti sunmaktadır. Sanayiden
gelen talepler üzerine altyapısını geliştiren
ve hizmet kapsamını artıran Merkezimiz,
TS EN ISO/ IEC 17025 standardı kapsa-
mında TÜRKAK’tan akredite olmak için
gerekli aşamaları tamamlamıştır. 

STANDARTLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Makina Mühendisleri Odası, Anayasa’nın
135. maddesi doğrultusunda çıkarılan
6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca ku-
rulmuş, kamu tüzel kişiliğine haiz, “kamu
kurumu niteliğinde bir meslek kuru-
luşu”dur. Buradan hareketle Odamız çok
sayıda kurum ve kuruluşun mevzuat ha-
zırlık süreçlerine meslek ve meslektaşın
çıkarlarını gözeterek katılım sağlamakta-
dır. Kamu adına ve yararına bir düzen-
leme oluşturmak amacıyla Oda görüşleri
mevzuat düzenleyici kurumlara iletilmek-
tedir.  
MMO’nun mevzuat hazırlanma süre-
cinde görüşlerini ilettiği kurumlar ara-
sında üst birliği olan Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre
ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Türk Standartları Enstitüsü, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu, belediyeler, Mesleki
Yeterlilik Kurumu ve bu kurum tarafından
görevlendirilen kurum ve kuruluşlar yer
almaktadır. 
MMO, Anayasa’da belirli Türkiye İdari Ya-
pısı içerisinde de “Mesleki Yerinden Yö-
netim Kuruluşu” olarak yer almakta ve
kamu idaresi sayılmaktadır. Buradan ha-
reketle Odamız, hastanelerdeki steril
alanların hijyenik klima ve havalandırma
sistemlerinden iş makinalarına, işçi sağlığı
ve iş güvenliğinden araç imal tadil mon-
tajına ve doğalgaz meslek standartları
hazırlanmasına kadar meslek alanları-
mıza giren tüm konularda bütünsel ve ta-
rafsız bir yaklaşımla standart hazırlama
çalışmaları içinde yer almaktadır ve al-
maya devam edecektir.



Baca imalatçıları ve uygulayıcılarını tek bir
çatı altında toplamak, sektörü yarınlara en
sağlıklı yapıyla taşımak ve sektörün gelişimi
için her türlü hizmeti sunmak amacıyla
2006 yılında kuruldu, BACADER. O gün-
den günümüze tüm çalışmalarını bu amaç-
lar çerçevesinde yürüttüklerini söyleyen
BACADER Genel Koordinatörü Ümit Ertur-
han; sektörün gelişimi için hem standart-
lara ve denetime dayalı bir baca sektörü,
hem bu sektörde hizmet veren her bireyin
gerekli mesleki eğitime sahip olması gerek-
tiğini hem de tüketicilerin bilinçlenmesinin
oldukça önemli olduğunu vurguluyor. 

BBACADER’in kuruluş amacı nedir? Sektö-
rün gelişimi için hedefleri arasında neler
yer alıyor?
BACADER, 2006 senesinin sonunda ku-
ruldu. 2007’nin başında ilk genel kurulumuz
yapıldı. 2010’da genel kurul toplantımızı

tekrarlayacağız. Derneğin kurulmasındaki
amaç; Türkiye’deki tüm imalatçı ve ithalatçı
firmalar ile bunların uygulamalarını yapan
firmaları bir araya getirmek, standartlar ve
yönetmelikler doğrultusunda doğru imalat
ve uygulamaların yapılmasının sağlamak.
Amacımız doğru bacaların yapılmasını sağ-
layarak can güvenliği ve verimliliğin artırıl-
masıdır. Şu anda CE Belgesine sahip imalatçı
sayısı 36. Bunların içindeki dernek üyemizin
sayısı ise 26.
Biz standartların yanında tüm baca sek-
törünü de temsil etmek amacıyla kurul-
duk. Baca ile ilgili çalışan her bireyi temsil
eden bir kuruluştur, BACADER. Baca ile
ilgili her tür mevkide bir sorunla karşıla-
şıldığında, -bu hakemlik, standartların
oluşturulması, danışmanlık, bilirkişilik ola-
bilir- fikri alınan bir kurum olmak istiyo-
ruz. Ayrıca bu konuda tüm eğitimleri
verebilen bir kuruluş olmayı da amaçlıyo-

ruz. Eğitim merkezi kurmak istiyoruz. Bu-
nunla ilgili altyapı çalışmalarının çoğu ta-
mamlandı. Bacacı mesleğine ait meslek
standartları "BACACI Seviye 3" ve "BA-
CACI Seviye 4" Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu’nca yapılan çalışmalarda GAZBİR ve
BACADER işbirliği yazılarak resmi gaze-
tede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bun-
dan sonraki amacımız bu iki seviyede
meslek standardına sahip kişilerin eğiti-
mini vererek sertifikalandırmak. Bunların
da Türkiye içinde ve Türkiye dışında resmi
olarak tanınan bir sertifikaya sahip olması
amacındayız. Bundan sonraki aşamada
bu sertifikalı kişilere yetki verilmesi için
gerekli yönetmelik değişikliklerinin de ha-
zırlanmasını istiyoruz. Sektör adına yapa-
cağımız çok fazla iş var. Baca İmalatçıları
ve Uygulayıcıları Derneği olarak sektörü-
müz için gerekli olan faaliyetleri belirleyip
onları gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

BACADER Genel Koordinatörü Ümit Erturhan: “Güvenli bir sistem istiyorsak
önce ideal, standartlara uygun, güvenli bir baca imal edilmeli”.

Derya ALTUNTEPE

BACADER Genel Koordinatörü Ümit Erturhan: 

“Baca sektörünün gelişimi için çalışıyoruz”
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Sektörünüze yönelik standartlar belirlen-
dikten sonra piyasada nasıl bir sürece gi-
rildi?
Sektörde 36 tane CE sertifikasına sahip
firma var şu anda. Bizim için de önemli
olan CE sertifikası. Çünkü o sertifikaya
sahip firmanın ürünleri için hiçbir çekin-
cenizin olmaması lazım. Zaten CE işareti
de onun kanıtıdır. Üzerindeki performans
değerlerine göre doğru ürünü seçerek
artık o bacayla ilgili sorun yaşamazsınız. 

“TÜKETİCİ BİLİNÇLENDİRMESİ 
BİZİM GÖREVİMİZ”
Bu durumda tüketici bilinçlendirmesi de
bizim görevimiz oluyor. Son kullanıcıların,
tüketicilerin bilinçlenmesini de yapacağız.
Hangi baca nerede kullanılır ve bacanın
CE sertifikasındaki etiketleme değerleri
ne ifade eder konuları başta olmak üzere
bacayla ilgili bilinmesi ge-
reken her şeyi mühendis-
ler ve proje firmalarına
anlatacağız. Sonradan
yöneticilere/halka kadar
inmeyi düşünüyoruz. İlk
önce yetkili kişileri bilin-
çlendireceğiz ki onlarda
bize bu konuda destek
olsun daha çok insana
ulaşabilelim. Yetkili ku-
rumlar verilen CE sertifi-
kasının takibi konusunda
daha hassas olurlar ise o
zaman yavaş yavaş piyasa
otomatikman seçici ola-
caktır. Bu durumda daha nitelikli imalatlar
ortaya çıkacaktır. 

Sadece bacada değil her sistem her ma-
kine her cihaz için periyodik bakım şarttır
zaten. Siz ürünlerinize periyodik bakım
yapmazsanız o cihaz arızalanacak size
sorun çıkaracak demektir. Baca da öyle
bir şeydir. Onunda periyodik bakıma ihti-
yacı vardır. Güvenli bir sistem istiyorsak
önce ideal, standartlara uygun, güvenli
bir baca imal edilmeli. 

Getirilen standartlar ihale şartlarında yer
alıyor mu?
En son resmi bir kurumda baca ile ilgili bir
ihale vardı. Standartlar eskiydi, eskiden
kalmış bir ihale şartnamesi olduğu için bu
değiştirilemedi. Çünkü ilk başta değişik-
liğin yapılması gerekiyormuş. Ama bun-
dan sonrakilere müdahil olduk. Bundan
sonra aynı kurumun yaptığı ihalelerde
yeni standartlar istenecek. Bunun gibi
kendi özel şartnamesini hazırlayan ku-
rumlar var. Bizim bunların hepsine ulaş-

mamız gerekiyor. Bunlarda derneğimizin
görevleri arasında zaten. Bütün birimlere
ulaşıp o şartnamelerin yeni standartlara
göre revizyonun yapılması gerekiyor. Eti-
ketleme değerlerinin isteneceğine dair
beyan verilmesi gerekli. 

“GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMA-
DIYSA CEZAİ MÜEYYİDELER UYGU-
LANACAK”
Baca imalatında zorunlu tutuluyor CE bel-
gesi. Peki, standartlara uymayan üreticiler
konusunda nasıl bir yol izleniyor?
Biz dernek olarak Bayındırlık Bakanlığı ile
paralel çalışıyoruz. Baca firmaları da Ba-
yındırlık Bakanlığı bünyesinde kurulan
birim tarafından denetleniyor. Firmaların
CE işareti olan ürünlerinin uygun olup ol-
madığını ilgili birim denetliyor.  Biz müm-
kün olduğu ölçüde piyasadaki baca

imalatçıları ve ithalatçılarının adresleri gibi
konularda bilgi desteği veriyoruz. Yeni
çıkan üreticileri de bildiriyoruz. Bu bildiri
ihbar gibi değil, sorumluluk nezdinde ya-
pılıyor. Yetkililer firmaları ziyaret ediyorlar
ve CE işaretinin olmasının zorunlu oldu-
ğunu söylüyorlar. Firma en başta uyarılıyor.
Uyarılar 2009 senesinde yapıldı, 2010 se-
nesinde o uyarı yapılan bütün firmalar tek-
rar kontrol edilecek. Uyarı yapılmış firmalar
gerekli düzenlemeleri yapmadılar ise cezai
müeyyideler uygulanacak. CE işareti olan
her firma bağımsız bir kurum tarafından
denetleniyor. 

Son dönemler yaşanan olaylar sebebiyle
baca sektörü sıkça tartışılan konular ara-
sında yer aldı… Standartlar bu olumsuz olay-
larının önüne geçmekte yeterli olacak mı?
Baca sektörü son birkaç yıldır yaşanan
olumsuzluklar sebebiyle çok fazla gün-
deme gelmeye başladı. En son Ankara’da
yaşanan kazadan sonra baca kendini daha
da ön plana çıkardı. Asıl burada önemli
olan doğru bacaların yapılması. 

Şu anda 60’a yakın ilde doğal gaz kulla-
nılmakta. Doğal gaz kullanılan illerde
doğal gaz dağıtım şirketlerinin baca konu-
sunda hassas olması, paralelinde önemli
tutulmasını da beraberinde getirdi. 
Bina daha yapım aşamasında iken doğru
bacanın yapılması gerekiyor. Bu yüzden
de bacanın doğru bir şekilde yapılabil-
mesi için imar mevzuatına girmesi
önemli. Zaten kanunda da bütün bacala-
rın CE işaretli olması gerektiği belirtilir. Kı-
saca bacaların da CE işaretli, güvenli ve
standartlara uygun üretilmesi gerekiyor.
Bunu da İmar Yönetmeliği’nde yer alması
gerekiyor. Geçen sene BACADER olarak
bu konuda açılımımız oldu. EPDK, Bayın-
dırlık Bakanlığı yetkilileri ve BACADER
üyeleri ortaklaşa bir Almanya gezisi yap-
tık. Buradaki baca uygulamalarını yerinde
görerek incelemelerde bulunduk. Bura-

dan alınan sonuçlara
göre Bursa’yı pilot bölge
olarak belirledik. Bayın-
dırlık Bakanlığı da bu ko-
nuda gelişmeleri izliyor.
Bacalara bir çözüm bu-
lunması noktasında
EPDK’da bu konuya çok
sıcak baktı. Bursa’da İmar
Yönetmeliği Değişik Tas-
lağı’nı hazırlayıp Bursa
Büyükşehir Belediyesi’ne
önerilerimizi sunmuştuk.
En son aldığımız bilgide
de değişiklik taslağının
hazırlandığını, komisyon
üyelerine dağıtıldığını, en

kısa zamanda bu mevzuatın değişeceğini
söylediler. Yönetmelik değişirse değiştiği
tarihten önce yapılmış bacaları kapsama-
yacak. Binaların yüzde 90’ında tuğla ba-
calar var. Geriye dönük nasıl tedbirler
almak gerektiği konusunda bir takım Ar-
Ge çalışmaları yapmak gerektiğini düşü-
nüyoruz. Tuğla bacaları yerine yeni
bacalar yapmak gerekebilir belki. Bunun
için bir takım Ar-Ge çalışmaları ile nasıl
bir inovasyon yapılacağı, devletin deste-
ğinin ne olacağı gibi konularda netlik ka-
zanabilir. Bu tür değişiklikler için kamu ya
da devlet desteği gerekiyor.  Bazen sa-
dece söylemek yetmiyor bununla ilgili
yaptırımlar ve kurallar konulması da ge-
rekiyor.  GAZBİR ve EPDK geriye dönük
doğal gaz kullanan tesisatların ve baca-
ların düzenlemesiyle ilgili bir proje üze-
rinde çalışılıyor. Oradan çıkacak sonuçlar
sonrasında yeni projelerin yapılması ge-
rekebilir.  BACADER olarak bizde bu ko-
nuda hem GAZBİR’in hem EPDK’nın
yapacağı çalışmalara destek olmayı her
zaman görevimiz sayıyoruz. 

“Her CE işaretli bir baca her yerde kullanıl-
maz. O sistemin o etiketin değerinin sizin sis-
teminize uygun olup olmadığının etüt
edilmesi gerekir. Eğer bu bilinmiyorsa bizim
derneğimize başvurabilirler. Bizim teknik bil-
giler sayfamızdan da ulaşabilirler. Biz proje
bazında da yardımcı olabiliriz, teknik destek
sağlayabiliriz. Bunların bizim görevimiz oldu-
ğunu düşünüyoruz”.



“BACANIN ÖNEMİNİN ARTMASIYLA
SEKTÖRDE GENİŞLEME OLCAK”
Baca Türkiye için yeni yeni gelişim aşama-
sında olan bir sektör. Eskiden de bacalar
vardı, daha önce de Türk standartları
vardı ve buna göre üretim yapan firmalar
da vardı. Avrupa’da baca standartları de-
ğişti, değişen baca standartlarına uygun
olarak Türkiye’deki firmalarda kendini ye-
niledi. Bacanın öneminin artmasından
dolayı da sektörde tabii bir genişleme ola-
cak. Bu kaçınılmaz bir durum. Asıl bun-
dan sonra doğru bacanın yapılması daha
önem kazanacak. Sektör de bu gelişme-
lere paralel olarak genişleyecektir. 

MMesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili bir takım
çalışmalarınız vardı. O hususta farklı bir
aşamaya geçildi mi?
Mesleki Yeterlilik Kurumu Türkiye’de yeni
kurulan ve meslekleri Avrupa standartları
çerçevesinde düzenleyen bir kuruluş.
Meslek standartlarının hazırlanması ko-
nusunda sektörle işbirliği yapan bir kuru-
luş. Bu konuda ilk adımı GAZBİR attı.
Mesleki Yeterlilik Kurumu’na müracaat
ederek, standartların ortak hazırlanma-
sını talep ettiler. Mesleki Yeterlilik Kurumu
ile bir protokol yapıp ilk meslek standart-
larının hazırlanmasını sağladılar. Bacacı
meslek standartlarının hazırlanması için
de derneğimizin işbirliğini talep ettiler.

Bizde bu konuda kendileriyle ortak ça-
lışma yaparak bacacı meslek standardının
yazılmasını sağladık. Ağustos 2009’da
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girdi. Bacacı mesleğine ait Seviye 3 ve Se-
viye 4 olmak üzere iki adet meslek stan-
dardı hazırlandı. Seviye 3 montajı yapan
ustalar, Seviye 4 ise bu montajı yapan us-
taların başındaki teknik personel için ha-
zırlandı. Uygulamanın başındaki teknik
personel aynı zamanda iş organizasyonu
yapan kişi olacak. İşin güvenli ve stan-
dartlara uygun yapılmasını sağlayacak.
Doğru baca nasıl seçilir, montaj nasıl ya-
pılır, nasıl dizayn edilir, nasıl projelendirilir
hepsini bu teknik personel yapacak, aynı
zamanda da bu teknik personel bacanın
temizliği ve bakımından da sorumlu ola-

cak. Belirli zamanlarda bacanın kontro-
lünü, bakımını ve temizliğini yapacak. Ba-
cacı Seviye 4, bacanın projelendirilmesi
için gerekli bilgileri toplayacak, mühen-
disler ise çizecek ve tasarlayacak. 
Şu anda gelinen son durumda ise bu stan-
dartlara uygun kişilerin düzenlenecek
sınav sonrasında belgelendirmesinin yapıl-
masıdır. İlk aşama standardın hazırlanması
aşamasıydı, sonrasında ise belgelendirme
ayağı var. Burada da GAZMER çalışmasını
sürdürüyor. GAZMER Türk Akreditasyon
Kurumu’na başvuru yaparak belgelen-
dirme akreditasyonu başvurusunu yaptı.
Belgelendirme hizmetini GAZMER, eğitim
hizmetini de GAZMER, UGETAM ve BA-
CADER ortaklaşa verecekler.

“ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HIZLI 
GELİŞEN BACA SEKTÖRÜ GÖRECEĞİZ”
Son olarak sektöre vermek istediğiniz me-
sajı bizlerle paylaşır mısınız?
Baca İmalatçıları ve ithalatçılar olarak he-
pimizin dikkat etmesi gereken standart-
lara uygun imalatların yapılması.
Standartlara uygun etiketlendirmelerin
yapılması ve o etiket değerlerine göre
müşterilerin yönlendirilmesi. Müşteriye
doğruyu bizim göstermemiz gerekiyor.
Müşteri yanlış bir ürün seçtiyse bizim onu
bilgilendirmemiz ve olması gereken
ürünü vermemiz önemli. Doğruyu bizim
bilmemiz ve bunu müşterilerimize ifade
etmemiz gerekli.  İlk önceliğimiz dürüst-
lük, doğruluk ve standartlara uygunluk,
üyelerimize de bunları söylüyoruz. Bunları
sağlar isek BACADER bu amaç ve doğrul-
tuda yürüyebilir. Tüketicilerin performans
değerlerine çok dikkat etmesi gerekiyor.
Bu değerlere göre seçim yapılması lazım.
Her CE işaretli baca her yerde kullanıl-
maz. O sistemin o etiketin değerinin sizin
sisteminize uygun olup olmadığının etüt
edilmesi gerekir. Eğer bu bilinmiyorsa
bizim derneğimize başvurabilirler. Bizim
teknik bilgiler sayfamızdan da ulaşabilir-
ler. Biz proje bazında da yardımcı olabili-
riz, teknik destek sağlayabiliriz. Bunların
bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz
zaten.  Baca sektörü Türkiye’de önemini
yeni artırmaya başlayan bir sektör bu se-
beple doğru ve düzgün bacaların yapıl-
ması hayati açıdan önem taşıyor. Bu
nedenle bu konuyu ciddiye alıyor ve bu
konuda yapılması gerekenleri yapıyoruz.
Baca sektörünün gelişimi için üzerimize
düşen her türlü sorumluluğu yerine geti-
receğiz. İnsan hayatı bizim için önemli.
Tüm çalışmalarımızın eksenine doğru ve
güvenli baca kavramını yerleştiriyoruz.
Önümüzdeki yıllarda daha hızlı gelişen
bir baca sektörü göreceğiz.

s e k t ö r e l  s ö y l e ş i

110 Termo Klima Mart 2010

“Sektör adına yapacağı-
mız çok fazla iş var. Baca
İmalatçıları ve Uygulayıcı-
ları Derneği olarak sektö-
rümüz için gerekli olan
faaliyetleri belirleyip on-
ları gerçekleştirmeyi he-
deflemekteyiz.”





Bu yıl 62.si düzenlenen AHR Expo Fuarı,
1823 katılımcı firma ve toplam 120 ülke-
den gelen 45.000 ziyaretçisi ile kendi re-
korunu kırdı.  Orlando’da en son  2005

yılında gerçekleştirilen AHR Expo’yu
28.582 kişi ziyaret etmişti. 25-27 Ocak ta-
rihleri arasında ABD’nin  Florida eyaletinin
Orlando kentinde düzenlenen AHR

EXPO’ya ABD dışından 375 firma katıldı. 
Türkiye’den de AFS Boru, UFO ve Işıl Mü-
hendislik firmaları ürün ve hizmetlerini ser-
gilediler. 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
(TTMD)’de Rehva Clima 2010 Kongresi
tanıtım çalışmaları kapsamında; TTMD
Başkanı Cafer Ünlü, Clima 2010 Kongre
Başkanı Numan Şahin, Kongre Bilim Ko-
mitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arısoy ve
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç’tan oluşan
heyetle kongrede yer aldı. Heyet ASHRAE
üyesi derneklerle tanıtım toplantıları dü-
zenledi. Ayrıca Rehva ve Ashrae yöneti-
cileri ile toplantılar yaptı.
Ekonomik belirsizlik ve rekabet baskıları,
yeşil bina konusunda gelişmeler, en yeni
teknolojik uygulamalar konularında dü-

AHR-EXPO 2010’da ziyaretçi katılımında rekor kırıldı. Yaklaşık 45 bin HVAC/R
profesyoneli Orlando’da gerçekleştirilen fuardaydı. TTMD’de Rehva Clima 2010
Kongresi tanıtım çalışmaları için ASHRAE Kongresi’ne katıldı. 

AHR-EXPO kendi rekorunu kırdı

i z l e n i m

TTMD Heyeti, Rehva Clima 2010 Kongre tanıtım
çalışmaları için gittiği AHR Expo Fuarı’nda AFS
standını da ziyaret etti.





zenlenen eğitimler, seminer ve çalıştaylar,
katılımcıların bilgilerini ve vizyonlarını ge-
liştirebilecekleri önemli fırsatlar sundu.
AHR Expo fuar organizatörü International
Exhibition Şirketi Genel Müdürü Clay Ste-
vens, fuarın başarısını, gelişen ekonomiye
ve fuarda sunulan değerli bilgiye bağlaya-
rak, “Yeşil / sürdürülebilir ürün ve tekno-
lojilere artan bir ilgi var. Yüzlerce katılımcı
enerji verimli çözümler sunuyordu. Biz de
bu çerçevede çeşitli eğitim oturumları
oluşturduk” açıklamasında bulundu. 
Fuarda bina otomasyon ve kontrol sistem-
leri ile yazılım ürün gruplarının bir arada
sergilendiği ayrı bölümler yer aldı. Yeni
ürün ve teknolojiler için üç gün boyunca
süren sunum programları, fuarın etkinlikleri
arasındaydı. Ücretsiz katılıma açık seminer-
lerin yanı sıra ücretli kayıt yaptırılabilen
kurslar, seminer ve çalıştaylar ile geleneksel
ASHRAE Kış Toplantısı yoğun ilgi gördü.

2010 FUARINDA ALTI ÇİZİLMESİ 
GEREKENLER
YYeşil temalı eğitim oturumları 
• Uluslararası Enerji Ajansı ilk defa “Solar
İklimlendirme ve Soğutma” works-
hop’ına sponsor oldu. 
• LEED Yarım Gün Workshop’ları A.B.D.
Yeşil Bina Konsul’ünden LEED ekibinin
nasıl gerekli ve bilgili parçası olunacağı ve
bir LEED projesini nasıl ilk buluşmadan
nihai sertifikalamaya getirileceğinin pra-
tik bilgileri verildi.  
• ENERGY STAR® - “Müşterinizin Yeşil’e
ulaşması, Sürdürülebilir Binalar” ABD EPA

Energy Star Programı tarafından sunuldu. 
• PM Canlı: Güneş & Jeotermal Isı Pompa
Sistemleri Hidronik Dizaynı, John
Siegenthaler, PM Magazine Hidronik Edi-
törü,  başarılı solar kombinesistem dizay-
nının gerekliliklerini sundu. 
• AHR Expo Inovasyon Ödülleri Sunumu. 
Dokuz firma birincilik mertebesine layık gö-
rülürken, 32 firmaya Mansiyon ödülleri ve-
rildi. Danfoss, “Ahr Expo Yılın Ürünü”
ödülünü evsel kullanıma uygun değişken
hız kompresörü Performer VSD için kazandı. 
• Smart Grid’e LonWorks Teknolojisi ve
RF Kablosuz teknolojisi ile güç kazandır-
mak, LonMark Americas tarafından su-
nuldu. 
• Binalar İçin Bulut Hizmetlerine Giriş,
Ken Sinclair  Automatedbuildings editörü
tarafından sunuldu. 

2010 FUARI İÇİN KATILIMCI VE 
ZİYARETÇİ GÖRÜŞLERİ
Susan Samson, Superior Radiant Ürünleri
Pazarlama Müdürü: 
“ AHR’yi Premier VS-VH  yüksek verimli
Radyant ısıtma sistemini tanıtmak için seç-
tik çünkü Fuar ABD’nin en önemli HVAC/R
Fuarıdır. Şu ana kadar da bu fuar en iyi
fuarımız olarak kabul ediyoruz.”

Ben Pierce Clean Alert Müşteri Hizmetleri
Müdürü: 
“İlk katılımımız olarak muhteşemdi. Müş-
terilerle tanışmak için bekleyen yeni firma
olarak, AHR Expo en büyük ve bilgili zi-
yaretçilerini bir araya getiriyor. Bu iyi bir
uyum.” 

Kelly Cutchins, LG Ticari İklimlendirme
Müdür Yardımcısı:
“Fuar Muhteşemdi. Fuar standımızda çok
yoğun trafik yaşadık. Özellikle yerel mü-
tahitler ve distribütörler yoğun ilgi gös-
terdiler. Geniş ürün yelpazemiz ve mini
vignetler LG’nin sunabileceği geniş ola-
nakların göstergesi oldu. Bu sebeple Ahr
Expo bizim için eşsiz bir sunum olanağı
yaratıyor”.

Steve Hamlin, Panasonic Satış Grup 
Müdürü:
“Standımıza uğrayan ziyaretçilerden
anladığımız kadarıyla değişken hız
kompresörlerimiz geleceğin ürünüdür
ve geleceği görmek için fuara katılmak
gerekiyor.

i z l e n i m
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YYazılım: AEC De-
sign Group- ArtrA
0&M (İşletme ve
bakım)
HVAC müteahhit
ve işletmecileri için
işletme ve bakım
datasını üç boyutlu modelleyen yazılım,
HVAC sistemlerin tesisat verimliliğini artırır. 

AHR EXPO 2010 İNOVASYON ÖDÜLLERİ

Bina otomasyonu: AIC
Wireless WBT 900 
BACnet MSTP proto-
kolü üzerinden 900
MHz kablosuz veri ak-
tarımını gerçekleştiri-
yor. Bir ağ bağlantısı
gerektirmeden fişe ta-

kıldığında çalışmaya hazır bu-
lunan cihaz, özellikle uzak mesafeden
sistemin komuta edilmesinin gerektiği
durumlar için büyük avantaj sağlıyor. 
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İç Hava Kalitesi: SPi-
Samsung Electro-

nics
SPi-Samsung Elect-
ronics (Samsung

Compressor Direct) bir
iyon jeneratörüdür. Bakteri-

ler, virüs ve mantarlar, diğer ortam kirle-
ticilerini elimine eder. Bir filtreye ihtiyacı
yoktur, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için
güvenlidir.

edildiği cihaz, yeni tasarım IPM motoru ile
900-4.500 rpm yükleri karşılayabilir. Re-heat
(yeniden ısıtma) yapmaksızın çalışan nem
alma modu vardır. 

uzaktan kontrollü hava soğutmalı konden-
serdir. İleri mikro-kanal teknolojisi kullanıl-
mıştır. Ürün çok küçük miktarda su
kullanarak (sadece bazı durumlarda) su so-
ğutmalı sistemlerin enerji verimliliği avantaj-
larını da sunabilmektedir, üstelik yüksek
miktarda su tüketimi ve kimyasal şartlan-
dırma gerektirmeden.  

Klima: Delphi - Mikro
Kanallı Evaporatör 
Komple alüminyum-
dan mamul Mikro
Kanallı Evaporatör
klima sistemleri için
iç mekan eşanjörü-
dür. Soğutucu akış-
kanı eşit ve düzenli bir
biçimde dağıtır. Geleneksel olarak dizayn
edilmiş, aynı enerji verimliliği oranına sahip
bir evaporatörün ağırlığının %60’ı kadardır.
Ayrıca, mikro kanallı evaporatörler, iç ser-
pantinin bakır korozyonundan etkilenmesi-
nin de önüne geçebilmiştir. %100 geri
dönüşümlüdür.    

Aletler: LA-CO Industries, Inc. -
Cool Gel-Heat Barrier Spray
Jel formüllü solüsyon hamlaç kul-
lanılmadan önce spreylendiğinde
vana ve hayati diğer komponent-
leri aşırı ısınmadan korur.

Havalandırma: Du-
raSystems Barriers,
Inc - DuraDuct HP
Bir yangın ve par-
lama için kanal sis-
temidir. 

2 bar basınca ve iki saat süreli yangına da-
yanır. Yüksek risk taşıyan yapıların havalan-
dırma sistemlerinde kullanılır. UL/ULC
yangın normlarına sahip bu kanal siste-
minde ilave bir kaplamaya ve sargıya ihtiyaç
yoktur. Bakım gerektirmez. Neme, titreşime
dayanımlıdır. Sesi sönümler.

Isıtma: Daikin AC
(Americas), Inc.-
VRV® III C Isı
pompası
-13° F (-25° C) dış
hava sıcaklıklarına
kadar verimli çalı-
şabilir. Düşük sı-
caklıklarda yüksek
ısıtma gücü ve
yüksek verim seviyelerinde işletim gerek-
sinimlerindeki ticari uygulamalar için ol-
dukça elverişlidir. İki kademeli inverter
sıkıştırmalı bir sistem içerir. Küçük bir in-
verter kompresör kullanan ilave bir dış
ünite, 32° F (0° C) altına düşüldüğünde
soğutucu akışkan basıncını yükseltir. Bu
ise düşük ortam koşullarında en yüksek
verimle konfor ısısını temin eder. 

Yeşil Binalar: Dan-
foss - Performer
VSD 
18 SEER ve üzeri
çevreci HVAC çö-
zümleri için  önemli
bir maliyet avantajı
sunar. Değişken hızlı
scroll kompresör,

motor ve EEV için elektronik kontroller, kon-
denser fanı ve geri dönüş valfinin entegre

Soğutma: Muller Industries
Australia Pty. Ltd. - 3C
Condenser 
Ticari soğutma uygu-
lamaları için geliştiril-
miş; bir adyabatik,





Ana amaçlarından birisi ”Ekonomik dü-
zelmenin hızlandırılmasına katkı sağlamak”
olan 37. Mostra Convegno Expocomfort
fuarı, 23-27 Mart 2010 tarihleri arasında
Milano’da bulunan Fiera Milan  fuar mer-
kezinde gerçekleştirilecek. 50 yıllık geçmişi
ile ısıtma, soğutma iklimlendirme, havalan-
dırma, tesisat, sıhhi tesisat, yenilenebilir
enerji kaynakları, parça, su arıtma ve banyo
dünyası alanlarında  dünyanın en önemli fu-
arlarından biridir. 
Reed Exibitions Italy tarafından organize
edilen MCE- Mostra Convegno Expocom-
fort iki yılda bir düzenlenmektedir. Bu fuar
sektör için önemli bir referans noktası olup,
dünyadaki en son teknolojik sistemleri ve
çözümleri, global seviyede sektör profes-
yonelleri ile buluşturmaktadır. Yeni trend-
lere ve teknolojilere ev sahibi olma
özelliğini koruyan MCE her zaman yeni
pazar beklentilerini taşımakta ancak her
şeyin üzerinde talep ve arzın bir arada su-
nulduğu ideal platform yaratma iddiası
içindedir.
Mostra Convegno Expocomfort yaşam

kalitesini arttırmak için yeni çözümler
sunmaktadır. Inovasyon, konfor, enerji ve-
rimliliği ve tasarruf MCE’nin dört ana te-

masını oluşturmaktadır. Bu ana tema çer-
çevesinde ısıtma, soğutma, su ve enerji
gibi referans sektörlerin kapsamlı bir de-
ğerlendirmesini sunan büyük fuar alanları
ile birlikte özel organizasyonlar, özgün zi-
yaret alanları ve yoğun bir konferans
programından oluşan yeni bir içeriğe sa-
hiptir.
Ayrıca 2010 Next Energy, enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji 5. kez MCE ile eş-
zamanlı organize edilmektedir. 
Fuarın yanı sıra uluslararası konuşmacıla-
rında yer alacağı zengin bir konferans ve
analiz toplantıları gerçekleştirilecektir.
Bir kez daha ANIMA (İtalyan Makine ve
Mühendislik Endüstrileri Birliği)  işbirliği
çerçevesinde ürün taklitlerini engellemek
için büyük özen gösterilecek.

Next Energy
Next Energy  5. kez MCE’nin temel felse-
fesi olan: sektör eğilimleri ile uyum, bü-
yüme olasılıklarını geliştirme ve yeni
pazarlar bulma çerçevesinde oluşturula-
cak. Çevresel sürdürülebilirlik, enerji ve-
rimliliği ve enerji muhafazası MCE 2010
ve bina ve tesisat teknolojileri arasında
başarılı bir entegrasyona odaklanmış olan
Next Energy’nin temel unsurlarıdır. 
Fuar alanı, konferanslar ve izlenecek yol
programı ile Next Energy enerji verimliliği
ve enerji tasarrufu konularına, bina tasa-
rımcılarına, mimarlara, fabrika tasarım fir-
malarına, mühendislik ofislerine, fabrika
yöneticilerine, enerji yöneticilerine, fab-
rika teknisyenlerine, toptancı ve tüketici
distribütörlerine, bina müteahitlerine çö-
zümler sunacaktır.

MCE – Mostra  Convegno Expocomfort 2010 37. kez kapılarını açarken Türkiye
58 firmayla katılacağı fuarda gövde gösterisi yapacak. ISK-SODEX Fuar› da 13.
salon, U15 nolu stand›nda Türkiye ›s›tma-so€utma-iklimlendirme sektörünün
tan›t›m›n› yapacak.

37. kez MCE – Mostra  Convegno Expocomfort

118 Termo Klima Mart 2010



Next Energy 2010 En İyi  Proje partneri
“Politecnico di Milano, Dept. Bilim Ku-
rulu”dur. Percorso Efficienza & Innova-
zione MCE katılımcıları tarafından fuarda
sunulan ürün ve sistemleri toplayacak ve
toplanan bu bilgiler Next Energy Bilimsel
Komitesi tarafından incelenecektir. Fuar
esnasında çeşitli göstergelerle ziyaretçiler
verimlilikte inovasyon  sahibi ürünlere
yönlendirileceklerdir.
Zengin içeriğe sahip 2010 konferans
programının ortak ana teması “Konut-
larda Sıfır Emisyon”olacaktır. Bu çerçevede
gerçekleşecek sunumlardan biri olan  “Per-
corso Efficienza & Innovazione” ile Verso la
Classe A 2010, arasında bir sinerji oluşması
amaçlanmaktadır. Next Energy’nin bir diğer
konferans konusu enerji verimliliğini sağ-
layan  en iyi teknolojilerin binalara ve
yaşam alanlarına entegrasyonunun sağ-

lanmasıdır. MCE Fuar Direktörü Massimi-
liano Pierini fuar ile ilgili görüşlerini şu şe-
kilde ifade ediyor. ”MCE-Next energy
faaliyet lanını genişletmiş ve büyük bir fuar
alanı ve zengin bir konferans programını
birleştirmiş bulunmaktadır. Bu sene tüm
MCE katılımcılarının ortak paydası enerji
tasarrufu olacaktır.” 

Türkiye’den 58 firma MCE’de
Bu yıl Türkiye Mostro Convegno Expo-
comfort 2010’da tam bir gövde göste-
risi yapacak. Türkiye’nin 58 firma,
dernek ve kuruluşla temsil edileceği fu-
arda, Türk HVAC-R sektörü yeni ticari
ilişkiler başlatmak ve mevcut ilişkileri
güçlendirmek ve dünya pazarında
bizde varız demek için tüm bileşenleri
ile hazır bulunacak. 

Firma Unvanı Salon No Stand No

AEON METALART 1 G12
AFS BORU 13 U19
ACCURO-KORLE 3 R51
AKSA MOTOR-FAN 13 U11
AKTİF TESİSAT MALZ. 11 S60
ALARKO CARRIER 5 U19
ANT KALIP 3 M41 N41
AYVAZ HACI END. 10 D32
BAHÇIVAN ELEKTRİK 13 T19
BALÇIK ISI ELEMANLARI 5 V20
BES YAPI ÜRÜNLERI 6 H101
BOR-SAN ISI 3 S49 T50
CANDAN MAKİNA 9 L11
ÇELİKPAN ISI SİSTEMLERİ 1 N11 P12
COŞKUNÖZ RADYATOR 1 G19 H18
DİZAYN TEKNİK 11 R33
DUYAR VANA 6 N92
ERASLANLAR-SOLAR ENERGY 4 V28
ERENSAN-ISI SANAYİ 5 S12
ERKU DIŞ TİCARET 6 F100
ETK ELEKTROTEKNİK 13 S09 T08
FAF VALVE COMPANY 10 L09
FER ISI TEKNOLOJİLERİ 3 V53
FRİTERM 15 V38
GEMAK LTD 24 N01
GÜNEŞPAN 1 F07 G08
HAKAN PLASTİK BORU 11 C60
ISK-SODEX 13 U15
IMPO MOTOR POMPA 6 F98
INTERMETALFLEX 5 V12
IŞIL ENGINEERING 22 M56
KARYER ISI 24 A07
KIZILKAYA 1 U11
KODSAN KAZAN 5 U09
KUZUFLEX METAL 9 V22
MGT FİLTRE KLİMA 13 P01
NEMA MAKİNE 3 V54
NTG PLASTİK 11 G61
ODE YALITIM 13 V29 Z26
PEKSA PROFİL 3 T56/60
PETEK YAPI GEREÇLERİ 18 D18
PİLSA PLASTİK 11 N53
PİMSAN TEKNİK PLASTİK 11 P59
PLASTHERM - PLATİN ISI 9 R20
RADEKS RADYATÖR 3 R60
SANAL ISI 7 M59
SANICA ISI 11 H53
SOLIMPEKS SOLAR 4 R19 S22
TEKNİK YAYINCILIK 14 G03
TERMAL ELEKTRONİK 3 P59
TERMO ISI SİSTEMLERİ 5 V14
TERMOKAR 22 M59
TORK BAGLANTI ELEM. 9 M01
TUNTAŞ FLUID 10 E01
TURAN MAKİNA 9 F13
ULTIMA YAPI ÜRÜNLERİ 18 B28
ÜSTÜN ISITMA-SOĞ. 1 T21 U22
WARMA ISI ÜRÜNLERİ 1 L01 M02

s e k t ö r ü n  n ab z ı
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Salon No: 13, Stand No: U15Standımıza bekliyoruz



HAVAALANINDAN ULAŞIM

Türk Hava Yolları, İstanbul’dan Milano’ya
haftanın her günü karşılıklı üç sefer dü-
zenliyor. Uçuşlar hakkında detaylı bilgi
için www.thy.com web sitesini ziyaret
edebilirsiniz.
Malpensa Havaalanı’ndan kent merke-
zine ulaşım taksiyle 80 Euro tutuyor.
Daha hesaplı bir ulaşımı tercih ederse-
niz, her 10 dakikada bir havaalanından
kalkan otobüslerin ücreti, kişi başı 7
Euro; Malpensa Express treniyle ulaşım
ise 11 Euro. Yol ortalama 45 dakika sü-
rüyor.

NEYİ MUTLAKA GÖRMELİ-YAPMALI

MMuseo Nazionale della Siensa e della Tec-
nologia Leonardo da Vinci (Leonardo da
Vinci, Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi)
Via San Vittero, 21
Rönesansın dahisi Leonardo da Vinci’nin
daha önce Koç Müzesi’nde gördüğümüz
bilimsel ve teknolojik çalışmaları çok daha
kapsamlı olarak Milano’daki bu müzede
sergileniyor. Üç bölümden oluşan müze-
nin ana binasında; ölçüm, fizik, optik,
elektrik, astronomi, saat yapımı, radyo-
iletişim ve metalurji çalışmaları sergileniyor.
Demiryolu Binası’nda,  farklı döneme ait 21
lokomotif ve taşıma elemanı; Hava ve Deniz

Taşımacılığı Binası’nda ise deniz mürettebatı
eğitim gemisi “Ebe”, “Conte Biancamano”
köprüsü ve İtalyan Donanması’na ait deniz
altı “Enrico Toti” sergileniyor.

Duomo
Piazza Del Duomo 
Milanolular’ın buluşma noktası Duomo
(Katedral), Hristiyan aleminin en büyük 3.
kilisesi. Barok ve neo-gotik cepheyi kapla-
yan 3500 heykel, 135 sivri kule ve 5 bronz
kapı Duomo’nun görkemli yapısının başrol
oyuncuları. Duomo ziyaretinizin hakkını
vermek için mutlaka asansörle en tepeye
çıkın ve Alpler’le kucaklaşan uçsuz bucak-
sız manzaranın keyfini çıkarın. 

Lombardia bölgesinin başkenti, İtalya'nın ikinci
büyük şehri Milano; prestij sahibi kültürel gele-
nekleri, konservatuarları, sanat akademileri, dün-
yanın en meşhur opera binalarından biri olan La
Scala'sı, meşhur sanat galerileri ve alışveriş mer-
kezleriyle Avrupa'nın en gözde şehirleri arasında
gösteriliyor.
Dünyanın üç büyük katedralinden Duomo Kated-
rali, müzisyenlerin rüyası meşhur opera binası La
Scala, içinde Leonardo da Vinci'nin "Son Aksam
Yemeği" tablosunun bulunduğu Santa Maria delle
Grazie Bazilikasi, eşsiz Como Gölü'ne yakınlığı,
Paris ve New York ile birlikte moda başkentlerin-
den biri olması ile Milano, İtalyan kültürünü yan-
sıtan en güzel şehirlerden...

i ş  g e z i s i
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Stilin adı: 

MİLANO
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Santa Marie delle Grazie
Piazza S. Maria dele Grazie, 2

Milano'ya gittiğinizde sanat adına yap-
manız gereken ilk şey Leonardo da Vin-
ci'nin 1943'teki bombalara rağmen
varlığını korumayı başaran ve defalarca
yenilenen İsa'nın "Son Akşam Yemeği"
tablosunu görmek olmalı. Leonardo da
Vinci, 1482’de geldiği Milano’da az sa-
yıda eser (10’dan az) üretti. Bunlardan bi-
ride dünyaca ünlü “Son Yemek”ti.
Leonardo da Vinci, “Mona Lisa”dan
sonra en ünlü eseri olan bu yapıtı  Santa
Marie delle Grazie Kilisesi'nin duvarına
yapmıştı. Bu tabloyu görmek için en az

bir hafta öncesinden randevu almanız
gerektiğini belirtmekte yarar var.

Teatro alla Scala
Piazza della Scala

1776 yılında çıkan bir yangın sonucu yı-
kılan Teatro Regio Ducale'nin yerine, neo-
klasik stiliyle tanınan mimar Guiseppe
Piermarini tarafından 1778 yılında inşa
edilen Teatro alla Scala perdelerini ilk kez
1778’de Antonio Salieri’nin yazdığı L’Eu-
rope operasıyla açtı. Bugüne kadar
Manon Lescaut ve Madame Butterfly gibi
önemli operalara ev sahipliği yapmış.
Hala faal olan binanın hemen bitişiğinde

ise; kültür meraklıları için bir de opera
müzesi bulunuyor. La Scala’ya son gün
bilet bulmak çok zor imkan varsada 450
Euru’dan başlıyor. Salon 11 bölüme ayrı-
lıyor. Birinci bölümün fiyatları 230 Euro
civarında. Koltuk sırtlarına yerleştirilen
ekranlardan dil seçimi yapabiliyor ve böy-
lece orijinal dilinde seslendirilen operanın
librettosunu  takip edebiliyorsunuz. 

Galeri Vittorio Emanuele II
Piazza del Duomo ve Piazza dela Scala’yı
birbirine bağlayan Galleria Vittorio Ema-
nuele II, 47 m uzunluğunda, 2 kanatlı, te-
pesi camdan, içi işlemeler ve heykellerle



bezeli belki de dünyanın en güzel alışveri
merkezinin yer aldığı bir geçit. Birleşik
İtalya’nın ilk kralının adını taşıyan pasaj,
1861’de tasarlanmış ve Giuseppe Men-
goni tarafından 1865-1877 yılları ara-
sında inşa edilmiş. İçerisinde yer alan
oteli, kafeleri ve mağazalarıyla gün boyu
binlerce kişiyi ağırlayan Galleria, adeta
Milano’nun gözbebeği.

PPalazzo di Brera ve Pinacoteca di Brera
(Brera Ulusal Sanat Galerisi)
Via Brera, 28
Salıdan pazara 08:30-19:15 arası açıktır.
1809’da kurulan ve Milano’nun en pres-
tijli koleksiyonlarından birini barındıran
Brera Sanat Galeri’sinde Piero della Fran-
cesca, Signorelli, EI Greco, Caravaggio,
Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Tiepolo,
Canaletto ve Guardi'nin çalışmalarının
yanı sıra 15. - 16. yüzyıl  Lombardia Okulu
resimleri çok iyi muhafaza edilmiştir.

Nehir kıyısında yürüyüş yapın. 
Milano'da aslında her şey yürüyüş mesa-
fesinde. Şehir merkezine en uzak nokta-
lardan Navigli'ye yani nehre bile yürüyerek
ulaşabiliyorsunuz. Küçük nehirlerin çevre-
lerinde sıralanan tezgahlar, size kimi
zaman Ortaköy'ü, kimi zaman da Bodrum
barlar sokağını anımsatıyor. Güzel bir ha-
vada akşamüstü Navigli'ye giderek; eli-
nizde dondurmanız tezgahları gezmenizi

ve zamanınız varsa salaş bir "trattorria"da
lezzet molası vermenizi tavsiye ederiz.

YEME-İÇME

İtalya denince akla ilk peynir, pizza, ma-
karna ve şarap gelir. Milano’ya kadar git-
mişken zengin lezzetleriyle ünlü İtalyan
mutfağının hakkını vermek lazım. İtalyan-
lar’ın enteresan bir yeme alışkanlığı var.
Sabah bir fincan espressoyla ayakta atış-
tırılan bir kruvasan, ardından öğle ye-
meği, saat19:00- 21:00 arası aperatif
saatinde içkiyle birlikte ufak atıştırmalıklar
ve sadece 23:00’e kadar servis yapan res-
toranlardan birinde 21:00 civarı güzel bir
yemek. Kısacası, İtalyanlar her daim atış-
tırmayı seviyor. Boğazınıza düşkünseniz
bu tempoya çabucak ayak uydurabilirsi-
niz. Muhteşem İtalyan dondurmalarına
da yer ayırmayı unutmayın. Hemen belir-
talim. Aimo e Nadia ve Trussardi  alla
Scala şu sıralar kentin en iyi restoranları-
nın başında geliyor.

KONAKLAMA

Milano’da şehir merkezine yakın bir
otelde konaklarsanız hemen her yere yü-
rüyerek gidebilirsiniz. Eğer şehir merke-
zinden uzak bir yerde kalmayı kalmayı
planlıyorsanız ulaşım için taksi ya da treni
tercih edebilirsiniz. 

ALIŞ- VERİŞ

Milano denince akla ilk gelenlerden biri
şüphesiz alışveriş. Moda’nın dünyadaki
sayılı merkezlerinden biri olan Milano’da
dünyaca ünlü markaların kendi mağa-
zası hatta neredeyse her bölgede birkaç
butiği bulunuyor. Milano’nun ana alışve-
riş merkezini oluşturan sokaklar Via dele
Spiga, Va Manzoni, Via Sant Andrea ve
Via Montenapoleone ya da İtalyanlar’ın
deyimiyle “Altın Dörtlü” de yer alan mar-
kaların koleksiyonlarının tamamını gör-
mek mümkün. Eğer daha alternatif
tasarımlardan hoşlanıyor ve ünlü moda-
evlerinin fiyatlarını pahalı buluyorsanız
Ticinese bölgesindeki butikleri ve Vin-
tage mağazaları keşfedebilirsiniz.

Quadrilatero d'Oro...Gucci, Prada, Ver-
sace, Valentino, Dolce & Gabbana gibi
dünyaca ünlü markayı bulabileceğiniz
alışveriş cenneti. Sant'Andreaise Armani,
Fendi, Trussardi ve Missoni vitrinleriyle
dolu. LaRinascente; Creed, Aesop ve Dr
Hauschka gibi dünyaca ünlü kozmetik
ürünleri ve Louis Vuitton, Fendi, Chloé ve
Dior gibi markalara ev sahipliği yapıyor.
10 Corso Como Vogue'un efsanevi edi-
törü Franca Sozzani'nin kızkardeşine ait
yarı kitapevi, yarı butik/galeri. 10 Corso
Como orijinalliğiyle mutlaka görülmesi
gereken bir nokta.
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OTELLER

HHotel Straf
Via San Raffaele, 3
Straf, Duomo'nun hemen ara sokağındaki bir
keşif. Doğal ve ham materyallerin çağdaş sanat
eserleriyle bir araya getirildiği sürrealist otel, 64

odalı modern ve
zarif bir butik otel.
Otel dekorasyo-
nunda kullanılan
eskitilmiş aynalar,
parlatılmış pirinç,
bakır ve siyah kay-
rak taşı oldukça ilgi
çekici. Herbiri farklı
tasarlanan otel
odalarının bazıla-
rında "masaj ve
aroma terapi köşe-
leri" bulunuyor. 

Principe Di Savoia
Piazza della Repubblica, 17
Giorgio Armani, Principe di Savoia için "50'lerin
lüksünü taşıyor" diyerek güzel bir özet yapmış.
"The Leading Hotels of the World" üyesi otel,
Milano'nun saray-oteli sayılıyor. Principe di Savo-

ia'da geçmişin asaleti
hakim. Yakın za-
manda odalarının
büyük bölümünün
yenilendiği otelin,
mozaik duvarlı ban-
yoları ve "Acqua di
Parma" vücut bakımı

ürünleri kadınların kalbini fethederken; ahşap bir
modüle monte mini bar, flat tv ve bilgisayar da
özellikle erkek müşterilere hitap ediyor. Principe
di Savoia, en eski otel oluşuyla Milanolular için
ne kadar önemliyse; müdavimleri için de alterna-
tifsiz ve vazgeçilmez.

Hotel The Gray
6 Via San Raffaele
Galleria Vittorio Emanuele'nin tam karşısında yer
alan bu 21 odalı otel, Via Montenapoleone'de
alışverişle dolu bir günden sonra kalınabilecek en
doğru adreslerden biri. Gucci mağazalarının ta-
sarımcısı Guido Ciompi tarafından dekore edilen
otel ultra modern bir çizgiye sahip. "Le Noir" adlı
otel restoranı da iddialı.

RESTORANTLAR

Antica Trattoria della Pesa 
Viale Pasubio 10,
Tel:  (02) 655 5741 
Servis saatleri: 12:30 - 14:30 & 19:30 - 23:00 
Risotto’larıyla ünlü Milano bölgesine has yemek-
ler sunan tipik bir İtalyan restoranı. Antika lamba-
ların ve mobilyaların hakim olduğu mekan koyu
renk ahşapla kaplı duvarlarıyla nostaljik bir atmos-
fere sahip. Risotto dışında “Bollito” Antico Tratto-

ria della Pesa’nın
denenmesi gereken
lezzetleri arasında. Fi-
yatlar içki hariç kişi
başı 50 Euro civarı.
Rezervasyon yaptır-
mak şart.

Cracco-Peck
Via Victor Hugo 4, 
Tel: (02) 87 67 74 (info) 
Eskiden Cracco Peck olarak hizmet vermiş olan
restoranın artık tek bir sahibi var; şef Carlo Cracco.
Üstelik hala Milano’nun en iyilerinden. Menüde
yinelemelerden kaçınan Cracco’nun tadım menü-
sünde bile domates dahil hiçbir malzeme yeniden
kullanılmıyor. Pazar hariç hergün akşam yemeği

servisi için açık olan
Cracco şık bir resto-
ran. Fiyatlar içki
hariç kişi başı 150-
200 Euro civarı. Re-
zervasyon yaptırmak
şart.

La Risacca 6
Via Marcona, 6
Şehirde lezzetlerini denemeden ayrılmamanız ge-
reken restoranlardan bir diğeri de La Risacca 6. La
Risacca'da balıklar olağanüstü lezzetli. Mekanda
balık yemek istemeyenler için et çeşitleri de mev-
cut. Özellike damak tadına düşkün turistler bu res-
torana her Milano'ya gittiklerinde uğruyor.

Obika
Via Mercato,28
Dünyanın ilk “mozarella barı” olama özelliğini
taşıyan Obika’da bu harika peynirin farklı lezzet-
lerle kombinasyonunu tatmanız mümkün. Mo-
dern çizgilere sahip şık ve samimi dekorasyonu
da Obika’nın belirgin özelliklerinden biri. Yöresel
bir tat olan Mozarella peynirine ilginç bir kon-
septle yepyeni kimlikler kazandıran Obika’da fi-
yatlar kişi başı 25 Euro cicarında.

i ş  g e z i s i





Kontherm henüz çok genç bir firma ol-
masına rağmen hem sektördeki kısa geç-
mişinde kat ettiği yol hem de geleceğe
yönelik hedefleri oldukça büyük. Bunda
firmanın en alt kademeden en üst kade-
meye kadar her çalışanın işinde uzman
olmasının, işini sevmesinin ve kuruma gü-
venmesinin etkisi yadsınamaz seviyede.
Kontherm Genel Müdürü Ali Telek ile
hem sektörü hem Kontherm’in geçmişini
hem de uzun vadeli hedeflerini konuştuk. 

KKontherm firmasının sektördeki tarihini ve
kuruluşunu kısaca öğrenebilir miyiz?
Kontherm’in temeli 2006 yılında 23 yıllık
geçmişi olan Konuk Isı bünyesinde attı. İlk
önce Konuk Isı bünyesinde küçük bir ekip
oluşturuldu. Daha sonra bu ekip Konuk
Isı içerisinde büyüyünce daha verimli ola-

mayacağı anlaşıldı ve 1 Mayıs 2008 tari-
hinde firma kurucumuz Hayri Konuk ta-
rafından Kontherm adıyla yeni bir
fabrikada soğutma sektörüne hizmet ver-
meye başladı. Şu an bulunduğumuz fab-
rikaya taşındık. Konuk Isı’nın 23 yıllık
bilgi, üretim, teknik altyapısını Kont-
herm’e aktarmışlardır. Biz 2008 Ma-
yıs’ında sektöre daha iyi hizmet
verebilmek ve markalaşmak adına ayrı bir
fabrikaya taşındık. Yeni bir ekip oluşturul-
duk. Şu an 50 kişilik kadromuzla hizmet
vermekteyiz. Çünkü bir süre sonra aynı
çatı altında talepleri karşılayamaz duruma
gelmiştik. Aynı çatı altında farklı işler ya-
pılıyor ve her iki firmayı da verimli tut-
maya çalışıyorsunuz. Bu istediğimiz
verimi almamızı engelleyen bir yapıydı.
Konuk Isı ile Kontherm’in ürün portföyü
birbirinden farklı. Konuk Isı hizmet ayağı

Röportaj: Derya ALTUNTEPE, Fotoğraf: Mehmet ÖREN

Kontherm Genel Müdürü Ali Telek: “2009 yılı bizim piyasaya ve yurt dışına
açılma yılımız oldu. Biz krizi fırsata çevirmeyi başardık. 2009 yılında ciromuzun
yaklaşık %8’ni ihracat oluşturdu. Bu kadar yeni bir şirketin krizde yüzde 8 ihracat
yapması bizim için çok önemli bir gelişme. Bu rakamı her yıl %10 artırarak ilk 5
yıl içinde %50 ihracat hedefliyoruz”.

“Hayalleriniz yoksa hedefleriniz de olmaz.
Bizim hedeflerimiz de hayallerimiz de çok büyük”
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da olan bir firma. Kontherm ise tamamen
üretim ağırlıklı bir yapıda. Bu hem bizim
hem de Konuk Isı için güzel bir gelişme…
Konuk Isı ile iş anlamında sadece finans-
man anlamında bir birlikteliğimiz var.
Bizim temennimiz 2010 yılı içerisinde
Kontherm’in tamamen bağımsız ayrı bir
bünye haline gelmesi. 

Sizin Kontherm ile yollarınızın kesişmesi
nasıl oldu? 
Bu sorunuzu cevaplamadan önce biraz
kendi geçmişimden bahsetmeliyim. 1976
Iğdır doğumluyum. İlk orta eğitimimi Iğ-
dır’da, lise eğitimimi İstanbul Kabataş
Erkek Lisesi’nde, üniversite eğitimimi ise
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ta-
mamladım. Soğutma sektörüne An-
kara’da Klisom şirketinde başlayarak
girdim. Daha sonra havalandırma-so-
ğutma taahhüt işi yapan Erteknik şirke-
tinde çalıştım. İstanbul’da ise Cantaş’da
5 yıl çalıştıktan sonra Kontherm’e Mart
2009 yılında genel müdür ve hissedar ola-
rak katıldım. Kontherm’e geçişim ise şöyle
oldu; Bizim Konuk Isı ile ve daha sonra
Kontherm’in kurulmasıyla birlikte Kont-
herm’le ticaretimiz vardı. Bu ticaretimiz es-
nasında Hayri Konuk ile bir iletişimimiz
oldu.  Hayri Bey Kontherm firmasını bu-
raya taşıdığı zaman yeni bir ekip ve yatırım
yaptığında işin başında sektörü bilen ve
güvenebilir birisinin olmasını istedi. Bende
Cantaş’tan ayrılıp kendi işimi kurmayı dü-
şünüyordum. Kriz sebebiyle bu planımı
biraz ileriye atmayı düşündüm. Hayri Beyle
yaptığımız görüşmeler sonrasında böyle
bir karar aldık. Doğru bir şekilde geliştiğini
düşünüyorum. Kontherm’de ayrı bir or-
taklık yoktur. Sektörde bazı söylentiler
oluyor ama Kontherm’de benim ve Hayri
Konuk’un ortaklığı söz konusudur.  
Hayri Konuk firmamızı yükseklere taşıma-
mız için gereken bütün fedakârlığı yaptı
ve yapmaya devam ediyor. Bu birliktelik
içerisinde yeni bir ekip kurduk. Yeni ekip
her zaman bir sinerji yaratır. Doğru ekibi
kurduysanız başarı kaçınılmaz oluyor. Bu
amaçla sektörde bilgi birikimi olan çok
değerli arkadaşları bünyemize kattık.
Sektörden biri olduğum için doğru ekibi
kurmakta zorlanmadık diyebilirim. Arka-
daşlarımızın firmamıza olan güveni bu
ekip sayesinde daha da arttı.

Fabrikanızın özelliklerini ve kapasitenizi öğ-
renebilir miyiz?  
Kontherm İstanbul-İkitelli de 4000 met-
rekarelik kapalı alanda üretim yapmakta-

dır. 50’nin üzerinde çalışanımız var şu an.
20 kişilik bir teknik kadromuz var. 50 bin
ile 100 bin metrekare kapasiteye sahibiz.
50-100 bin metrekarelik kapasite vardiya
sistemine göre değişiyor. Ürünlerimizi
kendi fabrikamızda bulunan makine par-
kuru ile üretebiliyoruz. Üretimimizin hep-
sini kendi parkurumuzda bulunan
cihazlarla yapmaktayız. Altyapımızda bu-
lunan makine parkurlarımız ile hizmet
vermekteyiz. Örneğin üretim alanımıza
sac, boru alüminyum makine parkuru-
muza giriyor ve ürün olarak çıkıyor. Fabri-
kamızın toplam yatırım maliyeti yaklaşık
olarak bir buçuk milyon Euro tutarında. 
Fabrikamızın üretim departmanlarına ya-
tırımlarımızı yaparken en son çıkan cihaz-
ları seçtik. Burada da Ar-Ge Müdürümüz
Atakan Gümüş’ün bilgi birikimi ve araş-
tırmasıyla bu kararları aldık ve alıyoruz. 

“KENDİMİZE RİSK OLUŞTURMADIK”
Peki, ilk kurulduğunuz günden bugüne
fabrikanızda nasıl bir değişim yaşandı?
İlk kurulduğunda Kontherm ticari araç
kliması yapan firmalara hizmet veriyordu.
Ticari araç kliması yapan firmalarda
2008’de finansal anlamda sıkıntıya girdi.

Fabrikamız o dönemlerde minimum 50

bin metrekarelik kapasitelere ulaşılmıştı.

Ama gelişen süreç içerisinde bu sektör-

deki firmalar bize yetmedi. Biz önümüzü

açmak istedik. Özellikle 2009 yılında

benim firmaya gelişimle birlikte tamamen

Ali Telek: 1976 yılında Iğdır’ın Küllük köyünde doğan Ali Telek ilk orta eğitimi Iğdır’da, lise eğiti-
mini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde
tamamladı. İş hayatına Ankara’da Klisom şirketinde başlayan Telek, daha sonra yine Ankara’da
olan Erteknik firmasında çalıştı. İstanbul’da bulunan Cantaş şirketinde 5 yıl çalıştıktan sonra ise
Kontherm firmasına genel müdür ve ortak oldu. 

Abdurrahman Kızgınel: 1956 yılında Yozgat/Akdağmadeni’nde doğan Abdurrahman Kızgınel
ilk,orta ve lise eğitimlerini Akdağmadeni’nde, üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversite-
si’nde tamamladı. Perakende sektörünün öncü firmalarından biri olan Tekso Teknik Soğutma fir-
masında sırasıyla imalat müdürü, satış sonrası destek sorumlusu ve montaj ve soğutma müdürü
görevlerini uzun yıllar yürüttü. Endüstriyel soğutma işleri yapan bazı firmalarda üst düzey yöne-
tici olarak çalıştıktan sonra Kontherm’de kalite ve imalattan sorumlu teknik müdür olarak çalış-
maya başladı.



ısıtma, soğutma ve havalandırma sektör-
lerine hitap eden kurumsal bütün firma-
larla irtibata geçtik. Hedefimizi tamamen
kendi sektörümüze çevirdik. Belirli bir
yere sabit takılıp kalmadık. Kendimize
risk oluşturmadık. Daha önceki dönemde
bir firma ciromuzun yüzde 35-40’ını oluş-
turabiliyordu. Şu an yüzde 15’in üzerinde
ciromuzu oluşturan firma yok. Bu rakamı
yüzde 5’lerin altına indirmeyi düşünüyo-
ruz. Bu da zamanla firma sayılarının artı-
rılmasıyla, özellikle de yurtdışına açılmayla
olacak inşallah. 

“İŞİ BİLEN İNSANLARIN İŞİN BAŞINDA
OLMASI LAZIM”
FFirmanız nasıl bir insan kaynağı/personel
yapısına sahip? 
Ben satış kökenli biriyim. 9 senedir bu
sektördeyim ve bu süre zarfında hep fir-
maları dolaştım. Satış kökenli olmanın ar-
tılarını yaşıyorum. Birçok firmayı çok iyi
gözlemlediğime inanıyorum. Her firma-
nın personel yapısını inceliyordum. İyi bir
ekip oluşturulmasının gerekliliğini biliyor-
dum. İyi bir ekibin olması için doğru in-
sanların olması gerekiyor. İşi bilen
insanların işin başında olması gerekli.
Benim otomotiv sektöründen çok iyi, ba-
şarılı bir müdürü buraya getirmemin
bana hiçbir avantajı olduğunu düşünmü-
yorum. Bu sektörde yıllarını vermiş, bu
sektörde yoğrulmuş doğru bir insanı, ka-
rakterine inandığım, insan ilişkileri iyi

olan, özellikle pozitif olan kişilerle çalış-
mayı istedim. Ekibinizdeki insanların yüzü
gülüyorsa, pozitif bir elektrik alabiliyorsa-
nız başarılı olabiliyorsunuz. Dolayısıyla
ben bu ekibi kurarken özellikle pozitif,
ılımlı aynı zamanda da işine hakim olan
çalışanları tercih ettim. Şu an çok şükür
bizim firmamızda hiçbir arkadaşımız
“sabah iş var, işe gidiyorum” stresiyle ke-
sinlikle karşı karşıya değildir. Ben buraya
geldiğimde maalesef yeni bir yapılanma
olduğu için çalışanlarımız arasında ger-
ginlikler vardı. Şu an itibarıyla bütün çalı-
şanlarımız işini ve çalıştığı kurumu
severek görevini yapıyor. 
Örneğin ben Abdurrahman Bey’i iş haya-
tına girdiğim zaman tanıdım. O zaman
Tekso’da görev yapıyordu. Bu süreç içeri-
sinde kendisiyle sürekli diyalogumuz
oldu. Hep birlikte olduk. Tekso’dan sonra
çalıştığı firmada da kendi firmasında da
hep birlikteydik. Abdurrahman Bey hem
üretimde uzun yıllar çalışmış, Tekso gibi
bir firmanın yönetiminde uzun yıllar
emek vermiş hem de merkezi sistem uy-
gulamalarının başında bulunmuş, taah-
hüt işlerini yapan soğutmayı A’dan Z’ye
bilen bir kişi. Kendisi bu sektörü bilen 10
kişi içerisine kesinlikle girebilecek bir in-
sandır. Yıllarını bu sektöre vermiş, çok de-
ğerli bir insandır. Onun bilgi birikimini
kendi firmamıza katmanın çok doğru ola-
cağını hissettim, Abdurrahman Bey bizim
için doğru bir insan. 

Ayrıca firmamızda insan kaynakları de-
partmanı oluşturuyoruz. Araştırmalarım
sonucu minimum 50 kişilik ekibi olan
firmaların bir İK departmanına ihtiyacı
olduğu ortaya çıkıyor. Mart ayı içeri-
sinde departmanımızı oluşturmuş olaca-
ğız. Böylece firmamızın daha doğru
resmini çekebileceğiz. Firmamızda Ar-Ge,
kalite, üretim, üretim planlama, satın alma
planlama, satış ve pazarlama, muhasebe -
finansman gibi departmanlarımız var. Bu
departmanlarda 20 kişilik güçlü bir teknik
kadromuz var. Üretim personelimiz de idari
personelimiz gibi teknik alt yapıya sahip.
Firmamızda teknik lise mezunu 22 arkada-
şımız var. Toplamda 50‘yi aşkın çalışanı-
mızla güçlü bir kadromuz var. Bu ekibi ve
bu bünyeyi biraz daha toparlayacak, ku-
rumsallaşma adına bizi sıkıntıya düşürme-
yecek bir altyapı hazırlamak için insan
kaynakları departmanı kesinlikle oluşturul-
ması gerekiyor. Mart ayında da inşallah
bunu tamamlıyoruz. 

İnsan ilişkilerine ve pozitif olmaya oldukça
dikkat etmektesiniz. Bunda satış kökenli ol-
manızın etkisinin oldukça fazla olduğunu
düşünüyorum?
Tabi ki bunun etkisi var. Benim Ar-Ge de-
partmanımdaki çalışanımın da suratı asık
değildir, kalitedekinin de. Herkeste sıcak
bir enerji ve elektrik vardır. Tabi ki işle ilgili
streslerimiz oluyor ama bunlar işle ilgilidir.
Asla kişiselleşmez. Ekip ruhu bizim için
çok önemli. Firmanın başına ilk geldi-
ğimde firma kurucumuzun da desteğiyle
firmayı bu yapıya kavuşturduk. 2009
Mart’ta sektörde uzun zamandır çalışan,
markalaşmış firmalar bile yüzde 30-40
kapasiteyle çalışıyordu. Hem bu finansal
sıkıntıyla hem de iyi bir ekip kurmaya
enerjimizin çoğunu harcadık. 

Ar-Ge çalışmalarınızdan ve ekibinizden
bahsedebilir misiniz?
Ar-Ge departmanımızda 4 kişi çalışmakta.
İki tanesi makine mühendisi, iki tanesi tek-
nik ressam. Makine mühendislerinden bir
arkadaşımız yüksek makine mühendisi. Bu
mühendis arkadaşlarımız genelde yeni
ürünlerin tasarımı ve mevcut ürünlerdeki
iyileştirme çalışmalarını takip ediyorlar.
Müşteriden gelen öneriler üretime, satış
tarafından iletildiğinde revize olması gere-
ken yerlere Ar-Ge direkt müdahale ediyor.
Kendi düzeltmelerini yapıyorlar. Böylelikle
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ürünlerimizi müşteri istekleri çerçevesinde
revize etmiş oluyoruz. 

Ürün portföyünüz hakkında bilgi verir mi-
siniz?
Ürünlerimiz arasında sektörde de kullanı-
lan; hava soğutmalı kondenserler, soğuk
oda evaporatörleri, sıcak-soğuk su ve
buhar bataryaları, su-glikol-yağ soğutu-
cular, kuru soğutucular, konvektör batar-
yaları, vitrin soğutucular yer alıyor. Süreç
içerisinde yeni ürünleri bünyemize kat-
maya devam edeceğiz. Ciromuzun büyük
bir kısmını hava soğutmalı kondenserler,
soğuk oda evaporatörleri oluşturuyor.
Kuru soğutucular gibi ürünleri de Ar-
Ge’nin yeni tasarımıyla katalogumuzun
içerisine katacağız. 

İlk ürettiğiniz ürün neydi? Önümüzdeki dö-
nemde ürün portföyünüze neler katmayı
düşünüyorsunuz?
İlk ürettiğimiz ürün ısıtma aparey batarya-
sıydı. Daha sonraki süreçte ürün portföyü-
müzde yer alan ürünleri gerçekleştirdik.
Firmamızdaki Ar-Ge departmanımız şu-
anda V tipi kondenserler, üzerinde çalışma-
larını yürütüyor. Soğuk oda evaporatörleri
olarak tavan tipi evaporatörlerimiz ta-
mamlandı. İnşallah bu tasarımlarımızı fu-
arda sergileyeceğiz ve kataloglarımızda
görebileceksiniz. 
Biz kendi yolumuzda başarılı olmak isteyen
bir firmayız. Kendi ürün kategorimiz olan
yarı mamul dediğimiz bir ürün üretiyoruz.
Kendi alanımızda markalaşmak istiyoruz.
Biz sadece kendi ürünlerimizin üretilmesine
konsantre olduk, onun dışında kesinlikle
taahhüt ya da proje firması olmak gibi bir
düşüncemiz kesinlikle yok. 
Sektörde yeni olduğunuz zaman firmalar
pek taviz vermiyorlar. Güvenebildikleri fir-
mayla çalışmak istemekle birlikte her
zaman bir alternatifte olsun istiyorlar. Bu
alternatif olayını iyi değerlendirmek iste-
dik. İlk başta alternatifler arasında yer
almak için çalıştık ve bize fırsat verildi-
ğinde de bu fırsatı iyi değerlendirdik.
Büyük firmalarla ilk numune bazlı çalıştık.
Numune bazlı çalıştığımızda firmalar
ürünü alıyorlar ve belirli bir süre deniyor-
lar, eğer bu süre zarfında herhangi bir
sorun yaşanmazsa geri dönüşler olabili-
yor. Çok şükür kurumsal firmalarla nu-
mune bazlı çalıştığımız, ürünlerimizi
gördüklerinden sonra bir sıkıntı yaşama-

dık. İlk başlarda tabi ki bazı sıkıntılar ya-
şadık. Ama teknik kadromuzdaki doğru
insanların üretimi de doğru yönlendir-
mesi ürünlerimize olumlu yansıdı. 

Ürünlerinizin ve şirketinizin sahip olduğu
artılar, farklı yönleriniz ve müşteri terci-
hinde sizi öne çıkaran faktörler nelerdir? 
Ürünlerimiz şu an teknik müdürümüz
Abdurrahman Kızgınel kontrolünde ve
diğer deneyimli arkadaşların takibiyle
üretilmektedir. Özellikle teknik müdürü-
müzü vurguluyorum. Abdurrahman Bey
sektöre yön veren TEKSO gibi bir firmada
uzun süre değişik kademelerde çalışmış,
bizim için çok değerli bir insandır. Biz her
geçen gün kaliteyi artırıyoruz. Firmamız
bu kısa zamanda Ar-Ge ve kalite depart-
manlarımızın takviyesiyle iyi bir yol aldı.
Biz müşterilerimize en kaliteli ürünü daha
uygun fiyat politikası oluşturarak tercih-
lerine sunuyoruz. Müşterilerimiz aynı za-
manda güvenebilecekleri bir ekiple
çalışmak istediği için bizi tercih ediyorlar.
Başarılı olabilmek için markalaşmak gere-
kiyor. Önce markalaşmak gerekiyor. Mar-
kalaşmakta belirli bir süreç istiyor. Bu
sektörde uzun yıllardır bulunan, işini çok
başarılı yapan, artık kendi piyasasında
marka olmuş firmalar mevcut. Bizim bu
firmalar içerisinden örnek aldığımız
firma/firmalarda var. Markalaşmak uzun
bir süre. Biz bu süreci hızlandırmak için
reklam çalışmaları yapmakta yurtdışı fu-
arlara katılmaktayız. Markalaşma yolun-
daki tüm süreci hızlandırmak istiyoruz. 

Şirketinizin uzun dönem hedeflerini ve
2010 yılı için belirlemiş olduğu daha kısa
vadeli hedef/hedefleri öğrenebilir miyiz?
Şirketimiz ilk ihracatını 2009 yılında Kaza-
kistan’a yaptık. 2009 yılı bizim piyasaya ve
yurt dışına açılma yılımız oldu. Biz krizi fır-
sat çevirmeyi başardık. 2009 yılında ciro-
muzun yaklaşık %8’ni ihracat oluşturdu.
Bu kadar yeni bir şirketin krizde yüzde 8
ihracat yapması bizim için çok önemli bir
gelişme. Çünkü ihracat rakamımızı artır-
mak için bir ekip kurmamıştık. Bu tama-
men bizim şuanda bildiğimiz firmalarla
mevcut bilgi birikimimizle ulaştığımız bir
rakam. Bu rakamı her yıl %10 artırarak ilk
5 yıl içinde %50 ihracat hedefliyoruz. Yıllık
bazda artırmayı düşündüğümüz cirosal
rakam; 2010 yılında 1 milyon Euro,
2011’de ise 2 milyon Euro ,2012’de 3 mil-
yon Euro, 2013’te 4 milyın Euro, 2014’te
ise 5 milyon Euro olarak belirledik. Top-
lamda 5 yıl sonunda 20 milyon Euro cirosu
olan bir firma olmayı istiyor, hedefliyor bu
amaçla da çalışıyoruz. Bunun için ne gere-
kiyorsa, yatırımlarımızı doğru istişare ede-
rek cesur adımlar atarak gerçekleştirmeyi
düşünüyoruz. Hayalleriniz yoksa hedefle-
rinizde olmaz. Bizim hedeflerimiz de ha-
yallerimiz de çok büyük.

Sektördeki görünümü nasıl değerlendiri-
yorsunuz ve bu portrede nasıl bir pazar-
lama stratejisi yürütüyorsunuz? 
Sektörümüz 2008 yılında Amerika da
başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan
krizden etkilenmiştir. Ancak karamsar



tablo çizmek doğru olmaz. Bu krizde ci-
rosal anlamda düşmeyen hatta büyüyen
firmalarımızda oldu. Müşterilerine açtık-
ları kredilerde taviz vermeyen, stok so-
runu müşterisine yaşatmayan ve ihracatı
olan firmalar az etkilendi. 2010 yılı topar-
lanma yılı olacaktır. Sektörümüzün önü
açık diye düşünüyorum.

“KAPILARI AÇMADA İNSAN İLİŞKİLERİ
ÇOK ÖNEMLİ”
Bizim pazardaki konumumuz aslında bi-
razda satış ve pazarlama ekibimizin per-
formansına bağlı. Özellikle kapıları
açmada insan ilişkileri çok önemli.  Sek-
törde şuan çalıştığımız birçok kurumsal
firma bize destek olmak için  bizimle ça-
lışmayı  düşünüyorlar. Satış pazarlama-
daki arkadaşların insan ilişkilerini
firmalarla çok iyi kurmaları gerekiyor.
Ben satış kökenli olduğum için firmaları
yakından takip edebilme fırsatım oldu,
insanlar karşılarında elektrik alabileceği
birisinin olmasını istiyor. Diyalogu yaka-
layabilmemiz lazım. Çalışanlarımızın çok
sosyal olması, kendisini iyi yetiştirmesi
lazım. Çok iyi bir sporsever olmak veya
güncel yaşanan olayları iyi yorumlaya-
bilmek veya daha farklı konularda fikir
üretmek gerekebiliyor.. Bunlar iletişimi
kurmada ve sürdürmede gerçekten et-
kili. İnsan ilişkilerinin önemli olmasının
yanında altyapınızın da sağlam olması

gerekiyor. Çünkü ilişkiler bir yere kadar,
önemli olan ürünün çeşitliliği ve kalite-
sinin iyi olması gerekiyor.

Müşteriye sunduğunuz ürün, ürün son-
rasında verdiğiniz hizmette çok önemli.
Eğer benim ürünümde herhangi bir se-
beple bir sorun çıkmışsa kesinlikle oraya
ciddi bir ekibin gitmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Firmanın adına gelecek her-
hangi bir leke, sonrası için çok önemli. Bu
ekibi oluştururken hiçbir şeyden taviz ver-
medik. Doğru ekibi oluşturduk. Bizim işi-
miz çok ciddi bir iş. Firmalar ürün
tercihlerini yaparken ne olursa olsun ka-
liteden taviz vermek istemiyorlar. Marka-
laşma onun için bizde çok önemli. 

“HANTAL İŞLEYEN YAPI BİZDE YOK”
Firmalar müşterilerinden gelen tavsiye-
lerle ürünlerini şekillendirirler. Belirli bir
zaman sonra da ürünleri oturmuş olur.
Ürün tam anlamıyla gerçek yerine belirli
bir sürer sonra oturur. Bizim firmamız
çok yeni bir firma. Bu sebeple biz eli-
mizden gelenin en iyisini ve müşteri ta-
leplerini bir araya getirerek ürünlerimize
yön veriyoruz. Biz birazda krizin etkisiyle
aslında zorlu bir süreci geride bıraktık.
Çünkü rakipleriniz var, piyasa daralmış
bir durumda böylesi bir yapıda rakiple-
riniz ellerindeki ürünleri çıkarmak isti-
yorlar, siz ise piyasaya yeni girmiş bir

firma oluyorsunuz. Siz ne kadar agresif
satış ya da strateji izlerseniz onlarda ya-
pabiliyorlar. Bizimle müşterimiz arasında
ürünümüzden kaynaklanan bir sorun
olduğunda ben yanıma fabrika müdü-
rümüzü alıp gidebiliyorum. Soruna hızlı
cevap vermeye çalışıyoruz. Hantal işle-
yen bir yapı bizde yok. 

“ASYA, ORTA DOĞU VE AFRİKANIN
SEKTÖRÜMÜZ İÇİN HEDEF OLACA-
ĞINA İNANIYORUM”
Avrupa Birliği’nin 5 yıl içerisinde Türkiye
için cazip olmaktan çıkacağını tahmin
ediyorum. Özellikle Türkiye için, son
krizde de gördük zaten Avrupa’daki da-
ralmayı, Asya ülkeleri, Orta Doğu ve Af-
rika’nın sektörümüz için hedef olacağına
inanıyorum. Ben Marmara Sanayi Federas-
yonu’nun bağlı olduğu TUSKON’a (Türkiye
İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu)
bağlı İş Geliştirme Derneği’nde ben Genç
İŞGED Komite başkanıyım. Dolayısıyla baş-
kan olduğum ve kurum içerisinde görev al-
dığım için TUSKON’un faaliyetlerini
yakından takip ediyorum. Türk işadamla-
rının TUSKON gibi ve diğer dernekler ve
örgütlerle işbirliği yaparak yurtdışına açıl-
ması gerekiyor. Yurtdışı ile dış ticaret köp-
rüsünün oluşması gerekiyor. Geçen yıl
TUSKON’un CNR’da yaptığı fuarda 120
ülkeden 2 bin firma katıldı. Bu ülkeler içe-
risinde Afrika, Avrupa ve Asya ülkeleri
vardı. Bizde bu fuara Kontherm firması
olarak katıldık. Sektörden 2-3 firmayı bu-
rada gördüm. 2010’da yine TUSKON’un
hazırladığı bu fuara 2 binin üzerinde
firma katılacaktır. Bizim sektörümüzün bu
tarz fuarlara katılması gerektiği kanaatin-
deyim. Bu anlamda yurtdışındaki hedef-
lerimiz özellikle Asya, Orta Doğu ve
Afrika olarak belirledik. Stratejimizi bu ül-
keler etrafında oluşturduk. Beş yıl sonra
ciromuzun inşallah yüzde 50’sini ihracat
oluşturacak. Firmaların en az beş yıllık he-
deflerini oluşturması gerekiyor. ABD’de
bırakın beş yılı 50 yıllık hedefler oluşturu-
luyor. Bizim çok büyük hayallerimiz var.
Zaten çok büyük hayalleriniz yoksa çok
büyük hedefleriniz olmuyor. 5 yıl sonra
inşallah bu hedeflerimize ulaşacağız ki
ben ulaşacağımıza inanıyorum. Kriz dö-
neminde böyle bir performans sergilediy-
sek yapmamız ulaşmamız için hiçbir
engel yok.
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üm kurumların birbirine
soğuk savaş açtığı günü-
müz Türkiye’sinde, uzun
zamandan beri tartışılan
ve milyonlarca gencin ge-
lecek hayallerini etkileyen

en önemli konulardan biri, “Katsayı So-
runu”dur.
1999 yılında, zamanın YÖK Yürütme Ku-
rulu tarafından alınan ve 11 yıldan beri
tartışılan katsayı kararı, meslek liseleri için
üniversiteye girişte diğer liselerden farklı
bir yerleştirme puanı hesaplanması gerek-
tiğine karar vermiştir. Bu kararın alınma-
sında gösterilen dayanaklar ise mesleki
eğitime olan talebin artırılması ve mesleki
eğitim almış kişilerin, “sadece meslekle-
riyle ilgili alanlarda çalışmaları” olarak be-
lirtilmektedir. Ancak ne yazık ki, alınan
kararın uygulanmasıyla birlikte, mesleki
eğitime olan talepte artış değil, azalma
gözlemlenmektedir. Bunun en önemli ne-

deni de, ülkemizde, üniversite mezunu ol-
mayan kişilerin işsiz kalacağına dair duyu-
lan endişedir. Oysa bilinmektedir ki, her yıl
mezun olan on binlerce üniversitelinin en
büyük sorunu, iş bulabilmektir. 
Ticari faaliyet göstermekte olan işletmeler
nitelikli iş gücü bulabilmekte zorlanırken,
diploma sahibi üniversite mezunları da, az
sayıdaki mevcut boş pozisyona yerleşebilme
konusunda zorlanmaktadırlar. Zira günü-
müzde, işletmelerin personel istihdamında,
üniversite mezunu olmak yeterli olmayıp,
bunun yanısıra pek çok özelliğe ve yeterliliğe
de haiz olmak zorunlu hale gelmiştir. Yani
işin özü ticaret hayatı, diplomalı değil, iş ya-
pabilen, yetkin ve mümkünse diplomalı per-
soneli tercih etmektedir. Yani genellikle,
mesleki eğitimden beklenen verimi alarak
mezun olan kişileri...
Peki, asıl hedefi, bireyi, geleceğe ve iş ya-
şantısına hazırlamak olan, ister meslek
eğitimi veren isterse diğer eğitim kurum-
larındaki mevcut eğitim ve öğretim uygu-
lamaları, ne ölçüde bu hedefe yönelik
olarak gerçekleştirilmektedir? Bunun yanı-
sıra eğitim politikalarının oluşturulmasın-
dan sorumlu kurumlar ile hukuk otoriteleri
arasındaki anlaşmazlık, eğitim sisteminde
verimliliğin artırılması konusundaki fikir ay-
rılığından mı yoksa siyasi görüşlerdeki ay-
rılıklardan mı kaynaklanmaktadır?
Sebep her ne olursa olsun, “katsayı en-
geli”, gittikçe özgürleşen bir dünyada , eği-
timde fırsat eşitliği hakkına engel olmak
manasına gelmektedir. Meslek liselerinde,
fizik, kimya, matematik, edebiyat gibi temel
dersler, normal liselere göre neredeyse 1/3
oranında daha az işlenmektedir. Buna rağ-
men meslek lisesi öğrencisi, şahsi gayreti ile
görmediği derslere ait eksiğini tamamlıyor
ve giriş sınavında, diğer lise mezunu ile aynı
sayıda soru cevaplayabiliyor dâhi olsa,  sa-
dece mezun olduğu lisenin türü nedeni ile
bir üniversiteye yerleşememektedir. Bunu
bilen bir ilköğretim mezunu öğrenci ya da
öğrenci velisinin meslek lisesini tercih etme-
mesi pek tabiidir.
Ayrıca, ilköğretimden mezun olan pek
çok birey, devam edecekleri lisenin tü-
rüne ait kararları kendi iradeleri ile değil,
içlerinde yaşadıkları aile bireylerinin isteği
ya da mali durumuna göre zorunlu ola-
rak, aile bireyleri ile birlikte, vermektedir-
ler. Bunun yanı sıra, girdikleri sınavlarda,
yanlış tercihleri nedeniyle, aslında tercih
etmedikleri bölümlerde mesleki eğitim
alanların sayısı da azımsanamayacak öl-
çüdedir. Bu kişilerin önüne katsayı engeli
koyarak, hatalı ya da zorla almış oldukları
kararların devamı niteliğindeki okullarda
okumalarını zorunlu kılmak, ya genci eği-
timden kopartacak ya da ilerideki yaşan-
tısında hiç sevmediği bir mesleği icra
etmesine neden olacaktır. Bunun yanısıra,
almış olduğu eğitim ile ilgili bir işte çalış-

mayan kişilerin sayısı, eğitim aldığı alanda
çalışanlara göre daha yüksektir. Bu duru-
mun nedenleri arasında; sürekli değişen
sınav sistemleri, eğitim konularındaki be-
lirleyici kuralları koyan kurumların, siyasi
otorite ile birlikte sürekli değişen yakla-
şımları, son yıllarda popüler bir kavram
haline gelmiş olan rehberlik hizmetleri-
nin, henüz istenilen seviyede işlerlik ka-
zanmamış olması sayılabilir.
Mesleki eğitimin tercih edilme oranını ar-
tırmanın yolu, gençlerin önüne engeller
koymak değil onları kucaklamaktan geç-
mektedir. Yurtdışındaki ülkelerin pek ço-
ğunda olduğu gibi, gerekli kriterleri
sağlayan öğrencilerin dilediği okula gide-
bilmesinin önü açılmalı, ilköğretimden
üniversiteye kadar tüm kademelerdeki
eğitim kalitesi artırılmalı, alınan diploma-
lar ile elde edilen yeterlilikler, iş dünyası-
nın talep ve beklentilerine uygun olmalı,
meslek lisesi veya meslek yüksekokulu
mezunları “Ara Eleman” olarak değil “Ni-
telikli ya da Stratejik İşgücü” olarak ta-
nımlanmalı ve bu tanıma uygun şartlarda
çalışmaları sağlanmalıdır.
Bu koşullar gerçekleştirilmeden sadece
katsayı engeli koymak, gençleri mesleki
eğitimden uzaklaştıracak, masa başında
çalışmak isteyip  müdür olma sevdasında
olan, iş hayatının  içerisinde herhangi bir
uygulama tecrübesi yaşamamış, tam an-
lamıyla teorik bilgiye de  hakim olmayan,
ezberci sistemde yetişmiş pek çok genç,
ilerideki yıllarda, üniversite mezunu işsiz-
ler ordusuna katılacaklardır.
Mesleki eğitime bakışı değiştirmek ve
“Mesleki Teknik Eğitimde Otorite Olmak”
hedefini taşıyan METGEM ( Mesleki Tek-
nik Eğitimi Geliştirme Merkezi) bu konuda
kamu otoritelerinin dikkatini çekmek ve
konu hakkındaki çözüm önerilerini paylaş-
mak üzere bir panel düzenlemiştir. Kamu
yöneticileri,  eğitim kurumları ve yönetici-
leri, sivil toplum kuruluşları ve  sektör tem-
silcilerinin katılımı ile 11 Aralık 2009
tarihinde gerçekleştirilen “Katsayıcı değil
Kapsayıcı Eğitim Anlayışına Doğru” adlı
panelde devletin Mesleki eğitimin önün-
deki engelleri kaldırması istenilmiştir. 
Yakın tarihte YÖK Genel Kurulu tarafından
alınan karar, meslek lisesi öğrencilerinin
umutlarını artırmış, üniversite hazırlık kurs-
larına yazılan meslek lisesi öğrencisi sayıla-
rında %100 artış olmuş ve mesleki eğitim
yeniden ilgi görmeye başlamışken, şubat
ayı içerisinde Danıştay tarafından iptal edi-
len bu karar, umutları kırmıştır. Bu nedenle,
bundan sonra alınacak kararlarda  ilgili
kamu kuruluşlarının koordineli hareket et-
mesi, kararların özgürlükten yana olması ,
tüm gençleri kapsaması ve süreklilik arz et-
mesi, geleceğimiz olan genç nesillerimizin,
geleceğe daha aydınlık bakmalarını sağla-
yacaktır.

Katsayıcı 
değil 

kapsayıcı 
eğitim 

anlayışına
doğru

Azize Gökmen
Bahçeşehir Üniversitesi
Mesleki Teknik Eğitimi 

Geliştirme Merkezi Başkanı
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üm dünyada Araştırma ve
Geliştirme faaliyetleri; top-
lumun ekonomik refahını
artırır, istihdam yaratır, sü-
rekli gelişen bir sanayinin

oluşmasını sağlar ve yüksek katma de-
ğerli ürünlerin üretilmesini sağlar. Araş-
tırma ve Geliştirme faaliyetlerinin ana
görev ve özelliklerini birkaç madde ile bu
şekilde sıralayabiliriz.
Bu özet cümlenin yanı sıra detaya inil-
dikçe pek çok faydası ortaya çıkacaktır.
Ancak insanların daha güzel ve refah
içinde yaşamasını mümkün kılabilecek ve
toplumsal gelişmenin lokomotifi olan
Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerine sa-
nayi adına bakıldığında ülkemizde ne
yazık ki 1990’lı yılların sonuna kadar
sahip çıkılmadı.

Ar-Ge faaliyetleri hiçbir zaman sadece
mesai saatleri içinde yapılmamaktadır. Bu
kavramı yedi gün yirmi dört saat boyunca
yaşamanız gerekmektedir. Çünkü her
projenin bir süresi vardır. Ve eğer bir proje
zamanında tamamlanmaz ise yeni ürün
geliştirme maliyeti öngörülenden daha
fazla olacaktır veya bu bölümde projeler
sırayla yapılmaz, fakat aynı anda onlarca
proje yapılmalıdır.

Ar-Ge faaliyetleri firmaların daha yüksek
katma değeri olan ürünleri üretmelerini
sağlar. Şu anda üretilmekte ve neredeyse
kilo ile satılan ürünler üzerinde zaman kay-
betmek sadece kızışan rekabet ortamında
daha ucuz ürün üretme-
nizi sağlar. Ancak bu
fayda sağlamaz. Çünkü
her zaman sizden daha
ucuz üreten birileri mut-
laka olacaktır. 

Ülkemizde Ar-Ge dendiği zaman hep üç
farklı klişe başlıktan bahsedilir; 
• Temel Araştırma, 
• Uygulamalı Araştırma, 
• Deneysel Geliştirme. 

Fakat hiçbir zaman sektöre veya ürüne
göre bunların nasıl uygulanabileceğine
göre yaklaşımlar sergilenmez.
“Temel araştırma, görünürde özel her-
hangi bir uygulaması veya kullanımı bulun-
mayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir
olayların temellerine ait yeni bilgiler elde
etmek için yürütülen deneysel veya teorik
çalışmalardır.“ 
Frascati Kılavuzu, OECD, 2002. 

Temel araştırma sonuçları genellikle satıl-
maz, sadece bilimsel dergilerde yayınlanır.
Bu tanım tam anlamıyla üniversitelere
hitap etmektedir. Ülkemizde sanayinin %
90’ı küçük ve orta ölçekli işletmelerden
oluştuğu ve zaten üreticinin üzerinde ye-
terince yük varken tabii ki sanayiciler sa-
dece araştırma yapan ve herhangi bir
uygulaması ve kullanımı olmayan faa-
liyetlere doğal olarak kısıtlı destek ve-
receklerdir. 

“Daha hızlı bir kalkınma için Üniver-
site–Sanayi İşbirliğine önem vermeli-
yiz“
“Uygulamalı araştırma, yeni bilgi elde
etme amacıyla üstlenilen özgün bir araş-
tırmadır. Bununla birlikte, öncelikle belirli
bir pratik amaç veya hedefe yöneliktir.
“Frascati Kılavuzu, OECD, 2002. 

Uygulamalı araştırma fikirlere işlevsel bir
biçim verir. Buradan elde edilen sonuçlar
genelde patentle sonuçlanır. 

“Deneysel Geliştirme, Araştırma
ve/veya pratik deneyimden elde edi-

len mevcut bilgiden yararlana-
rak yeni malzemeler, yeni
ürünler ya da cihazlar üret-
meye; yeni süreçler, sistemler
ve hizmetler tesis etmeye ya
da halen üretilmiş veya kurul-

muş olanları önemli ölçüde
geliştirmeye yönelmiş sis-

temli çalışmadır. 
“Frascati Kılavuzu,
OECD, 2002. 

Türkiye ve
Dünyada 

Ar-Ge 
Faaliyetleri

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

T
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Şimdi Ar-Ge Bölümü yöneticisinin önünde
üç farklı seçenek oluştu. Şimdi nereden
başlayacak? 
Temel Araştırma sadece kendini kanıtla-
mış ve sektöre, ürüne yön vermiş firmalar
tarafından yapılabilmektedir. Bu noktada
bu çalışmaların % 100’ e yakını üniversi-
teler tarafından zaten yapılmaktadır. Bu
durumda zaten binlerce mühendis adayı
öğrencinin üniversiteyi bitirdiğinde karşı-
sına çıkacağı konular öğrenciler tarafın-
dan üniversite yıllarında yapılmaktadır.
Demek ki bu çalışmaların tamamı kütüp-
hanelerde derlenmiş toplanmış ve raf-
larda hazırları bulunmaktaysa; Raflardaki
bu zenginlikleri ekonomiye nasıl kataca-
ğız? Öncelikli olarak bu konuyu çalışalım.

Eğer çok daha derin bir proje için çalışı-
yorsanız veya elinizde prestijli bir ürün
varsa bu tip projelerde uygulamalı araş-
tırma yapılabilir. Bu durumda bu ürüne ait
patent konularına değinmek gerektiğinde
tüm dünyada hakların alınması oldukça
masraflı bir yatırım olarak karşımıza çıkar.

Bu iki maddenin dışında her türlü ürün
geliştirme faaliyetleri, yeni ürün üretilmesi
vb. konular üçüncü madde kapsamında
değerlendirilmektedir. İnovasyon tanımı
da bu madde içinde yer alır.

“İnovasyon; para kazandıran yenilikle-
rin tamamıdır“
Yeni bir ürünün üretilmesi, her zaman
için sonu bilinmeyen bir yola çıkmaktır. Şu
an ülkemizdeki mali disiplin içinde yaşa-
dığımız dönemde böyle bir belirsiz yola
çıkmak imkânsızdır. Yeni ürünlerle ilgili
yapılan çalışmaların veya diğer bir değişle
yapılan Araştırma – Geliştirme masrafla-
rının % 80’ i çöpe atılan paralardan olu-
şur. Sonunda elimizde bir bilgi kalacaktır.
Şu an ülkemizde ve hatta dünyada tesa-
düflere bağlı kalınarak kararlar almak
devri artık kapandığına göre “Elimizdeki
kaynakları nasıl daha verimli kullanabili-
riz?” dersek; proje seçiminde, ürün seçi-
minde, ortaya çıkan ya da geliştirilen
ürünün pazarlamasında çok etkili yön-
temler uygulamalıyız. 
Hızla değişen pazarlarda, firmaların yeni
ürün geliştirme çabaları da zorlaşmakta-
dır. Bir firmanın ürettiği ürün, klasik bir

yaşam eğrisini takip ederek yerini başka
ve daha kullanışlı, daha verimli, daha ka-
liteli ve hatta daha ucuz ürünlere terk
etmek zorundadır. Firmaların günümüzde
rekabet edebilmelerinin temel şartı; bu-
lundukları pazarda rekabet edebilecek
ürünlerle sürekli olabilmeyi başarabilme-
leridir. 
Firmalar çeşitli nedenlerle eskiyen ve re-
kabet edemeyen ürünlerin yerini alacak
yeni ürünlerle pazarda hazır olabilecek bir
strateji izlemek zorunda olduğu artık
daha iyi anlaşılmaktadır. 

Yukarıdaki şekil bize şu tip sonuçları
vermektedir; Ar-Ge faaliyetlerinin te-
melini oluşturan Yeni Ürün Geliştirme
(YÜG) süreci; bu sürecin süresi, ortaya
çıkan ürünün maliyeti, ürünün perfor-
mansı ve harcanan emeğin toplam
fonksiyonunu içerir. Bu dört etkeni bir-
den değerlendirdiğimizde bu tür proje-
lerin asla basit bir çalışma olmadığı
tamamen bilimsel bir yaklaşımla yapıl-
ması gerektiği aşikardır. 

Yeni ürünlerin sınıflandırması ise şu şe-
kilde yapılmaktadır;
Dünya için yeni ürün; bu tip ürünler artık
dünyada hemen hemen çok zor olan
ürünlerdir. Bir buluş gerektirir. TRIZ kavra-
mının ortaya çıkmasını sağlayan Genrish
Altshuller 200.000 patent incelemesi so-
nunda bunların sadece % 1’ inden az bir
bölümünün buluş olduğunu ve geri kalan
% 99’unun iyileştirme, bağımsız geliş-
tirme, yenilik veya düzeltme olduğunu or-
taya çıkarmıştır. 
Ülke için yeni ürün; bu tip ürünler dünya-
daki benzerlerine yakın, eşit ya da bu
ürünleri özellikleri açısından aşan ürün-

lerdir. Tüm dünyada eğer bir patente
konu değilse benzer ürünler bulunulan
ülkeler için de çalışılabilir. 
Firma için yeni ürün; Türkiye içinde sek-
törde başka bir firma tarafından bir ürü-
nün, ürün üzerine farklı özellikler katarak
üretilmesine dayanır. Burada her zaman
yapıldığı şekliyle kopyalamaktan öte ben-
zer ürünün üzerine farklı bir yenilik katar-
sak bizi daha ileriye götürebilir. Ancak
burada yapılan en büyük hata aynı ürünü
daha kalitesiz, daha ucuza üretip piya-
saya sürmektir. Bu tür bir yaklaşım ülkeye
hiçbir fayda sağlamaz, sadece bu tür bir
yaklaşım sergileyen firmaya belirli bir süre
haksız para kazandırır. 

SONUÇ: 

Üniversite – Sanayi ilişkilerine bakıldı-
ğında bu çalışmaların ülkemizde hala
daha bilinmeyen bir konu olarak karşı-
mızda durduğu görülmektedir. Üniversi-
te’nin yapmış olduğu teorik çalışmalar
sanayi tarafından pratiğe dökülmedikçe
ülkeye hiçbir faydası olmayacaktır. Ya
okuyan öğrenci proje yapmış olur, ya da
danışman hoca yayın yapmış olur. Üni-
versite öğrencilerinin üniversite hayatları
boyunca yaptıkları projelerin yüzde kaçı
bu öğrencilerin iş hayatları boyunca ken-
dilerine referans olacak? Hangi proje
olursa olsun pratiğe dökülmedikçe bu
ülkeye faydası tamamen sıfır olacaktır.
Ulakbim’e veya YÖK Tez veritabanına
girdiğinizde binlerce proje yer almakta-
dır. Kaç kişi bu projelerden faydalanmak-
tadır? Türkiye’de kaç tane üniversite
öğrencisi, hocası, bölümü; sanayi kuru-
luşuna gidip ortak çalışma başlatıyor, ya
da kaç sanayici üniversiteye başvurup
ortak proje yapalım diyor? 

Ürün geliştirme süresi Ürün maliyeti

Ürün performansı Geliştirme maliyeti
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İnsanların yerleşik düzene geçmesiyle
başlayan kentleşme, beraberinde su ihti-
yacını da ortaya çıkarmıştır. Bu nedenledir
ki insanların ilk yerleşme alanları suyun
kara ile birleştiği deniz, göl, nehir ya da
kaynak alanlarına yakınlarıdır. Uygarlıklar
suyun olduğu coğrafyalarda yeşermiş. Su
sayesinde tarım yapılabilmiş, nehirler ulaşım
ve ticaret yolları olarak kullanılmış ülkeleri
birbirine bağlamıştır. Suyun merkezlere ulaş-
tırılması, uygarlık tarihinin önemli aşamala-
rını yansıtmaktadır. Su bulabilmek için
toprağın derinlerine uzanan kuyular açılmış,
önceleri zahmetli taşıma yöntemleri ile su
kaynakları ve akarsulardan tarım alanları
ve yerleşimlere su getirilmiştir.
Şehirlerde merkezi su getirme sistemini ve
kullanılmış su şebekesi teşkilini Sümerler
M.Ö. 3000 yıllarında Nippur şehrinde ger-
çekleştirmişlerdir. İlk defa su arıtma işleminin
Mısırlılar tarafından yapıldığı, kitabelerinden
anlaşılmaktadır. M.Ö. 2000 yıllarında yapıl-
mış su haznelerine ait kalıntılar mevcuttur.
Yine aynı çağlarda içme suyu filtre edilerek
kullanılmıştır. Su getirme ve arıtma konu-
sundaki ilk mühendislik çalışması M.S. 98
yıllarında Roma su idaresince yapılmıştır
(Aral, 2000).

En eski çağlardan beri çeşitli uygarlıklara
beşik olmuş Anadolu'da yaşayan kavimler
günümüze su kullanımına ait çeşitli izler
bırakmışlardır. Pişmiş toprak su kanalları,
günümüz barajlarının öncüsü olan su
bentleri, çeşme, hamam ve havuzlar, su
mimarisinin seçkin örnekleri olarak günü-
müze kısmen ulaşmıştır. Su şebeke boru-
ları bugün çelik, pik-font, düktil, asbest,
galvaniz, plastik vs. gibi maddelerden ya-
pılmaktadır. Osmanlı döneminde ise künk
borular kullanılmıştır.
Osmanlı toplumunda da geleneksel kültü-
rün suya gereksinimi, toplumsal kimlikten
inançlara kadar tüm sistemi etkilemiştir.
Roma dönemi ile ilgili bilgi veren yayınlar-
dan, şehre uzak kaynaklardan kanallarla

taşınıp getirilen suların, yüksek yerlerdeki
su toplama havuzlarında ve taksimlerde
toplanarak yine kanallarla sarnıçlara, evlere
ve çeşmelere dağıtıldığı anlaşılmaktadır (Pi-
lehvarian 2000).
Kaynağından toprak ve künklerle alınan
su bir vadiye gelindiğinde karşı tarafa su
kemerleriyle (bir veya birkaç katlı) geçiri-
lirdi. Kemerlerin nihayetinde künklerle
semt ve mahalle içine giren su çeşmelere
bağlanır idi. Yönünün ve debisinin ayar-
lanması ve fazla suyun kanallara girme-
den tahliye edilebilmesi için “savak”
denilen tesislerden geçerdi. Bu yapılarda
bulunan su sandıkları suyun ölçülmesine

ve fazlasının ikinci bir suyoluyla tahliye-
sine yarardı.

Çeşmeyle su sandığı arasındaki kot far-
kını giderebilmek ve suyun oluşturduğu
basınç nedeniyle toprak künklerinin patla-
masını önlemek için su terazisi kullanılırdı.
Su terazileri harçla ve tuğla karışımı ile örül-
düğü gibi kesme taşlarla örülmüş olanları
da vardır. Su terazileri suyun hem basıncını
hem de birden fazla çeşmeye su dağıtı-
mını temin ederdi. Eski suyolu haritala-
rında isale hattı ve şebeke hattı üzerinde
çok sayıda su terazisi tesis edilmiş oldu-
ğunu görmekteyiz. İstanbul’daki su tera-

Tursun Beg, “Eski suyolları
bulundu ki, dağların ciğerle-
rini delip geçirmişler, ka'r ı
zemine muvazi (yerin dibine
koşut) derelerden taklar ve
kemerler vasıtasıyla nehirler
akıtmışlar.” 

Yerebatan Sarayı yanında su terazisi

Su terazileri*
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zilerinin çoğu yıkılmış ve ortadan kalkmış-
tır. Sağlam durumda olanların sayısının
30 adet civarında olduğu temin edilmek-
tedir.” (M. Göksu - Su Terazileri)

Osmanlılarda Su Yapıları 
Fatih Sultan Mehmet zamanında su ihti-
yacı sarnıçlardan sağlanmakta idi. Fakat bu
ihtiyacı karşılamadığı için Osmanlı döne-
minde Roma ve Bizans isale hatları kılavuz
kabul edilerek bir kısmı yeniden yapılır gibi
onarılırken öte yandan dört önemli su isale
sistemi yapılmıştır. Halkalı / Cevam-i Şerife
Suları ve Üsküdar Suları’nın bir kısmı hala
kullanılmaktadır (Çeçen, 2000). 
Osmanlılar döneminde İstanbul’a hizmet
eden bu suyolu hatları, seçilen kaynaklar ve
oluşturulan bentlerden su kemerleri yardımı
ile önce maslaklara, sonra sırasıyla maksem-
lere ve su terazilerine ulaşırdı. Bu yolculuk
kimi zaman mahalle çeşmelerinde, kimi
zaman da binalar ve bu binaların içinde yer
alan özel çeşmelerde son bulurdu. Osmanlı
su teşkilatı, Fatih döneminde kurulan Su Ne-
zareti’ne bağlı olarak su nazırı, suyolcuları,
keşif memurları, korucular, çavuşlar, bent
muhafızları, neccarlar, löküncüler ve şehir
sakalarından oluşuyordu (İstanbul Kültür ve
Sanat Ans., 1983).

Osmanlı Dönemi Su Yapılarının 
Sınıflandırılması 
Su Kemerleri: Üstü kapalı su yollarından
akan suyun seviyesini sabit tutarak vadiler
üzerinden geçiren ve aynı yükseklikte bir
noktaya akıtan, köprü şeklinde ayaklı ke-
merler üzerine yapılan yapılardır. 
Su Terazileri: Su basıncını ayarlamaya ve
suyu ölçerek dağıtmaya yarayan kule bi-
çiminde yapılardır.
Maksemler: Şehre gelen suların ölçülerek
dağıtımının yapıldığı yapılardır. 
Kanallar: Açık / kapalı kanallar, açık ya da
kapalı sarnıçlar arasındaki bağlantıyı
kuran, çeşmelere ve evlere su taşıyan
açık/kapalı yapılardır.

Su Toplama Havuzları, Kuyular ve Sarnıç-
lar: Suların toplandığı iki veya üç bölmeli,
suyun birinden diğerine süzdürme yo-
luyla temizliğinin yapıldığı büyük hazne-
lerdir.
Çeşmeler: Çoğunlukla sütunlu cadde-
lerde, odak noktalarında ve şehrin siluetine
katkıda bulunan noktalarda konumlandırı-
lan nympheum / anıtsal yapılardır. 
Sebiller: Hayır sahipleri tarafından gelip
geçenlere içme suyu dağıtılan mimari ya-
pılardır.

Su Terazileri 
Su terazileri, birleşik kaplar prensibine
göre çalışan ve su basıncını ayarlayan ya-
pılardır. Su kaynaklarından şehre gelen
sular, teraziye çıkartılıp yavaşlatılmak su-
retiyle, atmosfer basıncına eşitlenerek ba-
sınç kontrolü sağlanmaktadır. Terazinin
üst kısmında “sandık” veya “sanduka”
adı verilen bir depo–havuz bulunur. İsale
veya şebeke hattından gelen bir boru,
düşey olarak bu havuzun tabanına açılır.
Suyun kullanılmadığı zamanlarda borular
içerisindeki suyun hareketine mani olan
hava birikimi önlenerek isalede basıncın
artması önlenmiş olur. Basınç kontrolü-
nün yanı sıra, suyu ölçmek ve dağıtmak
görevini üstlenen su terazilerinde, san-
dık kenarlarına konan “lüle”ler aracılı-
ğıyla debi ölçülüp, gerekli miktarda su
dağıtımı sağlanır. Eğer debi ölçülmeyecek
ve yalnız basınç kontrol edilecekse, ikinci
bir düşey boru vasıtasıyla şebekeye su ve-
rilir (Çeçen, 1991). 
Su terazileri, suyla doldurulmuş ve yerden
yükseltilmiş bir nevi su tanklarıdır. Suyu
pompalamak ve gerekli olan basıncı sağ-
lamak için, su kaynaklarına ve dağıtımı
yapılacak yerlere göre daha yüksek kot-
larda inşa edilirler. Öyle ki, dağlık bölge-
lerde, civarın en yüksek noktasında
konumlandırılan bir su tankı da, su tera-
zilerinin görevini üstlenebilir (www.hows-
tuffworks.com). 

Dünyada pek çok su terazisi endüstri
devrimi döneminde inşa edilmiştir. Günü-
müze ulaşan bazıları, mimari değere
sahip yapılar olarak korunmaktadır. Gü-
nümüzde, su terazilerinin kullanımı son
bulmakta, yerini pompa ve hidroforlar al-
maktadır.

Eski suyolu haritalarında isale hattı ve şe-
beke hattı üzerinde çok sayıda su terazisi
tesis edilmiş olduğu görülür. İstanbul'daki
su terazilerinin çoğu yıkılmış ve ortadan
kalkmıştır. Sağlam durumda olanlarının
sayısı 30 adet civarında. 

* Bu yazı Trakya Üniversitesi Mühendislik -
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden
Damla Zeybekoğlu, Hatice Kıran Çakır, Aycan
Özenç’in  Edirne’deki Su Terazilerinin Analizi,
Mehmet Bildirici’nin Su Terazileri isimli çalış-
malarından derlenmiştir. 

Kilyos su terazisi

Beyoğlu Piyale Paşa su terazisi Edirnekapı mezarlık içinde su terazisi Kadıköy depolu su terazisi Yeniköy eski depo yanında su terazisi
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Bu çalışmada AREA Avrupa İklimlen-
dirme ve Soğutma Birliği’nin kendi üyesi
7 ülkeden 13 derneğin katıldığı iklim-
lendirme ve soğutma sektöründe çalı-
şan teknik personel (mühendis,
tekniker, tamirci) için geliştirilen ve kısa
adı ARC olan, 2004 yılında sonuçlanan
AREA Refrigeration Craftsman (So-
ğutma Ustası) projesi hakkında bilgiler
verilmiştir. Ülkemizden sadece İSE-
DA’nın üye olduğu AREA, soğutma sek-
törünün her seviyedeki müteahhitleri,
proje geliştiricilerinin ve eğitimcilerinin
üye olduğu Avrupa HVAC derneklerinin
üst otoritesidir. Şubat 2010 itibariyle
AREA; F-Gaz Düzenlemesi, Ozon Taba-
kasına Zarar Vermeyen HFC ve Türevi
Gazların Kullanımı, Enerji Verimliliği,
HVAC Sektöründe Çalışan Teknik Perso-
nelinin Yeterliliklerinin Belirlenmesi ve
Ekoetiket Düzenlemesi konularında ça-
lışmalar yapmakta ve HVAC sektöründe
AB’ye danışmanlık yapan STK’ların ba-
şında gelmektedir. ARC Projesi Ocak
2004 tarihi itibariyle sona ermiştir.

1. GİRİŞ
AREA’nın hedeflerinden bir tanesi, Av-
rupa genelinde eğitim, öğretim ve nite-
liklilik seviyelerini belli bir standarda
getirmektir. Endüstride, doğru eğitimi ve
öğretimi almış, uygulamalı deneyimi
olan teknik personele ihtiyaç duyulur. İyi
bir mesleki eğitim, uygulamayla çalış-
maya bağlıdır. Bu iş, ülkeden ülkeye, şir-
ketten şirkete ve hatta insandan insana
farklılık gösterir. AREA, iklimlendirme ve
soğutma sektörü teknikerlerinin bütün
mesleki etkinlikleri üzerine bu uluslar-

arası araştırmayı başlatmıştır. Araştır-
mayla, farklı ülkelerdeki ve şirketlerdeki
teknikerlerin ortaklıkları ve farklılıklarını
ortaya çıkarmayı amaçlanmıştır. Sonuç-
lar, teknikerlerin yeterlilik portföyünün
geliştirilmesinde temel olarak kullanıl-
mıştır. Bu portföy, soğutma alanında ça-
lışacak teknikerler için bütün gerekli
yeterliliklerin ve becerilerin tanımını verir.
Portföyün, teknikerler için AREA’nın stan-
dardı olması amaçlanmış olup birkaç ye-
terlilik seviyesini kapsamaktadır. Daha
sonraki aşamada geliştirilen, AREA’nın in-
teraktif internet sitesinin de tabanını da
bu portföy oluşturmuştur. Eğitim prog-
ramları geliştirmek/iyileştirmek ve uluslar-
arası değişim programları için portföy
kullanılmıştır. Avrupa genelindeki mesleki
eğitim kuruluşları ve iklimleme ve so-
ğutma endüstrisi için standart bir referans
oluşturmuştur.

ARC Projesi kapsamında soğutma tekni-
kerlerinin günlük uygulamada gerçek iş
profillerini saptamak ve sektörde esas
olan performans değerleri için yeterlilik-
leri tanımlamak için bir anket düzenlen-
miştir. Ankete 7 Avrupa ülkesinden,
iklimlendirme ve soğutma sektöründe
çalışan 355 kişi katılmıştır. Şirket hak-
kında 19 soruyu içeren bir anket gelişti-
rilmiştir; çalışanının deneyimi ve mesleki
etkinlikler hakkında 328 soru, toplamda
17 konuya bölünmüştür. Katılımcıların
çoğunluğu, listedeki tüm etkinliklerin
yarısından fazlasını işaretlemişlerdir. Bu
da araştırmanın, değişik ülkelerde ve iş
kollarında ne gibi ortak profesyonel et-
kinliklerin olduğunu gösterdiği anlamına

gelir. 17 ana konudan her biri, her ül-
kede uygulanan belli alanları kapsamak-
tadır. ARC Projesi, AREA tarafından
koordine edilmiş ve Avrupa Komisyonu
tarafından desteklenen Leonardo da
Vinci kapsamındaki ‘Soğutma Tekniker-
leri’ projesinin bir parçasıdır.

2. KATILIMCI STK’LAR
Araştırmaya katılan, uluslararası sektörel
organizasyonlar Tablo-1 de görülmekte-
dir.

3. İŞ PROFİLLERİ
İş profilleri belirlenirken Avrupa Komisyo-
nunun önceki araştırmalarında da kulla-
nılan ASTER (Euroform projesi
918021/NL8/13) metodu kullanılmıştır.

Her ülkeden 50 katılımcının alındığı anket
sonuçlarına göre üç ana iş profili belirlen-
miştir:
• Ticari AC Teknikeri,
• Servis Teknikeri ve
• Kurulum Teknikeri. 

Bu profillerin her katılımcı ülkede bulun-
duğu, bunların dışında, yani çekirdekte
olmayan konularda (Müşteri hizmetleri ve
danışma gibi.), üç iş kolu daha olduğunu
göstermiştir.  Bunlar, ana eğitim programı
için alakalı konular olarak seçilmemiştir.
Ankette yer alan etkinliklerin 165 tanesi,
ana iş profilleri için ortak seçilmiştir. Bu
etkinlikler, genel Avrupa iş profillerinin ta-
banını oluşturur ve Avrupa’daki soğutma
sektörü teknikerlerinin yeterliliğini ve eği-
tim seviyelerini belirlemek için kullanıl-
mıştır.

Çeviri: 
Dr. Koray TUNÇALP**
Volkan ÖZER
Barkın PEÇEN
** Marmara Üniversitesi

Teknik Eğitim Fakültesi
Mekatronik Bölümü ve

** İSEDA Danışmanı

Avrupa HVAC sektöründe çalışan teknik
personelin yeterliliğinin belirlenmesi*
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4. ANKET BÖLÜMLERİ
Ankette Tablo-2 de görülen bilgiler bulun-
maktadır.
Ankette 328 sorudan  oluşan ve  en  önemli
bölümü  oluşturan  Etkinlikler  ve  araç  ge-
reçler  konu  başlıkları Tablo-3’te verilmiştir. 
Anketin hedef grubu; ‘zamanlarının
%80’ini mühendislik etkinlikleriyle geçir-
miş ve sabit kurulumlar üzerinde çalışan
teknikerler, tamirciler ve mühendislerdir’.

5. ANKETTEKİ SORULARA VERİLEN 
YANITLARIN DAĞILIMI 
Anketteki sorulara verilen yanıtlardan
önemlilik arz eden bazıları aşağıda veril-
miştir:
Anketi cevaplayanların çoğunluğu, so-
ğutma hakkında tam günlük veya yarım
günlük eğitim almıştır. Almayanların ço-
ğunluğu ise soğutma teknolojileriyle kom-
bine edilmiş bir iki ders içeren genel teknik
eğitim almıştır. Teknikerlerin çevresel onay-
ları için tekdüze bir sistem doğrultusunda
çalışabilmek için cevaplayanlara çevresel
bir diploma veya sertifikaya sahip olup ol-
madıkları (Soru no:19) hakkında bir soru
sorulmuştur. Aşağıdaki grafik, çoğu katı-
lımcının böyle bir sertifikaya sahip oldu-
ğunu gösterir.

Bu onay her ülkede mevcut olmadığı için
sonuçların açıklanması gerekir. Macaristan
ve Hollanda da bu konuda düzenlemeler
ve teknikerlerin %90’ı bu sertifikaya sahip-

tir. Fransa ve Almanya gibi diğer ülkelerde,
bu teknikerlerin %30’undan azında bu
sertifika bulunmaktadır çünkü bireysel ser-
tifika almak için bir düzenleme yoktur.
15 nolu soruda sorulan “zamanınızın
yüzde kaçını neye ayırıyorsunuz” sorusuna
%17’si “yeni kurulumlar inşa etmek” şek-
linde cevap vermiştir. 
Anketin ana kısmı, 17 konuya bölünmüş
etkinliklerin detaylı listesinden oluşur. Ce-
vaplayanların, eğer bu etkinliklerden biriyle
uğraşıyorlarsa işaretlemeleri ve eğer işaret-
lerseler de hangi sıklıkla yaptıklarını belirt-

Şekil1
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meleri istenmiştir. Her aktivite, 4 puanlı
bir ölçekle puanlandırılmıştır (0-hiç, 1-yıl-
lık, 2-haftalık 3-her gün).
328 etkilikten 180’i, cevaplayanlar tara-
fından işleriyle ilişkilendirilmiştir. Listedeki
her aktivite, katılımcıların en az %5’i ta-
rafından yapılmıştır. Tablo-4 en fazla ve
en az yapılan 5 etkinlik verilmiştir.
Tablo-4’te iletişime bağlı 2 etkinliğin en
fazla yapılan 5 etkinlikte olması, bu an-
ketteki enteresan sonuçlardan biridir. Bu
da, bazı eğitim programlarına dahil edil-

miş olan teknik olmayan
mühendislik etkinliklerine
yönelme olduğunu ve eği-
timde çok önem kazandı-
ğını doğrular.

6. GENEL SONUÇLARI 
Anketten elde edilen genel
sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:
a-) Bu anket, soğutma sek-
töründeki bütün alanları ve
becerileri kapsamaktadır. An-

ketteki tüm etkinlikler işaretlenmiştir. Katı-
lımcılar ankete eklemelerde kısıtlıydı,
özellikle yönetim ve eğitim alanlarında.

b-) Avrupa’daki soğutma sektöründeki
teknikerlerin üç ana is profili bulunmak-
tadır. 
• Ticari İklimlendirme Teknikeri
• Soğutma ve İklimlendirme Servis Tekni-
keri
• Soğutma ve İklimlendirme Tesisat Tek-
nikeri

c-).Sonuçlar, Avrupa iş tanımlarından ko-
nuşulabildiğini göstermektedir. Sadece
ülke bazlı bir iş tanımı olmayıp, iş tanım-
ları tüm ülkeler için geçerlidir. Buna rağ-
men, ülkeler arasındaki farklılıklar göz
önünde bulundurulduğunda bazı profil-
ler diğerlerine göre belirli bir ülkeden
geniş sayıda insan içermektedir.

d-) Soğutma teknikerlerinin çalıştığı ülke,
işin içeriğinden bağımsız görünse de çev-
resel sertifika ayarlamaları çok farklıdır.
Bir ülkede (Macaristan ve Hollanda) tek-
nikerlerin %90’ının spesifik bir sertifikası
vardır, Fransa ve Almanya gibi diğer ülke-
lerde %30’undan azı böyle bir sertifikaya
sahiptir. Çünkü bu ülkelerde kişisel serti-
fika düzenlemesi yoktur.

e-) Avrupa’daki tüm iş profilleri için genel
aktivite olmak üzere 165 aktivite seçil-
miştir. Bu aktiviteler Avrupa ülkeleri ara-
sındaki bir örnek eğitim ve niteliklerin
temelini şekillendirmektedir.

f-).Bir işin ismi, o işin tanımında yalnızca
kısıtlı bir göstergedir. Araştırmada örnek
iş isimlerine zorlukla rastlanmaktadır. Av-
rupa’daki nitelikleri geliştirmek adına
günlük hayatta bilinen ve araştırmada
bulunan profillere dayalı ortak iş isimleri-
nin ortaya koyulması tavsiye edilmiştir.
‘’Tekniker’’ ve ‘’Mühendis’’ gibi yaygın
kelimelerin karıştırılma olasılığından kaçı-
nılmalıdır. Bu isimler AREA-standartları
olarak takdim edilebilir (farklı diller için
bir tablo ile birlikte).

g-) Araştırmadaki örnek boyut olarak sı-
nırlıdır ve olası bağlı parametrelere(veri-
lere) orantılı değildir (ülke ve alt-sektör
gibi). Bu, niteleyici sonuçlara varılabilir de-
mektir. Ancak niteleyici sonuçları genel-
lemede çok dikkatli olunmalıdır.

h-) Bu araştırmada iş profillerinin mevcut
durumu ölçülmüştür. 2004 itibariyle bu
temel bir yaklaşımdır, iş profillerindeki ge-
lişmelerin ve sektör için uygun eğitimi
sağlamak adına işkolundaki eğilimlerin iz-
lenmesi tavsiye edilmiştir.

KAYNAKLAR
* AREA Avrupa Birliği Soğutma Ustaları
(ARC) Projesi Ocak 2004 Raporu, Leonardo
da Vinci Projesi, 34 sayfa, Ocak 2004.
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Genetron 422D, düşük ve orta soğutma
sistemlerinde HFC soğutma tabanlı HCFC
22 yerine kullanılabilen ozon dostu bir
gazdır. Genetron 422D doğrudan expan-
siyon evaporatörler için uyumlu soğutu-
cudur. Taşımalı evaporatör sistemlerinde
kullanılmamalıdır.

Uygulama  Alanları   
Düşük ve orta sıcaklık için örnekler ticari
soğutma uygulamaları içerir.
• Supermarket dolapları
• Soğuk hava odaları
• Buz makinalarında

Özellikleri
• Kompressörün yağlayıcısını değiştirme-
den HCFC-22 yerine çeşitli durumlarda
kullanılabilir.

• Belki alkil benzin(AB), mineral yağ(MO)
ve polyol ester(POE) yağı ile kullanılabilir.
Yağ dönüşü eksikse ekstra POE eklenebi-
lir.

• Genetron 422D birçok durumda var
olan HCFC-22 termostatik vanalar ile kul-
lanılabilir. R-22 valfi maximum kapasitede
olduğu durumlarda daha büyük vanaya
ihtiyaç duyulabilir.

• Düşük sıcaklık uygulamalarında kom-
pressörün ömrünü uzatabilir.

• Ozon dostudur.

• ASHRAE sınıflandırması A1(düşük ze-

hirlilik, yanmaz ASTM E-681 methodu)

• Sistemde mevcut olan ekipmanlarla

kullanılabilir.

Retrofit Performansı

Genetron 422D tipik ticari soğutma sis-

temlerinin kullanıldığı laboratuvar testle-

rinde ölçülmüştür. Bu test sonuçlarına

dayanarak;

• Genetron 422D ticari sistemlerde mi-

neral yağ ve alkil benzin yağı ile uyumlu-

dur. Eğer yağ dönüş eksikliği var ise

ekstra POE eklenmelidir.

• Düşük ve orta sıcaklıktaki kapasite ve

enerji etkinliği HCFC 22 den düşüktür.

Eğer geçerli R-22 sistemi max. kapasitede

çalışıyorsa kapasite artımı ihtiyacı doğa-

bilir. (Kompresörün gücü büyültülebilir.)

• Genetron 422D kütle akışı HCFC-22 ile

karşılaştırıldığında daha büyüktür. Kulla-

nılan HCFC-22 TXVs bazı durumlarda

kabul edilebilir. Eğer var olan vana max.

kapasiteye yakınsa Genetron 422D uyar-

laması için daha büyük vanaya ihtiyaç

olabilir.

• Her retrofit işleminde olduğu gibi, sız-

dırmazlık elemanlarının ve contaların

gözden geçirilmesi gerekir. Bazı durum-

larda sızdırmazlık elemanlarının yenile-

mesi ihtiyacı doğabilir.

Fiziksel Özellikler
Bileşenler Formül Ağırlık%
HFC-134a CF3CH2F 31.5
HFC-125 CF3CHF2 65.1
Isobutane CH(CH3)3 3.4

Ortalama moleküler ağırlığı 109.9

Kaynama noktası (balon noktası) 
@ 1atm (Fº)* -45.76

Kritik Sıcaklık (Fº) 175.2 

Kritik Basınç (psia) 566.22

Kritik Yoğunluk(Ib/ft3)* 33.008

Duymuş yağ yoğunluğu @
80ºF (Ib/ft3) 70.87

Buharlaşma Sıcaklığı @ Kaynama Noktası
(btu/Ib)* 81.78

Sıvının Belirli Sıcaklığı
80ºF (btu/Ib. ºF) 0.35

Buharın belirli sıcaklığı @ süreklibasınç,
Cp @ atm and  80ºF 
(btu/Ib. ºF) 0.20

Yanabilir Oran, % havadaki oran hiç

ASHRAE/ANSI Standart 34 A1

Honeywell’den çevre dostu 
R-22 alternatifi: Genetron 422D
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Akbank, 1-11 Mart tarihlerinde gerçek-
leştireceği Akbank 6. Kısa Film Festivali ile
yurtiçi ve yurtdışından geniş katılımı, yeni
bölümleri, atölye çalışmaları ve söyleşile-
riyle sinemaseverlere keyifle izleyecekleri
bir festival sunma hedefini sürdürüyor.
Festivalde; 396 filmin başvurduğu ya-
rışma ve yarışma dışı bölümünün yanı
sıra; farklı renkler, coğrafyalar, kültürler,
düşünceler bir araya geliyor.

Deneyimler
Festival Kısaları, Yarışma Dışı Bölüm,
Uluslararası Kısalar, Özel Gösterim, Ani-
masyon Kısalar ve Belgesel Sinema bö-
lümlerine bu yıl yeni bir bölüm daha
ekleniyor: "Deneyimler". Bu bölümde,
kısa film alanında önemli, birikimleri olan
bir kişi ve çalışmaları konuk ediliyor. De-
neyimler bölümünün ilk konuğu "Patrice
Carré". Fransa'da Canal +'a ait CinéCi-
néma kanalında uluslararası kısa film
alımlarının başında bulunan Patrice Carré,
engin kısa film kültürüyle, yine aynı tel-
evizyonda kısa metraj filmlerle ilgili bir de
program sunuyor. "Deneyimler" bölü-
münde Patrice Carré'nin yönetmenliğini
yaptığı "La femme qui a vu l'ours" adlı
kısa film ve deneyimlerini aktaracağı
"Kısa Filmin, Kitleye Ulaşmasında Yön-
tem ve Kriterler" başlığı altında bir de

söyleşi bulunuyor.
Bu yıl yine Türkiye,
İtalya, Almanya, Hol-
landa, Yunanistan,
Polonya, Avustralya,
İngiltere, Fas, İrlanda,
Singapur, Avusturya,
Fransa, İran, İzlanda,
Ukrayna ve İspan-

ya'dan oluşan seçki kısa film severlerle
buluşuyor. Clermont-Ferrand Kısa Film
Festivali, Cannes, Locarno, Rotterdam,
Montpellier, Sundance Film Festivali gibi
dünyanın saygın festivallerinden ödüller
alan kısa filmler, "Uluslararası Bölüm"ün
konuğu oluyor.

Kısadan Uzuna Bölümü Barış Pirha-
san'ı Ağırlıyor
Sinemaya kısa filmle başlayan ve uzun
metraj filmlerle sinema serüvenlerine
devam eden Barış Pirhasan'ın kısa filmle-
rinin yanı sıra ilk uzun metraj filmi de fes-
tival kapsamında gösterime sunuluyor.
Barış Pirhasan'ın "The Hitch", "Things of
No Importance" ve "Gül ile Adem" adlı
kısa filmlerinin yanı sıra ilk uzun metraj
filmi "Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal"
festivalde sinemaseverlerle buluşuyor. 
Bu yıl Hasan Özgen'e ayrılan "Belgesel Si-
nema" bölümünde sinemaseverler, yö-
netmenin "Ateşin Göçü", "Ve Taşlar
Tanıktır", "Tarihin Kilidi: Çanakkale" ve
"Gelenler, Gidenler ve Kalanlar" isimli
belgesellerini izleme imkanı buluyor. 

"Canlandırma Kısalar" bölümünde bu
yıl, dünya festivallerinden önemli ödüllere
sahip; İngiltere, İspanya, Hollanda, İr-
landa, Almanya, Avustralya, Polonya ve

Türkiye'den seçkin canlandırma kısa film
örneklerine yer veriliyor.
Festival kapsamındaki söyleşiler. sinema-
severleri önemli isimlerle buluşturmayı,
bilgileri pratiğe dökmeyi hedeflerken, Ak-
bank Sanat'ın 3. katında yapılacak atölye
çalışmaları da festivalin bir başka rengi
oluyor. 

Festival jürisi geçen yıl olduğu gibi 3
farklı kategoriden oluşuyor. 
Festivalin, 257 filmin başvurduğu yarış-
malı bölüm "Festival Kısaları"nı oluşturan
ön eleme jüri kurulu, bu yıl sinema yazarı
Emine Yıldırım, yapımcı Nadir Öperli ve
Akbank Kısa Film Festivali yönetmeni ve
yönetmen Selim Evci'den oluştu.. 
Festivalin "En İyi Kurmaca Film"ini belir-
leyecek Kurmaca Kategorisi Jüri Kurulu
bu yıl sinema yazarı Yeşim Tabak, yönet-
men Özcan Alper, oyuncu Özgü Namal,
Sabancı Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Doç. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve Ak-
bank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan olu-
şuyor. "En İyi Belgesel Film"i belirleyecek
Belgesel Kategorisi Jüri Kurulu'nda ise bu
yıl Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Sinema Televizyon Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Bülent Vardar, yönetmen
Savaş Güvezne, yönetmen Mahmut Fazıl
Coşkun, belgesel fotoğrafçısı Altan Bal ve
Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan
oluşuyor. 
24 farklı ülkeden, 98 film, söyleşileri, üc-
retsiz atölye çalışmaları, sinema dünya-
sından önemli konuklarıyla Akbank Kısa
Film Festivali'nin 10 gün boyunca kapısı
herkese açık olacak ve tüm etkinlikler
ücretsiz olarak Akbank Sanat'ta gerçek-
leşecek.

Festival altıncı yılında kısa film severler
için üretimin, bilginin paylaşıldığı bir plat-
form olma amacını bir adım daha ileriye
taşıyor. Bu yıl yapılan değerlendirme so-
nucunda festivalin ulusal yarışmalı bölü-
müne, 20 kurmaca ve 10 belgesel olmak
üzere toplam 30 film alındı. 24 farklı ül-
keden 98 film, söyleşiler, atölye çalışma-
ları, sinema dünyasından önemli konuklar
10 gün boyunca Akbank Sanat’ta. 

Film yağmuru başlıyor
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Tüm dünyada kutlanan 21 Mart Dünya
Kukla Günü bu yıl İstanbul‘un Avrupa
Kültür Başkenti olması nedeniyle Tür-
kiye’de ilk kez mini bir festivalle, Uluslar
arası İstanbul Kukla Festivali kapsamında
kutlanacak. 

Cengiz Özek’in sanat yönetmenliğinde
gerçekleşecek olan bu mini festivalin açı-
lışı 21 Mart 2010 Pazar günü garajistan-
bul ’da gerçekleşecek. Açılışa konuk
olarak katılacak Hollanda’nın seçkin
kukla gruplarından Duda Paiva Company,
video, dans, kukla ve aktörü kullanarak
karışık teknikte yorumladığı “Mornings-
tar” adlı gösteriyi sunacak.

Festivalin açılışında UNESCO tarafından
Karagöz’ün sözlü kültür mirasına kabul
edilmesi nedeniyle üç Karagöz ustası ya-
şayan kültür hazinesi olarak belirlendi.
Festival kapsamında bu üç ustaya; Tacet-
tin Diker, Orhan Kurt ve Metin Özlen’e
birer plaket takdim edilecek.
Ayrıca aynı gün İstanbul Metrosu (Taksim
girişi) ve Kukla İstanbul’da yer alacak
dünya genelinde farklı tekniklerdeki

kukla örneklerinin sergileneceği “Dünya
Kuklası” Sergisi ziyarete açılacak.

Festivalde Polonya’dan Unia Teatr Nie-
mozliwy’dan “Toporland”, Tadeuzs Wi-
erzbicki’den “Male i”, Almanya’dan
Dresdner Figurentheater’dan “Psycho”
ve “The Story of the Little Much”, Bulga-
ristan’dan Slon Theatre’dan “The Bewitc-
hed Phaeton”, Japnonya’dan Yumehina
Grup’dan “Unjo”, Fransa’dan Velo The-
atre’dan “The Postman” ve Arkitel’den
"L'oeil du loup", Türkiye’den Tacettin Di-
ker’den “Çifte Caddılar”, Orhan Kurt’tan

“Kayık”, Metin Özlen’den “Ferhat ile
Şirin”, Anse Karagöz ve Kukla Tiyatro-
su’ndan “Cimri Ağa ve Kuplumbağa”,
Kurmalı Salyangoz’dan “Dört Mevsim”
ve Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu’ndan
“Büyülü Ağaç”, Çöp Canavarı” ve “Si-
hirli Lamba” adlı oyunlar seyredilebilecek.
Festivalde yer alan oyunlar Fransız Kültür
Merkezi, Kukla İstanbul, garajistanbul ve
Notre Dame De Sion’da izlenebilecek.
Ayrıca Beyaz Ay Derneği’nin katkılarıyla
Festival süresince engelli çocuklar için
kukla yapım atölyeleri de açılacak.

Dünya Kuklası İstanbul'da
13 yıldan bu yana organize edilen Uluslararası İstanbul
Kukla Festivali, bu yıl İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
Ajansı desteğiyle İstanbul’un Kültür Başkenti olması dola-
yısıyla 2010 etkinlikleri çerçevesinde üç aya yayılarak ger-
çekleşecek:
1- 21 Mart Dünya Kukla Gününü Kutluyoruz 21-27 Mart
2- 13. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 4- 16 Mayıs
3- Dünya Kuklası Sergisi 21 Mart-16 Mayıs



ENKA Kültür Sanat'ın kış,
bahar ve yaz aylarında
olmak üzere yılda üç kez
düzenlediği kültür-sanat et-

kinliklerinde, bu kez de birbirin-
den önemli sanatçı ve gruplar ağırlanıyor. 
22. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri;

2 Mart 2010, Salı günü saat 19:00’da
gerçekleşecek Mustafa Orkun Müf-
tüoğlu resim sergisi açılışı ve Oyun
Atölyesi’nin saat 20:30’da sergilene-
cek “7” (Şekspir Müzikali) adlı -se-

zona damgasını vuran -müzikali ile
başlayacak. 

11 Mayıs tarihine dek devam edecek et-
kinlikler; ENKA İbrahim Betil Oditor-
yumu’nda gerçekleşecek tiyatro oyunları
ve konserler ile ENKA Dr. Clinton Vickers
Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek
sergilere ev sahipliği yapacak. 
Başlama saati 20:30 olan tiyatro ve kon-
serlerde, koltuk sayısının sınırlı ve yerlerin

numarasız olması dolayısıyla, önceden re-

zervasyon yaptırılması gerekirken; 22.

ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri kap-

samındaki sergiler, hafta içi 10:00-16:30

saatleri arasında, etkinlik günlerinde ise

etkinlik bitimine dek ziyaret edilebilecek. 

Dileyen katılımcılar, her etkinlik öncesi

saat 19.00’da Taksim – AKM önünden

kalkacak ücretsiz servis ile etkinlik mer-

kezine ulaşabiliyorlar. Etkinlik bitiminde

ise, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu’ndan

kalkacak servis, konukların Taksim–

AKM’ye ulaşımını sağlıyor. Servisten ya-

rarlanabilmek için etkinliklerden en az iki

gün önce ENKA ile bağlantıya geçerek re-

zervasyon yaptırılması yeterli.

22. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkin-
likleri, 2 Mart–11 Mayıs 2010 tarihleri

arasında gerçekleştirilecek.
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Semih Kaplanoğlu, Yusuf üçlemesinin
final filmi ‘Bal’ ile 60. Berlin Film Festi-
vali’nde Altın Ayı kazandı. En İyi Yönet-
men ödülünü ise Roman Polanski aldı.
60. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı, 46
yıl sonra Türkiye’nin oldu. Semih Kapla-
noğlu, Yusuf üçlemesinin final filmi “Bal”
ile Werner Herzog başkanlığındaki jüri-
den Altın Ayı kazandı. En son Metin Erk-
san, “Susuz Yaz”la 1964’de Berlin’den
Altın Ayı ödülüne layık görülmüştü. 

Gösterildiği günden itibaren yarışmanın
favorileri arasında sayılan “Bal” beklenen
ve hak ettiği ödülü kazandı. Fatih Akın
da, Alman yapımı “Duvara Karşı” ile
2004’de Altın Ayı almıştı.  Törende Altın
Ayı ödülünü festivalin yönetmeni Dieter
Kosslick ve Herzog’dan almak için sah-
neye çıkan Kaplanoğlu, konuşmasına Al-
manca ‘İyi akşamlar’ diyerek başladı ve
Türkçe devam etti: “Yapımcılarıma, muh-
teşem ekibime, annem Semra’ya ve
karım Leyla’ya teşekkür ederim”. 
Kaplanoğlu sözlerini bir anekdot aktara-
rak sürdürdü: “Ormanda çekim yapar-
ken, 10 metre ilerimizde duran bir ayıyla
karşılaştık. Kovandaki balı almaya gel-
mişti. Bizi görünce kaçtı. Sanırım şimdi

burada” dedi ve ödülünü havaya kaldırdı. 
Kaplanoğlu, filmi çektikleri Çamlıhem-
şin’deki doğa sorunlarına da dikkat çekerek,
“Çamlıhemşin’in doğası tahrip edilmeye ça-
lışılıyor. Umarım bu ödül oranın korunma-
sına yardımcı olur” dedi.

Törenin ardından düzenlenen basın top-
lantısına Kaplanoğlu “mutluyum” diyerek
başladı. Ödülün Türk sineması açısından
önemiyle ilgili bir soru üzerine, 46 yıl sonra
Türkiye’ye ödül geldiğini belirtti ve “Bu
ödülün, yeni filmler yapmak ve genç yö-
netmenlerin çekmeleri için itici güç olaca-
ğını düşünüyorum. Bu üçleme için dört
yılda üç film çektim. Filmlerimin aynı za-
manda yapımcısı olduğumdan finans-
manı bulmak için gitmediğim yer kalmadı
dünyada. Ve o finansmanı elde etmek,
onu istikrarlı şekilde kullanmak, üstüne
bir film daha, bir film daha eklemek kolay
değildi. Bu dönem çok yoğun geçti. Hep
İstanbul dışında evimden uzakta çalıştık.
İlk hissettiğim, şuydu: Bütün bunlara
değdi. “Yumurta”yı Cannes’da açmıştık,
“Süt” Venedik’te yarıştı. Üçlemeye Ber-
lin, Altın Ayı ile noktayı koyduk. Altın Ayı,
tüm üçlemeye verilmiş bir ödül gibi hisset-
tim. Bir sonraki filmde bu kadar zorlanma-

dan finans bulabiliriz diye düşünüyorum.
Ama şunu da unutmamak lazım: Bu ödül-
ler çok çabuk unutulur.” Kaplanoğlu, Tür-
kiye’de sanat filmlerinin dağıtım sorunlarına
değindi: “Türkiye’de sanat filmlerine fazla
seyirci gelmiyor. Dağıtımcılar tarafından da-
ğıtılamıyor. Umarım bu ödül sayesinde daha
çok sinemaya, Reha Erdem, Zeki Demir-
kubuz, Nuri Bilge Ceylan ve Derviş Za-
im’in filmleri dağıtılır ve daha fazla
izleyiciye ulaştırırız.” 

“Ormanda çekim yaparken, 10 metre ilerimizde
duran bir ayıyla karşılaştık. Kovandaki balı almaya gel-
mişti. Bizi görünce kaçtı. Sanırım şimdi burada”

Altın ayı ‘Bal’landı

Ödül kazanan filmler
* Altın Ayı: “Bal”, Yön.: Semih Kaplanoğlu
* Jüri Özel Ödülü Gümüş Ayı: 
“If I Want To Whistle, I Whistle”
* Olağanüstü Sanatsal Katkı Ödülü Gümüş Ayı: 
Pavel Kostomarov (Görüntü Yönetmeni), 
“How I Ended This Summer” 
* En İyi Yönetmen Gümüş Ayı: 
Roman Polanski, “The Ghost Writer” 
* En İyi Senaryo Gümüş Ayı: Wang Quan’an ve 
Na Jin, “Tuan Yuan / Apart Together”
* En İyi Kadın Oyuncu Gümüş Ayı: Shinobu Terajima,
“Caterpillar”
* En İyi Erkek Oyuncu Gümüş Ayı: Grigori Dobrygin ve
Sergei Puskepalis,  “How I Ended This Summer”
* En İyi İlk Film Gümüş Ayı: “Sebbe”
* Alfred Bauer Ödülü: “If I Want to Whistle, I Whistle”



İş Sanat’ın 2010’daki yeni prodüksiyonu
“Ben Kimim? Peer Gynt (Per Günt)” ço-
cuklar için çok özel bir gösteri olarak ta-
sarlandı. Dünya tiyatro edebiyatının en
önemli yapıtlarından Peer Gynt (Per Günt)
ünlü besteci Grieg’in müziği eşliğinde in-
sanoğlunun yanıtı en zor sorularından bi-
rine çocuklarla birlikte yanıt arayacak.
Yaprak Sandalcı’nın “Ben Kimim? Peer
Gynt (Per Günt)” adıyla çocuklar için
“oyunlu klasik müzik konseri” olarak
uyarladığı gösteri İş Sanat’ta sahneleniyor.
Işın Kasapoğlu’nun yönettiği, Semaver
Kumpanya ve Çıplak Ayaklar Kumpanya-
sı’ndan oyuncular ile İstanbul Klarnet Ko-

rosu ve Ayla Algan’ın da yer aldığı gös-
teri, çocuklar için ilk Ibsen uyarlaması ol-
masıyla da dikkat çekiyor.

Anne babalar ve çocuklar sahnede birlikte
İş Sanat'ın  yeni “oyunlu klasik müzik kon-
seri” projesi özellikle ilköğretim seviyesin-
deki  ocukların beğenisi göz önünde
bulundurularak tasarlandı. Proje sahibi
Yaprak Sandalcı, bu yıl ilk defa anne baba-
ları da oyun sırasında sahneye çıkaracak-
larını ifade ederek şu bilgileri verdi:
“Oyunlarımızda Koroporte biçiminde ta-
nımladığımız bir unsurumuz var. Sahnede
orkestra yanında yer alan profesyonel ti-
yatrocu ve dansçıların yanında çocuklar ve
gençler yer alıyor. Bu yıl ilk defa onlarla bir-
likte anne-babaları da sahnede yer alacak.
Sahnelediğimiz dev yapıtlar, kocaman bir
aileye dönüşen Koroporte ekibiyle canla-
nıp, şarkılara dönüşecek”.
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Tunca Sanat, büyük ses getiren ilk sergi-
sinin ardından, Cumhuriyet’in 50 yılında
PlastikSanatlar isimli  ikinci sergisiyle, sa-
natseverlere bir zaman yolculuğu vaat
ediyor. Sergi,  “İsttanbul 2010 Avrupa

Kültür Başkenti” etkinlik-
leri paralelinde 3 Nisan
2010 tarihine kadar açık
kalacaktır. Sergi, ‘’Müsta-
killer’’ grubundan yani
1920’li yılların sonların-
dan ‘’D’’ Grubu’na, ‘’Ye-
niler’e, ‘’Onlar Grubu’na,
Soyutçu Eğilimler’e, grup-
laşma yönündeki etkinlik-
lerin hızını yitirmeye
başladığı 1960’lı yıllara ve
onun devamı sayacağımız
‘’Bağımsız’’ sanatçılara
kadar uzanan 50 yıllık sü-
reçteki sanat hareketlerini
özetlemektedir. Sergide
70’e yakın sanatçının 195
eseri yer almaktadır.
Tunca Sanat’ın Beyoğlu
Dolapdere’de Antikacılar
Çarşısı’ndaki yeni meka-
nında gerçekleştireceği
ikinci sergi, Cumhuriyetin
sanatta yarattığı 50 yıllık
bir izdüşüm olarak tanım-
lanabilir. Yetmişe yakın sa-
natçının, yüz elliyi aşkın
eserini birlikte izleme fır-

satı yaratan sergi, İstanbul’un 2010 Kül-
tür Başkenti etkinliklerine paralel olarak
düzenleniyor. Bu yönüyle, özellikle bugün
aramızda olmayan sanatçıların 2010 kut-
lamalarına katılımı sağlanarak ve Avrupa

Kültür Başkenti İstanbul’un sanatçılarına
bir saygı duruşu olarak farklılık kazanıyor.
Tunca Sanat’ın Dolapdere bölgesinde ce-
surca yarattığı sanat florasını, bir kaç
adım birden ileri taşıyacak olan sergi bir
açıdan da modern Türkiye’nin inşa
edilme savaşında, sanat cephesindeki ça-
baları simgeliyor. Cumhuriyetin 50 yılında
Plastik Sanatlar Sergisinde;

Müstakillerden; Ali Çelebi, Zeki Koca-
memi, Mahmut Cuda, Cevat Dereli, Şeref
Akdik.
D grubundan; Zeki Faik İzer, Cemal Tollu,
Nurullah Berk, Abidin Dino, Elif Naci,
Zühtü Müridoğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu,
Eren Eyüboğlu, Sabri Berkel, Fahrunnisa
Zeid, Arif Kaptan, Hakkı Anlı.. 
Yeniler Grubundan; Nuri İyem, Ferruh Ba-
şağa, Avni Arbaş, Haşmet Akal, Nejad
Melih Devrim, Selim Turan, Turgut Ata-
lay... Onlar Grubundan; Orhan Peker,
Turan Erol, Nedim Günsür, Mustafa Esir-
kuş, Leyla Gamsız, Fikret Otyam, Meh-
met Pesen...
Soyut Eğilimlerde; Mübin Orhon, Abidin
Elderoğlu, Cemal Bingöl, Adnan Çoker,
Burhan Doğaçay, Altan Gürman, Kuzgun
Acar, Sadi Çalık, Ali Hadi Bara… 
Bağımsız gelişme olarak ta; Fikret Mualla,
Hamit Görele, Malik Aksel, Şefik Bursalı,
İhsan Cemal Karaburçak, Cihat Burak,
Nuri Abaç, Erol Akyavaş, Edip Hakkı Kö-
seoğlu gibi sanatçılar yer almaktadır.

Cumhuriyetin Işıklandırdığı Bir Yolculuk:
Cumhuriyet’in 50 yılında Plastik Sanatlar

Çocuklar için "Ben Kimim?"

Gösteri Tarihi: 21 Mart Pazar, 15.00
Adres: İş Sanat / İş Kuleler – Levent
Satış noktaları: Ana Gişe - 0212 316 10 83

Biletix – 0216 556 98 00
Bilet Fiyatları: Yetişkin 15, çocuklar 10 TL

Ibsen’in klasik oyunu Ben Kimim? Peer Gynt (Per Günt) Grieg’in
unutulmaz müziği eşliğinde şimdi İş Sanat’ta çocuklar için sahnede



İkincisi düzenlenen Motoplus
Fuarına, 2010 motosiklet se-
zonu yeni modelleri ve motosik-
let akrobasileri damgasını
vurdu. Yeni modellerini görü-
cüye çıkaran motosiklet firma-
ları, gördükleri ilgi, aldıkları
siparişlerle 2010’a daha umutlu
bakmaya başladılar. 

Motosiklet sezonu 
MotoPlus Fuarı’yla açıldı
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MotoPlus Motosiklet, Bisiklet ve Aksuar-
ları Fuarı 25-28 Şubat tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi’nde ikinci kez dü-
zenlendi. Sektörün profesyonelleri kadar
motosiklet meraklılarının yoğun ilgisini
çeken fuar, motosiklet sektörüne umut
dağıttı. İstanbul Fuar Merkezi’nin 9, 10
ve 11. salonlarında düzenlenen fuarı 60
bin 846 kişi ziyaret etti. 

Dünya Fuar Yapım tarafından düzenle-
nen fuara, Motosiklet Endüstrisi Derneği
MOTED’in yanı sıra motosiklet, bisiklet
klüpleri ve dernekleri de katkı sağladı.
Sektörün tek fuarı olma özelliğine sahip
MotoPlus’ta motosiklet ve bisikletlerin
yanı sıra kasklar, sürücü giysileri, gözlük-
ler, montlar, eldivenler, botlar, çizmeler,
lastikler, modifiye ve performans kitleri,
özel yağlar ve katkı maddeleri, pek çok
aksesuar ve ekipman da sergilendi.

Castrol Power 1 gösteri alanında Redbull
sporcusu Dougie Lampkin 
Trial dalında 12 defa Dünya Şampiyonu
olan Dougie Lampkin Türkiye’de ilk defa
MotoPlus fuarında gösteri yaptı. Freestyle

dalında Robert Naumann ve Gökhan
Durmuş, Stunt Dalında da Arif Razgatlı-
oğlu ve Toprak Razgatlıoğlu yaptıkları
gösterilerle izleyenlere heyecan dolu daki-
kalar yaşattı. 32. Dakar Rallisi Şampiyonu
Kemal Merkit’in kendi deneyimlerini anlat-
tığı seminer büyük ilgi gördü. 

Büyük markalardan büyük yenilikler
Dünyanın en büyük motosiklet üreticile-
rinden Piaggio Group’un Türkiye Distri-
bütörü Ferco Motor, Piaggio, Gilera ve
Moto Guzzi markalarıyla MotoPlus
2010’da motor tutkunlarını ağırladı. Pi-
aggio’nun yeni modellerinden 3, 2009

SuperBike’a Maxi Biaggi ile damgasını
vuran Aprilia RSV4 ve Dakar 3. sü Aprilia
RXV 4.5’u sergiledi. 

Japon Honda VFR1200F, spor ve touring
yeteneklerinin bir kombinasyonunu sergi-
lerken Yamaha da YBR 125 ve Süper Te-
nere modelini dünyaya Türkiye’den
tanıttı.
BMW Motosiklet, markanın ilk supers-
port modeli S 1000 RR, yeni görünü-
müyle R 1200 RT, geliştirilmiş teknolojisi
ile R 1200 GS ve R 1200 GS Adventure
modellerini ilk kez bu fuarda sergiledi.
Multistrada'da Ducati'nin çıkış noktası 4
motosikletin özelliğini 1 üründe birleşti-
rerek hem spor hem enduro hem şehiriçi
hem de uzun yol için tek bir motosiklet
üretmek üzere çalışıp en sonunda 1200
Multistrada'yı yaratmış. 

Motosikletten monta sürpriz hediyeler 
Ayrıca ziyaretçilere özel çekilişlerle 1 adet
2009 model Piaggio marka Vespa LX
151, 10 adet Hudson marka deri moto-
siklet montu talihlilerini bekliyor. 
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Fuar süresince motosiklet eğitimi
MotoPlus Fuarı süresince, motosiklet dün-
yasının profesyonelleri, eğitim ve sunumlar
gerçekleştirdi. Vespa Academy’den Galip
Toz ve Burçin Aydın, OMM’den Engin Ba-
laban, Namık Kutlu, Serhat Kılavuz, Mert
Volkan, Yiğit Güler, BMW Rider Aca-
demy’den Ümit Salkım, Ara Teori’den
Rahmi Barutçu, EMOK’tan Hakan Erman,
Emre Gümüş ve Şahin Şair, Kemal Merkit,
Kutlu Torunlar, Kemal Berker, motosiklet
tutkunlarına yeni ufuklar açtı.

Paris Dakar Rallisi Şampiyonu Kemal Mer-
kit hayranlarıyla buluştu
Arjantin ve Şili topraklarında düzenlenen
32. Dakar Rallisi'nde Türkiye'yi temsil
eden, genel klasmanda ilk 50 arasında
yer alıp, mekanik destek almadan yarı-
şanlar dalında birinci olan Kemal Merkit
hayranlarıyla MotoPlus fuarında buluştu,
imza dağıttı.

MotoPlus Fuarı’nın misyonu büyük
Bu yıl ikincisi düzenlenen MotoPlus
Fuarı’na katılan motosiklet firmaları fuar
sayesinde geleceğe yönelik umutlarını
arttırırken, fuarın bu başarısıyla, yüklen-
diği misyonun da arttığını belirttiler.
ÖTV’nin eski oran olan %8’e çekilmesi ile
satışların 2006 yılı rakamlarına ulaşaca-
ğını, bunun da vergi gelirini iki kattan
fazla arttırarak, 227.000.000 TL’ye ulaş-
tıracağına dikkat çeken, motosiklet fir-
malarının temsilcileri, şunları söylediler:

“Motoplus 2010, motosikletin doğal di-
namizmi ile yüksek ilgi gören bir fuar ol-
masının yanı sıra, sektörün resmi
otoritelerden beklentileri olan vergilerin
kalıcı olarak indirilmesi, Karayolları Trafik
Kanunu'nun motosikletlere öncelik vere-
cek ve güvenliğini sağlayacak şekilde dü-
zenlenmesi ile güvenlikle ilgili altyapı
problemlerinin çözümlenmesi taleplerinin
tekrar vurgulanacağı bir platform özelliği
taşıyacak.” 
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on yıllarda hızla artan
kanser vakaları içinde cilt
kanserleri önemli bir yer
tutmaktadır. Türkiye’de
2005 yılı verilerine göre;
toplumda en sık görülen

kanser türleri arasında cilt kanseri 3. sıra-
dadır. Cilt kanseri önlenebilen kanser tür-
leri arasındadır ve erken tanılandığında
tedavi şansı oldukça yüksektir. Cilt kan-
seri vücudun tüm bölgelerinde görül-
mekle birlikle sıklıkla güneşe daha fazla
maruz kalan yüz, boyun, ense, eller ve
kollarda görülür.  Cilt kanserinin görülme
sıklığı güneşe maruz kalma süresi ile ya-
kından ilişkilidir ve genellikle 50 yaş ve
üzerinde ortaya çıkar. Ancak kansere
neden olan değişimlerin çok daha önce-
leri başladığı, o nedenle bebeklik ve ço-
cukluk dönemlerinden itibaren cildin
korunmasının önemi unutulmamalıdır.

Cilt Kanserinin Türleri: 
3 tür cilt kanseri bulunmaktadır.
• Bazal hücreli karsinoma (kanserli tümö-
ral kütle): Bu kanser tipi genellikle deride
küçük  kabarıklık şeklinde sıklıkla yüz,
boyun ve el sırtlarında ortaya çıkar. Daha
sıklıkla açık tenli, renkli gözlü ve güneş
yanığına eğilimli kişilerde görülür. Bu tü-
mörler hızlı büyümezler ve genellikle
başka organlara sıçramazlar.1-2 cm ça-
pına ulaşmaları için aylar hatta yıllar geç-
mesi gerekir. Tedavi edilmezse; kanserli
alan kanamaya başlar, üzeri kabuklanır.
Zaman zaman iyileşip, zaman zaman tek-
rarlama özelliği gösterir. Tüm cilt kanser-
lerinin %75’ini bazal hücreli karsinoma
oluşturur. Erken tanılandığında tedavi
şansı yüksektir.
• Squamoz hücreli karsinoma: Tüm cilt
kanserlerinin yaklaşık %20’sini oluşturan
bu tür, deride kabarıklıklar veya kırmızı
kabuklu yaralar şeklinde ortaya çıkabilir.
Squamöz hücreli karsinoma da açık tenli
kişilerde daha sık görülür. Tipik olarak

kulak, yüz, dudak ve ağız çevresinde gö-
rülür.  Büyük kitleler oluşturabilir. Bazal
hücreli karsinomanın tersine diğer organ-
lara yayılabilir. Erken yakalandığında te-
davi oranı oldukça yüksektir. 
• Malign melanom: Malign melanom  cilt
kanserleri içinde oran olarak en az görü-
leni olmakla birlikte en ciddi olanıdır.  De-
ride doğuştan var olan benler melanoma
dönüşebildiği gibi, sonradan ortaya çıkan
benler üzerinde de kanser oluşabilir. Vü-
cudu kaplayan derinin herhangi bir ye-
rinde (saçlı deri, tırnak altı ve ayak tabanı
dâhil) görülebilir. Malign melanoma te-
davi edilebilir bir kanser türü olmakla bir-
likte, çok hızlı yayılım gösterir ve diğer
organlara sıçrayabilir. O nedenle erken
tanı tedavideki başarı şansını arttıran en
önemli etkendir. Daha önce melanom
teşhisi konan bir kişide ikinci bir mela-
nom gelişme riski daha yüksektir. 

Cilt kanseri için risk faktörleri nelerdir?
• Güneşten gelen ultraviyole ışınlarına ya
da bronzlaşmayı sağlayan suni ışık kay-
naklarına (solaryum vb.) maruz kalma,
• Özellikle çocukluk ve gençlik döne-
minde güneş ışınlarına fazla maruz kalma
sonucu oluşan güneş yanıkları,
• Açık tenli ve renkli gözlü olmak,
• Vücuttaki benler

• Aile öyküsü (özellikle birinci derece ak-
rabalarda cilt kanseri öyküsü)
• Kimyasal maddelere maruz kalma (kat-
ran, zift, arsenik vb)

Cilt kanserinden korunmak için neler
yapılmalıdır?
• Uzun süre güneşe maruz kalmaktan
kaçınılmalıdır. Özellikle çocuklar ve be-
bekler güneşin zararlı ışınlarından korun-
malıdır.
• Güneş ışınlarının en dik olduğu saat-
lerde  (10.00-16.00 saatleri arasında) gü-
neşe çıkmaktan kaçınılmalıdır.
• Günlük hayatta mutlaka güneşten ko-
ruyucu kremler (en az 15 faktör) kullanıl-
malıdır. Bu kremler güneşe çıkmadan en
az 30 dakika önce uygulanmalıdır.  Unu-
tulmamalıdır ki; güneşin zararlı ışınları
bulutlu ve kapalı havalar da bile cildimizi
etkilemektedir.
• Bebek ve çocukların yüksek koruma
faktörlü güneş ürünleri kullanmaları sağ-
lanmalıdır.
• Kişisel koruyucular (şapka, güneş göz-
lüğü vb) kullanılmalıdır.
• Vücuttaki benler dikkatle izlenmeli ve
değişiklik olursa mutlaka hekime başvu-
rulmalıdır.
• Bronzlaşmayı sağlayan uygulamalardan
(solaryum vb) kaçınılmalıdır.

Cilt Kanseri

Araş. Gör. Dr. Gülhan Coşansu
İstanbul Üniversitesi 
Florence Nightingale 

Hemşirelik Yüksekokulu 
Halk Sağlığı Hemşireliği  Anabilim Dalı
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Tarihin gizlediği bir şehir Antakya.  Bin-
lerce yılık geçmişin tüm mirasını da her
bir parçasına kadar paylaşmaya hazır…
Bu sebeple bir kâşifseniz Antakya’ya ya-
pılan gezi de tam bir keşif yolculuğu as-
lında… Dile kolay 23 asırlık uzun geçmişe
sahip bir şehirden bahsediyoruz. Kültü-
rüne çok tanrılı dinlerin, Museviliğin, Hı-
ristiyanlığın ve Müslümanlığın değerlerini
katmış, hazmetmiş, bambaşka bir portre
ile tüm şehrin sokaklarına dağıtabilmiş.
Hiçbir yerde kolay kolay oluşmayacak bir

hoşgörüyü şehrin havasına katabilmiş.
Ezan, Çan ve Hazan’ı uyum içinde hoş bir
melodiyle sunabilmiş… Aslında günü-
müzde hepimizin aradığı birlikteliğin
sembolü değil mi? Antakya’da esen rüz-
gâr. Kısaca geçmişi günümüze bağlayan
tarihi bir köprü Antakya. Gizemini hala
koruyan bir şehir. Ve bu gizemi sizinle her
daim paylaşmaya hazır…

2 BİN 300 YILLIK ZENGİN TARİH
Yaklaşık olarak 2 bin 300 yıllık tarihe
sahip Antakya’da ilk yerleşimin M.Ö.
8.000 kadar uzandığı düşünülüyor. Böl-
gede yapılan arkeolojik kazılar Antak-
ya’nın neolitik, kalkolitik dönemlerde ve
tunç çağında yaygın ve hareketli bir yer-
leşim yeri olduğunu gösteriyor. Yörenin
ilk tunç çağından itibaren Akadların,
Yamhad Krallığı’nın, Hititlerin ve Mısırlı-
ların egemenliği altına girdiği düşünülen
Antakya’da M.Ö. 1200’lü yıllarda Hat-
tena Krallığı kurulmuş. Şehrin Asur ve
Urartuların egemenliğine ise sonradan
katıldıkları düşünülüyor. Yörenin M.Ö. 6.
yüzyılda Pers İmparatorluğu’na vergi öde-
diği, M.Ö. 300 civarlarında da Büyük İs-
kender’in yönetimine girdiği öngörülüyor.
Tarihi kaynaklara göre Antakya M.Ö. 300
civarında Büyük İskender’in komutanla-
rından Seleucus Nicator tarafından Anti-
okheia adıyla kuruldu. Kısa zamanda
gelişen ve ticaret merkezi haline gelen

şehir M.Ö. 195’te başlayan olimpiyatlarla
“Olimpiyatlar Şehri” olarak anılmaya baş-
lar. O dönemlerde şehir 300 bin nüfusu ile
Roma İmparatorluğu’nun üçüncü, dünya-
nın dördüncü büyük kendiydi.  

HIRİSTİYAN ADININ İLK KEZ 
KULLANILDIĞI ŞEHİR 
Antakya’nın etnik ve dini yapı bakımından
karışık nüfusu, her yöne giden yolların ke-
sişme noktasında önemli bir ticaret mer-
kezi oluşu, doğu ve batı kültürlerinin
birleşme noktasında bulunması Hıristiyan-
lığın yayılmasında önemli bir propaganda
merkezi haline gelmesini de beraberinde
getirdi. İsa'nın ölümünden sonra, Hıristi-
yanlığı yayma çalışmaları içinde önce Pav-
los (Havari Aziz Pavlos) ve
Barnabas, daha sonra Antakya Kilisesi’nin
kurucusu ve ilk rahibi sayılan Petrus (Havari
Aziz Petrus) Antakya'ya geldiler. Pavlos ve
Barnabas, bir öğreti merkezi haline getir-
dikleri Antakya'da, İsa-Mesih'e inanmış ki-
şilere vaazlar verdiler. İncil, Pavlos ve
Barnabas'ın öğrencilerine ilk kez Antak-
ya'da Hıristiyan adı verildiğini yazar. İncil'in
dört yazarından biri olan Matta'nın, İsa'nın
yaşamını birinci yüzyıl ortalarında Antak-
ya'da kaleme almış olduğu da bilinmekte-
dir. Binlerce yıllık kültürden bahsediyoruz.
Bu zengin mirası bu günlere taşıyan birçok
yapıt mevcut şehirde. İsa’ya inananlara
“Hıristiyan” adının ilk kez verildiği St. Pierre

“Dünyada hiçbir kent, ne topraklarının bereketi, ne de ticaretteki zenginliği bakımından bu kenti
geçemezdi” Bu sözler, IV. yüzyıl Roma döneminde yaşayan ünlü tarihçi Ammianus Marcelleinus’e
ait. Bahsedilen şehir ise doğunun kraliçesi olarak anılan medeniyetlerin beşiği Antakya…

Buram buram tarih kokan bir şehir Antakya

Eski Antakya sokaklarından
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Kilisesi bunlardan bir tanesi. Aslında 13
metre uzunluğunda, 9,5 metre genişli-
ğinde ve 7 metre yüksekliğinde doğal bir
mağara olan kilise, 1963 yılında Papa VI.
Paul tarafından Hıristiyanların Hac yeri ola-
rak kabul edilmiş.

DÜNYANIN 2. BÜYÜK MOZAİK MÜZESİ
Antakya’nın tamamen surlar içerisine alı-
narak bölgenin ilim, din ve ticari merkezi
halinde kullanılması aslında şehrin her bir
yerinin tarih kokmasını sağlamış. Dünya-
nın en ünlü sanatkarlarının bu şehirde top-
lanıyor olması birbirinden eşiz eserlerin bu
şehirde yaratılmasını beraberinde getirmiş.
Antakya Mozaik Müzesi bu eşsiz şaheser-
lerin görülebileceği bir yer.  Bu müze ser-
gilenen mozaiklerin büyüklüğü, sayısı ve
kalitesi açısından dünyanın en zengin
ikinci mozaik müzesi sayılıyor. Mozaikler
Greek, Roma ve Bizans dönemine ait. Sa-
mandağı, Harbiye ve Antakya’da bulunan
hamam, kilise ve evlerin tabanlarını süsle-
miş mozaiklerin çoğunda mitolojik konular
işlenmiş. St. Pierre Kilisesi’nin oldukça
yakın olan ve mitolojide ismi Haron-Ce-
hennem Kayıkçısı olarak geçen kayalara
oyulmuş kabartma bulunmakta. Başı bir
örtü ile örtülmüş, insan portresi olan bu
kabartma, İmparator Antiochos zama-
nında Antakya’da birçok insanın ölümüne
neden olan veba salgını sırasında yapılmış-
tır. Haron’un, çok sayıda insanın ölümüne
yol açan salgını önlemek için bir kahine
danışılmış ve onun tavsiyesi üzerine yapıl-
mış olduğu düşünülmektedir. 

ASİ NEHRİ GÜNEYDEN KUZEYE 
AKAN TEK NEHİR
Antik çağda küçük tonajlı nehir gemileri-
nin seferine imkan veren ve Antakya'yı

asırlar boyu Akdeniz'e bir su yolu ile bağ-
layan Asi Nehri… Adını kuzeyden güneye
değil de güneyden kuzeye aktığı için Asi
isminden almaktadır. Şehri ortadan ikiye
ayıran Asi Nehri’nin bambaşka bir havası
olduğunu söylemek mümkün.

ŞEHİRLE BİRLİKTE 
İNŞA EDİLEN SURLAR
Antakya Kalesi ve surları, Seleucus I. Ni-
cator tarafından Antakya şehri ile beraber
inşa edilmiş. Eski devirlerde Silpius
(Habib-i Neccar Dağı)'un en yüksek ve
sarp tepesi üzerindeki iç kale ve dolayı-
sıyla şehrin etrafı yüksek surlarla çevriliy-
miş. O dönemlerde uzunluğu 23 bin 600
metreye ulaşan surlar üzerinde, yürüne-
bilecek yollar ve aralarında birer ok atımı
mesafe bulunan çok katlı ve kare biçi-
minde 360 nöbetçi kulesi de bulunuyor-
muş. Bugün surların sadece Hacıkürüş
deresine bakan yamaçlarındaki bölümü
ile dere üzerinde aynı zamanda baraj ve
köprü görevi de yapan Demirkapı bölümü
sağlam iken günümüzdeki Habib-i Nec-
car Dağı'nın tepesinde yıkılmış sur ve
burç kalıntıları ile iç kalenin kalıntılarını
görmek mümkün. 

ANADOLU’DA YAPILAN 
İLK CAMİ HABİB-İ NECCAR
Anadolu’da yapılan ilk camii olarak bilinir,
Habib-i Neccar Camii. Cami, Roma döne-
mine ait bir pagan tapınağının üzerine
inşa edilmiştir. Günümüzdeki cami ise Os-
manlı dönemi eseridir ve etrafı medrese
odaları ile çevrilidir. Avlusunda 19.yy eseri
bir şadırvan bulunur. Hz. İsa'nın havarile-
rine ilk inanan ve bu uğurda canını veren
bir Antakyalının adını taşımaktadır. Cami-
nin kuzeydoğu köşesinde yerin 4 m al-
tında Habib-i Neccarı'ın türbesi vardır.
Buradaki mezarda Habib-i Neccar'ın başı
bulunmaktadır. Gövdesi ise Silpius dağın-
daki bir mağaradadır. Bu nedenle adı
geçen dağa günümüzde Habib-i Neccar
Dağı denilmektedir. Caminin mimari tarzı
ortaçağ kiliseleri üslubundadır. Osmanlı
döneminde caminin etrafı medrese oda-
ları ile çevrilmiştir. 17.yüzyılda eklenen
minaresinin alt kısmı şark, üst kısmı barok
tarzdadır. Cami iç kısmının kuzeydoğu
köşesinde Yasin Sûresinden bir âyet yazılı

kumaş ile çevrilmiş bir bölme vardır. Bu-
rası Habib-i Neccar türbesinin üstüne
rastlayan kısımdır. Cami avlusu düzgün
kesme taş döşelidir. Avluda bulunan şa-
dırvan ise 19. yüzyıl eseridir.
Geçmişi günümüze bağlayan bir köprü
olarak tanımladık Antakya’yı… O kadar
çok gezilecek, görülecek, keşfedilecek
yerler var ki… Her bir karesini anlatmak
abartılı olmayacaktır böylesi bir yer için.
Antik Seleucia Kent ve limanını dağlar-
dan inen sel sularından korumak ama-
cıyla M.S. 69 tarihinde Vespasianus
döneminde başlayan ve oğlu Titus
(M.S.81) tarafından tamamlanan Titus-
Vespasianus Tüneli ve Kaya Mezarları
bunlardan bir tanesi. Diğer yerler ara-
sında “Seleukeia pieria” ya da bir diğer
söyleyişle “Pieria’daki Seleukeia” antik
kenti, Şeyh Ahmet Kuseyri Camii ve Tür-
besi, Hızır Türbesi ve Musa Ağacı, Ulu
Camii, Ortodoks Kilisesi (Aziz Piyer ve
Aziz Paul), Katolik Kilisesi, Protestan Kili-
sesi, Havra, Vakıflı Ermeni Köyü, Meydan
Hamamı, Antakya Sokakları, Uzun Çarşı,
Antakya Tyche’si, Bayezid-i Bestami Ma-
kamı, Payas Sokulu Mehmet Paşa Külli-
yesi, Bakras Kalesi, Kızlar Sarayı, Koz
Kalesi, Darb-ı Sak Kalesi, Payas Kalesi, Ba-
tıayaz, Yenişehir Gölü, Barlaam Manas-
tırı, İssos (Epifenya) Harabeleri, Aççana
Örenyeri, kısaca köşe bucak Antakya’nın
her bir yerini saymak mümkün… 
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Economy is getting better, CEO's
optimism is increasing

According to PricewaterhouseCoopers's
annual Global CEO research in World
Economic Forum (WEF) in Davos,  
developing countries will recover faster
but on the other hand, the CEO's of 
developed countries  are more cautious.

The keys for global market; 
documentation and certification

The products without certificate is no
more acceptable for national and 
international consumers in the market.
Moreover in some markets the products
without certificate even will not have a
chance to enter.

AHR-EXPO  has broken it's own
record

The record of visitor number has broken
in AHR-EXPO 2010.  Approximately
45,000 HVAC/R professional were visited
the show in Orlando. TTMD has attended
to ASHRAE Congress to promote Rehva
Clima 2010 Congress.
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"If you don't have your
dreams, you won't have
your goals. Our dreams 
and our goals are so huge." 

Manager director of Kontherm
Ali Telek says; "2009 was a
good year for us to open to new
markets and abroad. We were
able to turn the crisis into 
opportunity. In 2009, 
approximately 8% of our
turnover had came by export. It
is the great achievement for a
new establish company reaches
the 8% export level.”

37th  MCE – Mostra  Convegno
Expocomfort

MCE – Mostra  Convegno 
Expocomfort 2010 is going to
open it's gates for 37th times and
Turkey will participate to 
exhibition with 58 companies.

Water towers

Water towers, are working according
to the principle of joint vessels and to
set water pressure. The water which is
coming from water spring to city will
be slow down by equalizing to the air
pressure and that let the pressure 
control








