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Dünyanın enerji devlerinden Shell’in hazırladığı gelecek senaryolarını sanırım duymuş-

sunuzdur. 40 yıldan beri bu senaryolar “Shell Yeni Mercek Senaryoları” altında yapılıyor-

muş. 2013 yılı senaryosunu “Değişmekte Olan Dünyaya Farklı Bakış Açıları” alt başlığı 

ile yayımladı. Bir açıdan enerji devi Shell’in geleceğe dönük faaliyet raporu niteliği de 

taşıyan bu senaryolar ne kadar gerçekleşir bilinmez ama dünyanın kötü gidişatında özel-

likle enerji ve çevre konularında yeni yolların belirlenmesi gerekliliğine gerçek temelli 

sorular sorulmasına yol açıyor.

Shell Ceo’su Peter Voser senaryo kitapçığının giriş yazısında; “Shell’in senaryo planla-

ma uygulamasının 40. yılını kutladık. Geriye dönüp, onlarca yıldır devam eden senaryo 

çalışmalarını ve çalışmalarımıza katkıda bulunan çok sayıda yetenekli insanı düşündü-

ğümüzde, bu senaryoların, çarpıcı ölçüde çeşitlilik taşıyan meseleleri, müzakereleri ve 

iş kararlarını nasıl etkilediğini gördük… Yeni Mercek Senaryoları’nda belirtildiği üzere, 

2030 yılına kadar su, enerji ve gıda gibi kritik kaynaklara yönelik ihtiyacın %40-50 ora-

nında artmasını bekliyoruz. Çevreye ciddi hasarlar vermeden bu talebi karşılamak için, 

alışılagelmiş uygulamalar yerine, alışılmamış olana kaymamız gerekecek. Bu nedenle, 

ortaklıklarımızı güçlendirmek ve enerji sistemi dönüşümündeki faal rolümüzü sürdür-

mek için, önümüzdeki dönemde planlarımızı daha çok paylaşma yoluna gideceğiz.” 

diyor. Sanırım bu paragrafa yorum yapmaya gerek yok. Çünkü yaşadığımız günlük ha-

yattaki değişimler belirtilen sonuçların nüvelerini kısmi de olsa bize sunuyor.  

Shell İş Ortamı Başkan Yardımcısı ve Shell Senaryolarını hazırlayan ekibin başkanı Je-

remy Bentham ise, Filozof Schopenhauer’dan yaptığı bir alıntıyla, “Ortaya yeni çıkmış 

gerçekler ya göz ardı edilir ya da bu gerçeklerle dalga geçilir. Ardından, bu gerçeklere 

şiddetli bir şekilde karşı çıkılır. En nihayetinde ise, aşikâr oldukları kabul edilir.” Farklı 

noktalarda senaryolar alakasız, saçma, rahatsız edici, hatta gereksiz bulunabilir.” açıkla-

masıyla “ya olursa…” sorusunu asla aklımızdan çıkarmamamızı öğütler gibi.

mehmetoren@termo-klima.net

Çevre-gelecek, çevre-gelecek…
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g ö r ü ş

Soğutma sistemlerinde kullanılan 
doğal soğutucu akıșkanlar

oğutma çevrimi doğal ol-
mayan bir süreçtir. Termo-
dinamiğin ikinci yasasına 
göre ısı yüksek sıcaklıktan 
düşük sıcaklığa doğru akar. 

Bu doğal süreci tersine çevirmek için sis-
teme dışarıdan iş yapılması gerekir. Soğutma, 
iklimlendirme ve sıcak su hazırlama endüstrile-

rinde genellikle buhar sıkıştırmalı çevrimler 
kullanılarak gerçekleştirilir; bunun için de, 
düşük sıcaklıkta buharlaşarak ısı çeken 
ve yüksek sıcaklıkta yoğuşarak bu ısıyı 

farklı bir ortama taşıyan soğutucu 
akışkanlara ihtiyaç duyulur. Bugün 
kullanılan soğutucu akışkanların 
mükemmel termodinamik ve fi-
ziksel özellikleri olmasına karşılık, 
iki büyük sorunu vardır. Ozon ta-

bakasına zarar verirler, (ODP, “ozo-
ne depletion potential”,  ozon tahrip 

potansiyeli).  Ayrıca küresel ısın-
maya katkıda bulunurlar (GWP, 
“global warming potential”, kü-
resel ısınma potansiyeli). Soğutu-
cu akışkanlar içinde bulunan klor 

ve flor molekülleri stratosfere kadar çıkarak dünyayı UV ışınların-
dan koruyan ozon tabakasını yok ederler (CFC ve HCFC soğutucu 
akışkanları). Bu maddeler aynı zamanda dünyadan yayılan kızılö-
tesi ışınları yutarak dünyanın yüzey sıcaklığının artmasına neden 
olurlar. Yaklaşık olarak 5800 K sıcaklıkta ve 1360 W/m2 akıyla 
dünyaya ulaşan güneş ışınlarının %30 u uzaya geri yansır, kalanı 
ise dünya tarafından soğurularak kızılötesi ışınım aralığında geri 
yayılır.
İlk kullanılan soğutucu akışkanlar, on dokuzuncu yüzyılda su, 
hava, karbondioksit ve amonyak gibi doğal maddeler olarak kar-
şımıza çıkar. 1834 de Perkins ilk patentinde kompresör, buharlaş-
tırıcı, yoğuşturucu ve kısma bileşenlerini içeren bir çevrim ve etil 
eter kullanmıştır. Daha sonra 1863 de Tellier metil eterli, 1872 
de Boyle ve 4 yıl sonra Linde ilk amonyaklı sistemi tasarlamış ve 
çalıştırmıştır. CO2 kullanan ilk makina ise 1862 de Lowe tarafın-
dan geliştirilmiştir. Zamanla teknoloji gelişerek inorganik soğu-
tucu akışkanların kullanımı yaygınlaşmıştır (kloroflorokarbon ve 
hidro-kloroflorokarbonlar). R – 12, 1931 yılında, R – 11, 1932 
de ve düşük sıcaklık uygulamaları için R – 13, 1945 de üretilmeye 
başlanmıştır. Soğutma sisteminde en çok kullanılan yapay soğu-
tucu akışkanlar R12, R22 ve R502 olarak görülmektedir. Yirminci 
yüzyılın sonlarında ise kloroflorokarbon içeren maddelerin çevreyi 
kirlettiği, ozon tabakasına zarar verdiği ortaya çıkmıştır. Böylece 
kloroflorokarbon içermeyen alternatif soğutucu akışkanlar, doğal 
soğutucu akışkanlar, tekrar gündeme gelmiş, araştırma ve çalış-
malar tekrar yoğunlaşmıştır.
1986 yılında ozon tabakasında keşfedilen delik, kloroflorokar-
bonların (CFCs) yasaklanmasını zorunlu kıldığı zaman (1987 de 
imzalanan Montreal Protokolü), onlar kadar etkili olmayan hidro-
kloroflorokarbonlar (HCFCs) ve hidro-florokarbonlar (HFCs) kulla-
nılmaya başlanmıştır. Ancak bugün hem HCFC, hem de HFC lerin 
de güçlü sera gazı etkisine sahip olduğu bilinmektedir. İklim de-
ğişikliği, çağımızın en önemli sorunlarından birisi olarak, özellikle 

1990’lı yıllardan itibaren hemen hemen bütün çevre koruma ve 
sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin odağında yer almıştır. Çevre 
sorunları sadece bilim insanlarının değil toplumun hemen hemen 
her kesiminin ilgi odağı haline gelmiştir.
Çevreye yönelik endişeler ve 1987 Birleşmiş Milletler çalışma 
raporunda ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma söylemi dün-
ya üzerinde birçok ülkede rağbet görmüş ve çevresel hareketler 
başlatmıştır. AB ülkeleri, Amerika, Avustralya ve Kanada, özellikle 
İngiltere, çıkarılan kanunlarla sürdürülebilir gelişme politikalarını 
desteklemiştir. Böylece dünya ülkeleri, gelişmişlik yarışı, kalkınma 
modelleri yanında kendilerini bir de sosyal, ekolojik, ekonomik, 
mekânsal ve kültürel boyutları olan sürdürülebilirlik tartışmala-
rı içinde bulmuştur. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi (UNFCCC), atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim 
sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir dü-
zeyde durdurmayı başarmak amacıyla 21 Mart 1994 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik 
uluslararası ve yaptırım gücüne sahip ilk adım olarak kurgulanan 
KYOTO Protokolü 11 Aralık 1997 de Kyoto, Japonya da kararlaş-
tırılmış ve 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Eylül 2011 
itibariyle 191 ülke protokolü imzalamıştır.
Montreal protokolünün imzalanmasından sonra, alternatif soğu-
tucu akışkanlar hakkında başlayan tartışmalarda, alternatif soğu-
tucu akışkanların ozonu tahrip potansiyeli, sera etkisi, yanıcılık ve 
zehirlilik gibi özellikleri ön plana çıkmıştır. Bu dört özelliğin her biri 
için olumlu sonuç veren bir soğutucu akışkan olmadığından, en 
azından biri konusunda risk alınması gereklidir. Dolayısı ile alter-
natif soğutucu akışkanlar için, florlu hidrokarbonlar (HFC), veya 
amonyak, propan, bütan gibi doğal soğutucu akışkanların kulla-
nımı gibi iki tercih belirmiştir.
Saf soğutucu akışkanların yanı sıra soğutucu akışkan karışımları 
da son yıllarda ilgi çekmeye başlamıştır. Karışım oranlarının de-
ğiştirilmesiyle istenen özelliklerde soğutucu akışkan karışımları 
elde edilmektedir. Karışımlarda kullanılacak soğutucu akışkanlar 
çevresel olarak zararlı olmayan ve diğer temel özellikleri sağlayan 
akışkanlardan seçilir. Bunlar R32, R125, R134a, R143a, R152a gibi 
HFC’ler, R290, R600 gibi hidrokarbon (HC) akışkanlardır. Bunlar-
dan R290 (Propan) ve R600 (Bütan) yanıcılık özellikleri dolayısıyla 
karışımlarda düşük yüzdelerde tutulmaktadır.
Bu bağlamda, çevre üzerinde olumsuz etkisi olmayan bir soğutu-
cu akışkana ihtiyaç duyulmaktadır. Amonyak, hava, su buharı ve 
hidrokarbonlar doğada bulunan diğer “doğal” soğutkanlar olsa 
da, soğutkan olarak havayı kullanan Brayton çevriminin veriminin 
düşük olması, su buharının arzu edilen sıcaklık aralığının uygun 
olmaması, amonyağın zehirli, hidrokarbonların ise yanıcı olması, 
karbondioksiti güçlü bir alternatif konumuna getirmiştir.
Yapılan araştırma ve çalışmalarda, propan, bütan ve izobütan gibi 
hidrokarbonların önemli ölçüde yanıcı olduğu ve her ne kadar ev-
sel sistemlerde kullanılsa da özellikle yüksek şarj miktarı gerektiren 
uygulamalarda ek güvenlik önlemlerinin gerekli olduğu vurgulan-
maktadır. Diğer bir doğal soğutkan olan karbondioksitin ise, yanıcı 
veya zehirli olmadığı, ozon tabakasına zararsız olduğu ve küresel 
ısınma potansiyelinin de diğer soğutkanlara göre önemli ölçüde 
düşük olduğu belirtilmektedir. CO2 ile ilgili bir önemli nokta ola-
rak, kritik sıcaklığının düşük olması nedeniyle yüksek ortam sıcak-
lıklarında transkritik bir çevrimin gerçekleştiği ve Şekil.1’de sunul-
duğu üzere konvansiyonel sistemlerde sabit basınç ve sıcaklıkta 
gerçekleşen yoğuşma sürecinin yerini, sabit basınç ve değişken 
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sıcaklıkta gerçekleşen soğuma / çevreye ısı atma sürecinin aldığı 
görülmektedir. Bu tür bir süreç, çevrim şartlarına göre optimum 
egzoz basıncının belirlenmesini gerektirmektedir. 

Diğer soğutkanlarla karşılaştırıldığında, 31.06°C gibi oldukça dü-
şük bir kritik sıcaklığa sahip olan karbondioksitin (CO2) farklı çev-
rimlerdeki uygulamalarında, ısının atıldığı ortam sıcaklığının kritik 
sıcaklıktan yüksek olabilir. Bu durumda, kritik altı bölgede sabit 
sıcaklık ve basınçta gerçekleşen yoğuşma sürecinin yerini sabit ba-
sınç – değişken sıcaklıkta gerçekleşen gaz soğuma süreci almakta 
ve böylelikle transkritik soğutma çevrimi gündeme gelmektedir. 
Şekil 2 de sıcaklık değişiminin karşılaştırılması görülmektedir. CO2 
çevrimlerinin transkritik olma özelliğinin yanı sıra, aynı doyma sı-
caklıklarında doyma basıncının diğer soğutkanlara göre 10-20 kat 
daha yüksek olması, sistemde kullanılan kompresör, ısı değiştiricisi 
ve kısılma cihazı gibi bileşenlerin tasarımında da önemli değişiklik-
ler gerektirmektedir.

CO2 kullanan sistemlerin en ilginç uygulamalarından biri ısı pom-
palarıdır. Isı pompalarının ısıtma işlemi sırasında toprak, su ve 
havadan kazandığı ilave ısının yenilenebilir olup olmadığı yıllarca 
tartışma konusu olmuştur. Bu sorun, ısı pompalarının AB’nin Yeni-
lenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Teşvik ve Desteklenmesi 
Direktifi (2009/28/EC, RES Directive, Article 2) ve Binaların Enerji 
Performansı Direktifi’ne (2010/31/EU, Article 2) dâhil edilmesiyle 
çözülmüş oldu.

Isı pompası teknolojisi zaten iyi bilinen bir teknoloji olup, Avrupa 
Isı Pompası Birliği verilerine göre 2005 ile 2010 yılları arasında 2 
640 000 adet cihaz satılmıştır.  Pazar büyümesi, 2003 yılından beri 
ortalama %30 olarak gerçekleşmiştir. Uluslar arası Enerji Ajansı, 
IEA Pazar hacminin 2050 yılına kadar 3.6 milyara ulaşacağını tah-
min etmektedir. 1338 uzman ile yapılmış olan bir anket çalışma-
sında, doğal soğutucu akışkanların kullanımının gittikçe yaygınlaş-
tığı belirlenmiştir (Şekil 3).

Burada dikkat edilmesi gereken husus, ısı pompasını çalıştırmak 
için gereken enerjinin (elektrik veya fosil yakıtlarla çalışan bir mo-
tor olabilir) yenilenebilir olmadığıdır. AB’nin Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Kullanımının Teşvik ve Desteklenmesi Direktifi’nin 
(2009/28/EC, RES Directive) 3. maddesinde bu konuya değinilmiş 
ve ısı pompasını çalıştırmak için gereken enerjinin toplam aktarı-
lan ısıdan çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Sadece, aktardığı 
enerji kullandığı yenilenemeyen birincil enerjiden belirgin miktar-
da fazla olan ısı pompaları dikkate alınmalıdır. 
Sıcak su elde etmek için kullanılan ısı pompalı sistemlerde CO2’in 
uygulanması ile ilgili ürünler ticarileşmiş olup çeşitli firmalar tara-
fından pazara sunulmuştur. Örneğin iki kademeli bir kompresö-
rün kullanıldığı tipik bir üründe 7°C dış ortam sıcaklığı için ısıtma 
kapasitesi 4.5 kW, ısıtma etkinlik katsayısı 3.10 olabilmekte, 0.86 
kg CO2 kullanılmaktadır. Özellikle uzak doğulu üreticilerin benzer 
ürünler üzerinde Ar-Ge faaliyetleri yaptığı bilinmektedir.
CO2 soğutma sistemleri ile ilgili pazar araştırmasında, araç klima 
sistemleri (MAC), kaskad sistem uygulamaları, süpermarket derin 
dondurucuları, büyük ölçekli klima sistemleri, ısı pompalı su ısıtı-
cı ve şişe soğutucuları uygulamalarının CO2’nin uygulama alanı 
bulduğu öncü alanlar olduğu söylenebilir. Özellikle araç klima sis-
temlerinde, R-134a kullanımının hem Avrupa Birliği’nde hem de 
Amerika’da araç klima sistemlerinde kullanımının yasaklanacak 
olması, araç üretici firmaları alternatif soğutucu akışkan kullanımı 
konusunda oldukça zorlamaktadır. Bu nedenle, son yıllarda R-134a 
alternatifi olabilecek fakat aynı zamanda çevreye zararı minimum 
olan CO2’in de bulunduğu alternatif soğutucu akışkanlı sistemler 
yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bu çalışmaların neticesinde, CO2 
soğutucu akışkanlı sistemlerin, diğer soğutucu akışkanlı sistem-
lerle karşılaştırıldığında yüksek verim ve düşük yakıt tüketimi sağ-
laması nedeniyle daha avantajlı oldukları gözlemlenmiştir. Bunun 
sonucunda, 580 firmayı bünyesinde bulunduran Alman Otomobil 
Üreticileri Birliği (VDA) 6 Eylül 2007’de CO2 soğutkanının araç 
klima sistemlerinde kullanım için tek alternatif olarak belirlendiği 
konusunda bildiri yayınlamıştır. Araç klima sistemlerinin yanı sıra, 
Coca-Cola firmasının 26 Temmuz 2007’de basın bildirisinde be-
lirttiği üzere, yüksek performans ve çevreci özellikleri nedeniyle, 
tüm şişe soğutucu modellerinde CO2 soğutkanına geçiş kararını 
aldığını açıklaması CO2 soğutkanının kullanım alanlarının ve pa-
zarının önümüzdeki yıllarda artacağının bir göstergesidir.
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Bosch’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan birincilik ödülü

SOSİAD meslek lisesi öğrencilerine teknik gezi düzenlendi

Bosch Termoteknik Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın düzenlediği Sanayide Enerji Verimliliği Artırıcı 

Proje Yarışması’nda birinci oldu.

Final test istasyonu ısı geri kazanım sistemi projesiyle Bosch, 

toplam 167.000 TL enerji tasarrufu, CO2 salınımında ise 468 

ton /yıl azalma sağladı.

Bosch Termoteknik Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması’nda 

(SEVAP-2), 1001-50000TEP arasında tüketimi olan endüstriyel 

işletmeler arasında birinci oldu. 5. Enerji Verimliliği Fuarı ve Fo-

rumu kapsamında, WOW Convention Center’da  düzenlenen 
ödül töreninde, ödülü Bosch Termoteknik Türkiye Teknik Genel 
Müdürü İrfan Bayrak, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner 
Yıldız’ın elinden aldı. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın enerji politikaları çerçe-
vesinde; enerji verimliliğinin artırılması amacıyla başarılı proje-
lerin duyurulması ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen proje 
yarışmasında ödüller, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması 
Projeleri (SEVAP), Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) ve Ener-
ji Verimli Ürün (EVÜ) olmak üzere 3 ayrı kategoride verildi. 33. 
Enerji Verimliliği haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 
proje yarışmasına Bosch, SEVAP-2 kategorisinde katıldı. Bosch 
yarışmada, “final test istasyonları atık sularının boyahane pişir-
me ve kurutma bacalarına konan iki adet ekonomizer ile kas-
kat sistemi girişinin beslenmesi” projesiyle birincilik ödülü aldı. 
Proje, toplam 167.000 TL enerji tasarrufu, CO2 salınımında ise 
468 ton /yıl azalma sağlıyor. Toplam 13 adet test istasyonunda 
uygulanan sistemin geri ödeme süresi ise 1,3 yıl.
Enerjinin etkin kullanımı, tasarruf edilmesi, enerji maliyetlerinin 
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korun-
ması gibi konulara büyük önem veren ve özel çalışmalar ya-
pan Bosch, aynı kategoride “verimli soğutma grubu değişimi” 
projesiyle de finale kalarak katılım plaketi almaya hak kazandı. 
Yüksek verimli soğutma sistemi kurulumu projesi de 207.000 
TL’lik enerji tasarrufunun yanı sıra, CO2 salınımının yılda 694 
ton azalmasını sağlıyor.

SOSİAD, (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği) İSOV Zincir-

likuyu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi klima sistemleri dalı 

öğrencilerinin teknik bilgi, becerilerini arttırmak amacıyla HCS 

Teknik Bobinaj firmasına teknik gezi düzenledi. SOSİAD Eğitim 

Komisyonunun, okul ve firma ile yaptığı işbirliği çerçevesinde 

düzenlenen gezi, 8 Ocak 2014 günü gerçekleşti. Öğrenciler 

kompresörlerin çalışma sistemini kesit kompresörlerde izleme 

imkanı buldu. Atölyeleri gezerek üretimle ilgili bilgi aldılar. Fir-

ma yetkilileri öğrencilerin konu ile ilgili sorularını cevaplandırdı. 

Gezi sırasında okulun daha önce derneğimizden talep ettiği 

chiller grubu teslim edildi. Okul idarecileri ve öğrenciler, gezi-

nin büyük fayda sağladığını belirterek gezilerin devam etmesi 

dileğinde bulundular.

Türk Tesisat Mühendisleri Antalya Temsilciliği ve Makina Mü-
hendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen “Jet 
Fanlı Otopark Havalandırma Sistemleri” konulu seminer, An-
talya MMO Binası’nda yapıldı.
Oturum başkanlığını Systemair HSK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Vural EROĞLU’nun yürüttüğü seminer, Systemair 
HSK’nın satış ve satış sonrası hizmetler departmanından 4 ko-
nuşmacının katılımları ile interaktif olarak gerçekleştirildi.
 Seminerde, jet fanlı otopark havalandırma sistemi tasarım 
prensipleri, sistemle ilgili doğru bilinen yanlışlar, mekanik ve 
elektriksel püf noktaları, farklı sistem çözümleri ve uygulama 
esasları gibi konular masaya yatırıldı.

Antalya’da jet gibi seminer
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Wilo 2014 yılında rotasını “Geleceğe” çevirdi
Alman pompa sistemleri devi Wilo, Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen yetkili satıcıları ile 2014 Hedef Paylaşım 
Toplantısı’nda Kıbrıs’ta buluştu. Wilo Türkiye Genel Müdürü 
Ercüment Yalçın toplantıda yaptığı konuşmada “2014 yılında 
rotamızı ‘gelecek’ olarak belirledik. Wilo Türkiye olarak ge-
leceğe yelken açtık” dedi. Yalçın, 2013 yılında sektörün 2,5 
katı oranında hızlı bir büyüme başarısı yakaladıklarını söyledi. 
Türkiye’de pompa sistemleri sektörünün pazar lideri olan 
Wilo, 2014 yılına başlarken yetkili satıcıları ile bir araya gel-
di. Wilo Türkiye’nin geleneksel Hedef Paylaşım Toplantısı’nın 
sekizincisi, 10-12 Ocak 2014 tarihlerinde Kıbrıs’ta Kaya Ar-
temis Resort Hotel’de gerçekleşti. Wilo’nun, Türkiye geneli-
ne yayılmış yetkili satıcılarının ve tüm satış ekibinin katıldığı 
toplantıda, 2013 yılının değerlendirilmesi yapılırken 2014 yılı 
hedefleri paylaşıldı.  
Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalçın, toplantıda yap-
tığı açılış konuşmasında 2013 yılında %11 oranında büyüme 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Wilo Türkiye olarak 2013 yılında sektörün 2,5 katı oranında 
hızlı bir büyüme başarısı yakalamış durumdayız. Satış operas-
yonumuzla beraber servislerimizle de müşterilerimizin haya-
tını kolaylaştırdık. 5.000 kişi ile yaptığımız gizli müşteri araş-
tırmasında %98 oranında müşteri memnuniyeti yakalamış 
olmaktan çok mutluyuz. 2014 yılında en önemli hedefimiz; 
%2 oranında olan memnuniyetsizliğin nedenlerini anlayarak 
servis hizmetlerimizi %100 memnuniyete çıkarmak.” 
Teknolojik gelişmelerle birlikte insan kaynağına da yatırım 
yapmayı sürdürdüklerini belirten Ercüment Yalçın, konuşma-
sına şöyle devam etti: “Teknolojik gelişmelere rağmen insan-
dan değerli hiçbir şey yok. Biz de insana yatırım yaptık. Yetkili 
satıcılarımızı, servislerimizi, iş ortaklarımızı dinledik. Birlikte 
yeni projeler kurguladık. Birlikte yarattığımız bu sinerji ile 1 

yılda; çeşitli projelerde yüksek oranda enerji tasarrufu sağla-
dık. Pazarlama ve tanıtıma önem verdik. Rotamızı “gelecek” 
olarak belirledik, geleceğe yelken açtık. Geleceğe bakışın te-
melinde aslında bugüne bakış, özveri yatıyor. ‘Ben’ce değil, 
‘Biz’ce yatıyor. Wilo, tüm paydaşlarıyla ‘Biz’ olmayı başardı. 
Rotamız öncülük. Wilo Türkiye attığı her adımla sektörün ön-
cüsü oldu.”   
Wilo Hedef Paylaşım Toplantısı’nın bir de sürpriz konuşmacısı 
vardı. Türk mizahının en önemli isimlerinden yazar-yönetmen 
Gani Müjde, yaptığı konuşmayla toplantıya renk kattı. Sena-
ristlik ve yönetmenliğinin yanı sıra yelkene olan tutkusu ile 
de bilinen Müjde’nin konuşması, katılımcılar tarafından ilgiyle 
dinlendi. 
Toplantı, başarılı Yetkili Satıcıların ödüllerinin verildiği gala 
yemeği ile son buldu. Kıbrıs’ta düzenlediği Hedef Paylaşım 
Toplantısı ile 2014 yılına hızlı bir başlangıç yapan Wilo, önü-
müzdeki dönemlerde de etkinliklerine devam edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi, genç makine mühendisi aday-

larına vizyon oluşturmak amacıyla ‘Mühendisliğe Giriş’ 

dersine, sektörün önde gelen firmalarının yönetim kurulu 

üyelerini konuşmacı olarak davet ediyor.

Derste her hafta bir sektör profesyoneli sunum yapıp, hiz-

met verdiği sektörü ve deneyimlerini anlatıyor.

18 Aralık 2013 tarihinde YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde 

gerçekleştirilen dersin konuğu Systemair HSK Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı Vural Eroğlu oldu.

Ders koordinatörü Doç. Dr. Özden Ağra’nın açılış konuşma-

sının ardından kürsüye çıkan Eroğlu, tercihlerin ve kariyer 

planı yapmanın öneminden, iyi bir mühendis olabilmek için 

neler yapılabileceğinden söz etti.

Eroğlu, “Bireylerin hayattaki başarıları tercihleriyle doğru 

orantılıdır. Bugün bu derse katılmak sizin tercihiniz. Şu 

anda derse katılmak yerine bir sinemada film izliyor ola-

bilirdiniz. Ancak burada olduğunuzda duyabileceğiniz bir 

yöntem belki de hayatınıza pozitif yönde etkileyecek... Ha-

yat önünüze her zaman alternatifler sunacak. Size düşen 

önünüzdeki bu alternatiflerin fayda analizini yapabilmektir. 

Bu analizi yapabilecek en büyük imkana sahipsiniz. Çünkü 

siz matematik öğreniyorsunuz. Çünkü siz mühendis ola-

caksınız.” dedi.

Salonda bulunan 400 öğrenci ile birlikte, mezuniyet son-

rası KOBİ ve büyük firmalarda çalışmanın güçlü yönlerini, 

zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini tespit etmek ama-

cıyla SWOT Analizi yapıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Vural Eroğlu’nu dinledi
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Termoteknik tarafından Türk kullanıcı-
sının beğenisine sunulan duvar tipi yo-
ğuşmalı kazan Evomax, yüksek verimli-
liği, küçük hacmi, kullanım kolaylığı ile 
inşaat firmaları ve son kullanıcıdan tam 
not aldı. 

İngiltere merkezli ısıtma sistemleri devi 
Ideal Stelrad Group’un (ISG) Kraliçe 
Ödül’lü (Queen’sAward) Ideal Heating 
fabrikasında üretilen ve Termoteknik 
tarafından 2013 yılının 3. çeyreğinde 
Türkiye’ye getirilen duvar tipi yoğuşmalı 
kazan Evomax, son kullanıcıdan yoğun 
ilgi gördü. Hata oranı sıfıra yakın daya-

nıklı yapısı, 160 kw’a kadar varan yüksek 
ısıtma kapasitesi ve yüzde 110’a ulaşan 
üstün verimlilikleri ile dikkat çekti.

Evomax’ın ihtiyaca en verimli şekilde 
yanıt veren duvar tipi yoğuşmalı kazan 
olduğunu belirten Termoteknik Yurtiçi 
Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erol 
Porsemay, ürüne ilişkin olarak şu bilgi-
leri  verdi: “Evomax’ın çelik kazanlara 
oranla daha az yer kaplaması, temiz 
kullanımı, hafif olması ve sessiz çalış-
ması inşaat şirketleri, bayiler ve kurum-
lar tarafından da ilgiyle karşılanmasına 
neden oldu. 

Ideal Heating’in ürettiği yoğuşmalı ka-
zanlar Avrupa Birliği ülkelerinde yak-
laşık 25 yıldır kullanılıyor. Bu kazanları 
Türkiye’ye getirerek hem bir ihtiyaca 
yanıt veriyoruz, hem de Termoteknik 
olarak mühendislik hizmeti desteği su-
nuyoruz. Ekibimiz, projedeki cihazlar-
dan, bağlantıların nasıl yapılacağı gibi 
tüm teknik konularda Evomax kazan 
satın alan müteahhitlere ve son kullanı-
cılara yardımcı oluyor. Evomax istendiği 
taktirde çatı arasına konabiliyor ve güneş 
sistemleri ile entegre çalışabiliyor. Hem 
havuz suyu, hem ısınma, hem de sıcak 
su konforunu birlikte sağlayan Evomax, 
enerji tasarrufu, montaj ve kullanım ko-
laylığı sağlayangeniş Türkçe ekran özel-
likleri ile de öne çıkıyor.”

Evomax; ileri teknoloji ürünü yapısı ve 
gelişmiş kontrol sistemleri aracılığıyla 
özellikle geçiş mevsimlerinde istenilen 
sıcaklıklarında çalışarak minimum enerji 
tüketimi ile maksimum konfor sağlıyor. 
Evomax, 42, 65, 90, 105, 125, 160 kw 
ısıtma kapasiteleri ve birlikte çalıştırıla-
bilme özellikleri ile farklı büyüklükteki 
ısıtma ihtiyaçlarına cevap veriyor. Talep 
edildiğinde tek kontrol paneli ile 15 adet 
kazanı birlikte sıralı çalıştırabilme şartıy-
la 2400 kw’a varan ısıtma kapasitesine 
ulaşılabiliyor.

Termoteknik’in duvar tipi yoğușmalı kazanı Evomax yoğun ilgi gördü

Ariston Thermo’nun yeni CEO’su Leonardo Senni oldu
İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 
(MISE) Enerji Bölümü Başkanlığı’ndan 
gelen Leonardo Senni, Ariston 
Thermo’nun CEO’su oldu. Senni’nin 
profesyonel iş hayatı deneyimleri ara-
sında McKinsey, P&G gibi büyük ve 
önemli şirketler bulunmaktadır.
Ariston Thermo, CEO´luk görevi için 
Mr. Leonardo Senni’yi seçti. Senni yeni 
görevine 1 Ocak 2014 günü itibarıyla 
başladı. 
1967 yılında doğan Leonardo Senni, 
İtalyan milli enerji stratejisinin belir-
lenmesi ve uygulanması noktasında 
önemli çalışmalarda bulunduğu İtal-
ya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın 
enerji bölümünde 2 yıl süreyle başkan-
lık yaptı. Fransa INSEAD’dan makine 
mühendisliği alanında lisans derecesi 
ve sonrasında işletme alanında yüksek 
lisans derecesi alan Senni, McKinsey & 

Company ve Procter & Gamble’da da 
görev aldı. 
Ariston Thermo Group Başkanı Paolo 
Merloni, Leonardo Senni’nin CEO’luğa 
getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada 
“Leonardo Senni’nin CEO’luğa atan-
ması Ariston Thermo’nun yönetimi-
nin gelecekte daha da güçleneceği ve 
grubumuzun mükemmel kaynaklara 
yönelmesi noktasındaki taahhüdümü-
zün tescil edilmesi anlamına gelmek-
tedir. Aynı zamanda grup bünyesin-
deki çalışanların sürekli gelişim içinde 
olması, grubun büyüme yolunda de-
vam etmesi açısından da kilit öneme 
sahip” dedi.Merloni sözlerini “Leonar-
do Senni, enerji ve sanayi sektörlerin-
deki derin bilgi birikimine, uzun süreli 
uluslararası iş deneyimine ve yüksek 
düzeydeki mesleki beceriye sahiptir. 
Bu önemli karma, ürünlerimizin enerji 

verimliliği, müşterilerimize sunduğu-
muz hizmet kalitesi ve uluslararası pa-
zardaki varlığımız ile birleşerek Ariston 
Thermo’nun termik konfor sektörün-
deki global büyümesini destekleyecek-
tir” diyerek bitirdi.
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Baymak bayi sayısı her geçen gün artıyor

Baymak Lectus yoğușmalı kazanlar Bakyapı Group Prestij Park Projesinde

Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden 

olan Baymak Türkiye genelinde 1200 

münhasır bayisi, 2100’den fazla satış 

noktası ve 250’nin üzerinde yetkili servisi 

ile pazarda lider marka olmanın gururu-

nu yaşıyor. Lider bu kez Adana’da açtığı 

yeni bayisi ile Adana tüketicisini teknoloji 

ile buluşturdu.

Daha önce Adana’da pek çok bayisi bu-

lunan Baymak, açtığı yepyeni bayisi ile 

Adana halkına teknoloji vadediyor. Daha 

önce Baymak A.Ş. bünyesinde bulunan 

Brötje&Baymak Markası Dağıtıcı Bayisi 

olan Başaran Isı bu kez Adana’da yepyeni 

bir bayi ve lojistik merkezi açtı. Bayi açı-

lışına Baymak A.Ş. Genel Müdürü Ender 

Çolak ve Başaran Isı firma sahibi Zekeriya 

Başaran katıldı. Kurdeleyi birlikte kesen 

Baymak Genel Müdürü Ender Çolak ve 

Zekeriya Başaran, Baymak Ailesi olarak 

hızlı ve istikrarlı büyümenin gururunu ya-

şıyorlardı. Çıtayı her zaman yüksekte tu-

tan ve ürünleri ile fark yaratan Baymak, 

her geçen gün daha da büyümesinin 

formülünü ise, dağıtım kanallarını doğru 

yönetmesine bağlamaktadır. Adana’da 

giderek artan bayi sayısı da bunun en net 

göstergesidir.

 

Ender Çolak “ Dağıtım Kanallarının 

Doğru Yönetilmesi, İstikrarlı Büyü-

meyi Getirir”

Açılış töreninde konuşma yapan Baymak 

A.Ş. Genel Müdürü Ender Çolak şunları 

söyledi; ‘’Dünyada ve Türkiye’de sektö-

rel bazda daralmalar söz konusu olduğu 

halde Baymak olarak büyümeye devam 

ediyoruz. Bugün birlikte açılışını yaptığı-

mız Başaran Isı’ya ait mağaza ve lojistik 

merkezi de bu büyümenin göstergesidir. 

Baymak A.Ş. istikrarlı büyümesini, oluştur-

duğu dağıtım kanalını doğru yöneterek 

sağlamaktadır. Baymak ile birlikte çalışan 

bayilerinin de Baymak ile birlikte büyüdü-

ğünün en güçlü kanıtı; Brötje&Baymak 

Dağıtıcı Bayi Başaran Isı’nın Ankara, Sam-

sun, Kayseri ve İzmir’den sonra Adana’da 

örgütlenmesidir. 

Baymak A.Ş. yeni dönemde üretim hat-
larında yeniden yapılanma yaparak, Hol-
landa teknolojili Yoğuşmalı Duvar Tipi 
Kazan Lectus ve pazarın en sessiz, en 
küçük ve en verimli yoğuşmalı kombisi 
İdee’yi üreterek piyasaya sundu. Baymak 
A.Ş. olarak bundan sonraki dönemde de 
en son teknolojiye sahip ürünleri pazara 
sunmaya devam edeceğiz.”
Baymak Adana bayi açılışından hatırda 
kalanlar renkli görüntüler, verimli soh-
betler ve enerji kaybına meydan okuyan 
eşsiz tasarıma ve kaliteye sahip Baymak 
ürünleri oldu.

Merkezi sistem ısıtma sistemlerinde 

Baymak’ı tercih eden bir diğer firma Bak-

yapı Group oldu. Bursa merkezli Bakyapı 

Group ‘un İstanbul da bulunan ilk projesi 

olan İstanbul Prestij Park Konutlarında 

Baymak Lectus 115KW duvar tipi yoğuş-

malı kazanlar tercih edildi.

103 dönüm üzerine 26 blok 2392 daire-

den oluşan İstanbul Prestij Park konutla-

rının lansmanı spor dünyasının tanınmış 

isimleri Erman Toroğlu ve Yılmaz Vural 

tarafından yapılmaktadır. Bu dev proje-

nin 216 adet duvar tipi yoğuşmalı ka-

zanlarının ilk etabı olan 54 adet Baymak 

Lectus 115KW duvar tipi kazanın mon-

tajı gerçekleştirilmektedir.

Baymak Lectus duvar tipi yoğuşmalı 

kazanlar ile oluşturulan kaskad sistem-

lerde, tek bir kaskad kontrol ünitesiyle 

ara modüllere ihtiyaç duyulmadan 15 

adet yoğuşmalı duvar tipi kazan kontrol 

edilebilmektedir. Böylece çok büyük ka-

pasitelerde dahi kurulan Baymak kazan 

sistemleri; üstün otomasyon teknolojisi 

sayesinde sadece bir dairenin ısıtma ka-

pasitesine kadar inebilmekte ve %111,3 

olan verimine ek olarak yakıt tasarrufunu 
en üst noktaya taşıyabilmektedir.

48 yıldan beri 220 den fazla projeye imza atan İnanlar 

İnşaat‘ın İstanbul Esenyurt’ta yer alan son projesi Terrace 

Mix’in merkezi sistem ısıtma sistemlerinde üstün teknolojili 

Baymak Lectus 115KW duvar tipi yoğuşmalı kazanları tercih 

etti. “Avrupa Emlak Ödülleri” tarafından “2013 Türkiye’nin 

En İyi Karma Kullanım Projesi” seçilen, 437 konuttan oluşan 

İnanlar İnşaat Terrace Mix projesinde 62 adet Baymak Lectus 

115KW duvar tipi yoğuşmalı kazan kullanıldı.

Baymak Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazanlar; merkezi sistemle 

ısınan yapılar için bir devrim niteliğinde. Lectus duvar tipi yo-

ğuşmalı kazanlar; 65, 90 ve 115 KW ‘lık güç seçenekleri saye-

sinde kapasite seçiminde esneklik sağlamanın yanında %111,3 

‘e varan kazan verimliliği ile yakıt tasarrufunu en üst noktaya 

taşımıştır. Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu ve kompakt 

ölçüleri sayesinde, kazan dairesi kurulumunda kolaylıklar yara-

tarak beklentilere tam anlamıyla cevap vermektedir.

Baymak’tan büyük fikirler, büyük projeler
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Türkiye’de 25 yıldır faaliyet gösteren ve 

2009 yılından bu yana Mersin serbest 

bölgede  Soğutma Petekleri, Havalandır-

ma Fanı imalatı ve Nem Alma Cihazları 

ithalatı gerçekleştiren Munters Form’un, 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

yeni merkez ofis ve fabrikasının açılışı tö-

renle yapıldı.

Munters Form fabrikası’nın açılış törenine 

Munters Yönetim Kurulu Başkanı John 

Peter Leesi, Munters CEO’su Lars Engs-

tröm, Form Şirketler Grubu Yönetim Ku-

rulu Başkanı Bedi Korun, Form Şirketler 

Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Ko-

run, Munters Form Genel Müdürü Suat 

Güven ve sektörden davetliler katıldı. 

İlaç, gıda, elektronik ve tarım gibi sek-

törlerde yer alan firmalar için  optimize 

edilmiş iç mekan iklim çözümleri su-

nan Munters Form, 7.000 metrekarelik 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

yeni üretim tesisinde Soğutma Petekleri 

ile Havalandırma Fanı imalatı ile birlikte 

Nem Alma Cihazları ithalatı gerçekleş-

tiriyor. 

Munters Form yeni adresi; Gebze Or-

ganize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 

No:103 Gebze / Kocaeli Türkiye

Tel: 0 262 751 37 50

Munters Form fabrikası törenle açıldı

Form Şirketler Grubu çalışanları Karaköy Liman Lokantası’nda 

yapılan yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

27 Aralık Cuma günü Karaköy Liman Lokantası’nın eşsiz 

deniz ve tarihi yarımada manzarası eşliğinde gerçekleştirilen 

geleneksel Form Şirketler Grubu yılbaşı yemeğine grup şirket-

lerinden 80 personel katıldı. Çalışanlar, fasıl heyeti ve birbi-

rinden lezzetli ikramlar eşliğinde doyasıya eğlenerek yeni yıl 

öncesi yorgunluklarını üzerlerinden biraz olsun atmış oldular.

Yemekte bir konuşma yapan Form Şirketler Grubu Yürütme 

Kurulu Başkanı Tunç Korun, “2013 yılı büyümeye devam etti-

ğimiz bir yıl oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımı-

za teşekkür ediyorum. Herkes için daha mutlu, daha sağlıklı 

ve daha güzel yeni bir yıl dilerim” dedi.

FORM çalıșanları geleneksel yeni yıl yemeğinde buluștu 

İmeksan Akademi Eğitim Konferansları sürüyor
11 Ocak 2014 tarihinde Kıbrıs KTMMOB konferans salonunda 

Kıbrıs Makine Mühendisleri Odası ve İmeksan Akademi tara-

fından müşterek olarak verilmiş “Klima Santrallarının Seçim 

ve Tasarımının Psikrometrik Prosesler Açısından İncelenmesi”  

konulu konferans düzenlendi. Konferans İmeksan A.Ş. Teknik 

Danışmanı ve Ar-Ge Sorumlusu Mak. Müh. M. Haluk Sevel 

tarafından verildi. Toplantıya bölgenin önde gelen proje fir-

maları, inşaat sektörünün ve üniversite yetkililerinin ilgisi bü-

yüktü. Eğitimler, İmeksan A.Ş.’nin sosyal sorumluluk markası 

olan İmeksan Akademi tarafından düzenlenmekte olup Türki-

ye dahil olmak üzere bir çok ülkede de devam ediyor. Teknik 

bilgilerin verildiği ve ürünlerin tanıtıldığı programda katılımcı-

lar İmeksan A.Ş. ailesini daha yakından tanıma fırsatı buldu. 

Eğitimler hakkında detaylı bilgiye www.imeksanakademi.com 

sayfamızdan erişilebiliyor.
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Enerji verimliliği sektörünün lider şirketi 
Alman ista, 2008 yılında girdiği Türkiye 
pazarındaki büyümesini 2013’te zirveye 
taşıdı. Geçen yıl portföyünü yüzde 100 
artıran ista, 2014’te de yüzde 30’luk ar-
tış hedefliyor. 
110 yıllık köklü bir geçmişe sahip ista’nın 
ürünleri arasında en üst seviyede ener-
ji verimliliği sağlayan ısı ve su sayaçları 
dikkati çekiyor. Merkezi sistemle ısınan 
binalarda radyatör peteklerine takıla-
cak cihazla her dairenin ısındığı kadar 
ödemesine olanak veren ısı pay ölçer 
sisteminin Türkiye’de yerleşmesinde de 
büyük katkı sahibi ista, önümüzdeki yıl 
gelirinde yüzde 20 artış öngörüyor. 

ista’nın Türkiye Genel Müdürü Zafer 
Yavuztürk, elde ettikleri büyüme sonuç-
larından son derece memnun oldukları-
nı belirterek, şunları söyledi: “2007’de 
kabul edilen Enerji Verimliliği (ENVER) 
Kanunu’nun beş yıllık geçiş sürecinin 
ardından uygulanmaya başlamasıyla ısı 
pay ölçer sistemi kullanan binaların sayı-
sında da artış oldu. ista’nın Türkiye’deki 
portföyü ise geçen yıl yüzde 100 arttı.”

Yavuztürk, 2014’e yönelik değerlendir-
melerde bulunurken “Portföyüzümü-
zün yüzde 30 artmasını ve buna bağlı 
olarak da gelirimizin yüzde 20 yüksel-
mesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Enerji verimliliğinin lider șirketi Alman İsta’dan 
çarpıcı büyüme: İsta yüzde 100 büyüdü

ISES Uluslararası Güneş Enerjisi Toplu-
luğu - Türkiye Bölümü (GÜNDER)’in or-
ganize ettiği “Fotovoltaik Yatırımcıları 
Günü” İstanbul Sanayi Odası’nın desteği 
ile İSO-ODAKULE konferans salonunda 
yapıldı. Etkinlik Fotovoltaik alanında ülke-
mizde faaliyet gösteren üretici, uygulayı-
cı, üniversite, sigorta ve finans kurumları 
ile başta Almanya’dan olmak üzere yerli 
ve yabancı Ar-Ge, test ve belgelendirme 
kuruluşlarını bir araya getirdi. 
Fotovoltaik panellerin test, belgelen-
dirme, muayene ve eğitiminde faaliyet 
gösteren bir kurum olarak UGETAM’ın, 
altın sponsor olarak yer aldığı etkinliğe 
UGETAM adına, Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Ümit Doğay Arınç başta olmak üze-
re, Teknolojik Hizmetler ve Belgelendir-
me Müdürü Ali Tem ve ilgili diğer teknik 
personel katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren UGETAM Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Ümit Doğay Arınç; Güneş enerjisi 
alanında yapılan çalışmaların ülkemiz 
açısından önemi, UGETAM’ın eğitim, 
test, belgelendirme ve muayene çalış-
malarındaki tecrübeleri, Fotovoltaik mo-
düllerin yerli üretilmesinin faydaları ve 
TÜBİTAK-UME ile birlikte yapılacak olan 
ortak test ve belgelendirme faaliyetle-
rinden, önümüzdeki süreçte kurulacak 
olan lisanslı-lisanssız güneş santrallerinde 
kullanılacak olan Fotovoltaik modüllerin 
kalite seviyelerinin gerekliliğinden bahse-
derek, UGETAM’ın tarafsız ve bağımsız 
bir kuruluş olarak bu sektöre sağlayacağı 
katkılara vurgu yaptı.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Fo-
tovoltaik Güç Santrallerinde Kalite, Per-
formans Testleri ve Sigorta Güvencesi” 

başlıklı panelde UGETAM adına yer alan 
Teknolojik Hizmetler ve Belgelendirme 
Müdürü Ali Tem, Türkiye’de gelişmekte 
olan bu sektörde test, belgelendirme ve 
muayene faaliyetlerinin yapılacak yatı-
rımların uzun dönemli ve verimli sistem-
ler oluşturulmasına sağlayacağı katkılar-
dan bahsederek, UGETAM’ın  14 yıldan 
beri sürdürdüğü test, belgelendirme ve 
eğitim faaliyetlerine yenilenebilir enerji 
alanını da ekleyerek geldiği nokta husu-
sunda bilgi aktardı. Diğer taraftan Foto-
voltaik modüllerin TS EN 45011 standar-
dına göre ürün belgelendirmesi ve TS EN 
ISO/IEC 17020 standardına göre üçüncü 
taraf muayene hizmetleri kapsamında 
UGETAM’ın TÜRKAK(Türk Akreditasyon 
Kurumu)’ndan akreditasyon sağlama için 
yapılan denetimden başarı ile geçtiğini, 
önümüzdeki tarihlerde bu alanlarda veri-
lecek akredite belgelendirme ve muaye-
ne faaliyetlerinin sektör için öneminden 
bahsetti.   
Etkinliğin genelinde katılımcılar tara-
fından yapılan konuşmalarda güneşten 
elektrik üretiminin Türkiye’nin enerji ihti-
yacı açısından önemi, yerli üretimin öne-
mi, mevzuatların iyileştirilmesi, standart-
ların geliştirilmesi, test ve belgelendirme 
faaliyetlerinin önemi ve Fotovoltaik sek-
törünün geleceğinden bahsedilerek, 
kısa, orta ve uzun vadede yapılması 
gereken çalışmalar hususunda görüşler 
iletilerek, yeni dönem çalışmaları için te-
mennilerde bulunuldu. 

UGETAM, Fotovoltaik Yatırımcıları Günü’ne katıldı
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Enerjiyi verimli kullan-

ma özelliğiyle dikkat 

çeken Buderus kom-

biler, üstün teknolojik 

donanımıyla hassas 

oda sıcaklığı kontrolü 

yapıyor. Gaz basıncı ve 

voltaj düşse bile sorun-

suz olarak çalışmaya 

devam eden Buderus 

U072 kombiler, en 

zorlu kış şartlarında ke-

sintisiz müşteri mem-

nuniyeti sağlıyor.Bir 

kütüphanede hedeflenen ses seviyesinin altında 

bulunan 38 db(A) ses seviyesi ile sürekli konforu 

garantileyen kombiler, modülasyonlu fanı sayesin-

de yüksek yanma verimi sağlıyor. Buderus U072 

kombiler, Buderus’a özel pompa sıkışmasını önle-

yen anti-blokaj sistemi ve soğuk kış aylarında ciha-

zı koruyan donma koruma teknolojisine sahip bu-

lunuyor. Plakalı eşanjör sayesinde yüksek kullanım 

suyu konforu sunan U072, farklı kapasitelerdeki 

ihtiyaçlara cevap verebiliyor.

Enerji verimliliğine verdiği önemi bu konuda öncü ürün ve çözüm-

leriyle gösteren Grundfos, 08-11 Ocak 2014 tarihinde düzenle-

nen 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katıldı. 

33. Enerji Verimliliği Haftası’nın en önemli etkinliği olarak bili-

nen EVF geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yerli üreticileri, küresel 

markaların Türkiye temsilciliklerini, yabancı katılımcıları ve sektör 

profesyonellerini yine bir araya getirdi. Türkiye’nin 2023 yılı için 

belirlediği enerji verimliliğinde %20’lik iyileşme hedefi çerçevesin-

de düzenlenen panel ve oturumlarda EuP Yönetmeliği, enerji ve-

rimliliği bilinci, uzman deneyimleri ve yeni teknolojiler ile çözümler 

gibi enerji verimliliğini ilgilendiren hemen her konu ele alındı. Ye-
şil iş modeliyle benzerlerinden ayrılan, pompa sektörünün öncü 
kuruluşlarından Grundfos, enerji verimliliği üzerine düzenlenen 
her ciddi çalışma ve etkinlikte olduğu gibi başarılı standı, yüksek 
enerji verimli çözümleri ve deneyimli ekibiyle fuardaki yerini aldı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Işık, Saver motorlu Grundfos 
iSolutions çözümlerinin tanıtıldığı Grundfos standını ziyaret etti. 
Akıllı teknolojilerle pompaların optimize edilmesi fikrinden doğan 
iSolutions, Grundfos’un enerji verimliliğini artıran yenilikçi yakla-
şımlarından biri olarak tüm stant ziyaretçilerinden de yoğun ilgi 
gördü. Etkinliğin bir diğer önemli konusu ise EuP standartlarına 
göre hazırlanan yeni enerji verimliliği yasasıydı. Bu kapsamda, 
Grundfos Satış Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Çağlar Şakaklı 
“Türkiye Pompa Sektöründe EuP Yönetmeliği Uygulaması” baş-
lıklı bir sunum yaptı. Yönetmeliğin yasalaşma tarihi önce 1Ocak 
2013 olarak belirlenmiş olsa da bu tarih bir yıl daha uzatılarak 1 
Ocak 2014 tarihine alınmıştı. Grundfos ise başta Alpha2, Magna3 
ve Magna1 Sirkülasyon pompaları olmak üzere kuru rotorlu pom-
paların Blueflux etiketli motorlarıyla yeni yönetmeliğin standartla-
rını karşılayan çözümlerini uzun zaman önce pompa sektörüyle 
buluşturmuştu. 4 gün süren 5. Enerji Verimliliği Fuarı ve Forumu, 
enerji tüketiminin gerek ülkemizde gerekse dünyada gün geçtikçe 
daha fazla tartışılan ve çözüm yolları aranan bir sorun olarak algı-
landığını bir kez daha gösterdi. Dünyaya, çevreye ve canlılara karşı 
taşıdığı sorumluluğun bilinciyle hareket eden Grundfos hiç kuşku-
suz bu sorunun çözüm ortaklarından biri olmaya devam edecektir. 

Yüksek verimli Buderus 
kombiler hassas oda 
sıcaklığı sağlıyor

 Grundfos 5. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’ndaydı

Isıtma ve soğutma sektörünün 
lider markası Baymak, 2014 de 
düzenlediği kampanya kapsamın-
da otomobil almaya hak kazanan 
bayilerinin araç teslimlerini ger-
çekleştirdi. Baymak A.Ş, bayileri 
için düzenlemiş olduğu kampan-
ya kapsamında anahtar teslim-
lerini gerçekleştirmeye devam 
ediyor. Yıl sonu öncesi belirlenen 
yıllık satış hedeflerine ulaşan yet-
kili bayiler, Baymak Bayi Kanalı 
Satış Müdürü Çetin Ünal eşliğinde 
düzenlenen anahtar teslim töre-
ninde son model otomobillerine 
kavuştular.
Baymak Bayi Kanalı Satış Müdürü 
Çetin Ünal araç teslimleri sırasın-
da: “ Baymak her yıl grafiğini bir 
üste taşıyarak pazarda liderliğini 
sürdürmektedir. Bu liderlikte en 
büyük pay sahipleri de şüphesiz 
bayilerimizdir. Bu yıl da hedefini 
gerçekleştiren bayilerimize son 
model araçlarını teslim etmenin 
gururunu yaşıyoruz. Baymak ola-
rak bu yıl da bayilerimize cazip 
kampanyalar sunarak onların ba-
şarılarına ortak olmayı hedefleye-
ceğiz, Baymaklı olan her zaman 

kazanır diyerek değerli bayilerimi-

zi daha fazla sabırsızlandırmıyor 

ve araçlarının anahtarlarını teslim 

etmek istiyorum”dedi. 

Baymak araç kampanyası kapsa-

mında, 1 adet Renault Master, 1 

adet Megane HB, 4 adet Dacia 

Duster, 10 adet Renault Symbol 

Joy 1,2-1 adet Renault Clio HB, 1 

adet Renault ICon,1 adet Renault 

Clio 1,2 benzinli aracı bayilerine 

teslim etti.

HEDEFİ TAMAMLA, 

ARAÇ KAPINDA!

Baymak uzun yıllardır bayileri için 

yaptığı bu araç kampanyası ile 

hem bayilerinin yüzünü güldü-

rüyor, hem de baymak filosunu 

genişletiyor. Yıllık satış hedefle-

rini tamamlayan bayilere zaman 

kaybetmeden otomobilleri teslim 

ediliyor. Böylece hem düzenlenen 

kampanya hem de kazandıkları 

hediyeye hemen ulaşmanın ca-

zipliği Baymak Bayilerinin yüzünü 

güldürüyor.

Baymak bayisi her zaman kazanıyor
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Menderes Jeotermal A.Ş.’nin Aydın Sul-

tanhisar ilçesi Salavatlı beldesinde inşa-

sı devam et-mekte olan 17MW kurulu 

güce sahip olacak jeotermal enerji sant-

ralinde Mas markalı kademeli pompa, 

yangın pompası ve tank tercih edildi. 

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında 

“baz enerji kaynağı” olarak dikkat çe-

ken, 365 gün 24 saat kesintisiz enerji 

üretimini mümkün kılan, enerji arz gü-

venliğine katkı sağlayan jeotermal kay-

naklar aynı zamanda çevre dostu, ye-

nilenebilir ve sürdürülebilir özellikleri ile 

de dikkat çekiyor. Mas Pompa’nın son 

yıllarda üretiminde enerji verimliliği üze-

rine titizlikle yoğunlaşması projede Mas 

Pompa ile çalışılmasında etkin oldu. 12 

Mayıs 2012’de Aile ve Sosyal Politika-

lar eski Bakanı Fatma Şahin ve Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 

da katılımları ile temeli atılan 34 MWe 

kurulu güçteki Dora 3 Jeotermal Ener-

ji Santralinin 17 MWe’lık ilk etabının 

Ağustos ayı içerisinde elektrik üretimine 
geçmesi planlanıyor. 
Yenilenebilir enerji kaynağı olan jeoter-
mal enerji vasıtasıyla Dora-1 projesin-
de yılda 32.000 ton, Dora-2 projesin-
de 45.000 ton, Dora-3 projesinde ise 
110.000 ton karbondioksit emisyon 
azalımı sağlanmaktadır.  Bu özellikleri ile 
Dora 3 Dünya Bankası tarafından örnek 

proje olarak seçilmiş, proje Dünya Ban-
kası web sitesinde yayınlanmıştır. Ulusal 
Enerji Forumunda “2050 Sürdürülebilir 
Yaşam Taahhüdü ve Ulusal Enerji Enerji 
Ödülleri 2002” projesi ile birçok proje 
arasından sıyrılan Mege –“ Türkiye’nin 
ilk özel jeotermal Elektrik Santrali Pro-
jesi “Ulusal Enerji Teknoloji Projesi 
Ödülü”ne layık görüldü.

Trabzon TED Koleji’nde MAS Pompa Kalitesi
Trabzon’un eğitim seviyesinin yüksel-

mesine katkı sağlayacak olan 23 Ha-

ziran 2013 tarihinde Çevre ve Şehir-

cilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın da 

katılımıyla temeli atılan TED (Türk Eğitim 

Derneği) Koleji’nin Yangın Pompa grubu 

ve hidrofor teminleri Mas Pompa tara-

fından yapıldı.  Yangın grubu NFPA’20 

standartlarına uygun, 2 adet elektrikli 

uçtan emişli ve 1 adet jokey  pompalı 

tercih edildi.

1000 öğrenci kapasiteli kolejde kreş, 

anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim 

ve lise eğitimini kapsayan okulumuz 

toplamda 40 derslikten oluşacak. 

Kampüste teknolojik donanıma sa-

hip derslikler, laboratuvarlar, 3-D sı-

nıf, kütüphaneler, 500 kişi kapasiteli 

yemekhane, kapalı spor salonu, kon-

ferans salonu, beden eğitimi salonu, 

sanat derslikleri ve açık-kapalı oyun 

alanları olacak.

Gaziantep Primer Hastanesi, Systemair HSK’yı seçti
Gaziantep Primer Hastanesi, kendi öz sermayesiyle bölgenin ilk

özel üniversite hastanesini açmaya hazırlanıyor. Gaziantep’te

30.000 m² alan üzerine inşa edilen ve 300 yatak kapasitesine 

sahip yeni hastanenin tüm mahalleri, Systemair HSK markalı 

klima santralleri ile şartlandırılacak.

Son teknolojiler ile donatılan tesisin iklimlendirmesi, farklı de-

bilerde toplam 29 adet ‘hijyenik klima santrali’ ve Systemair 

fanları ile sağlanacak.

TÜV SÜD tarafından belgelendirilen Systemair HSK Hijyenik 

Klima Santralleri; çelik profillerden oluşan iskelet yapısı, ısı köp-

rüsüz sızdırmaz panel yapısı, antibakteriyel parçaları ve kolay 

temizlenebilen pürüzsüz iç tasarımıyla,1000 m³/h ile

100.000 m³/h aralığındadır.

Menderes Jeotermal A.Ș.’de Mas Pompa ürünleri
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Çok sayıda çevreci ürün ve çözümüyle iklimlendirme alanında 

enerji verimliliğinin artırılması için çalışan Daikin, Eco-Label ödül-

lü Altherma Isı pompaları ile fark yaratıyor. Kullanıcılarının ısınma 

ve sıcak su ihtiyacına ekonomik, çevre dostu ve konforlu bir çö-

züm sunan Daikin Altherma Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de 

de büyük ilgi görüyor.

İklimlendirme sektörünün öncü markası Daikin’in Eco Label 

ödüllü Altherma ısı pompaları,  yeni ve yenilenen binaların ısıt-

ma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir alterna-

tif oldu. Avrupa’nın en çok tercih edilen ısı pompası olan Daikin 

Altherma, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Pahalı fosil yakıtlar 

tüketen geleneksel ısıtma sistemlerine göre çok daha az enerji 

ile daha yüksek verim sağlayan Daikin Altherma, kullanıcılarına 

önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

ISI POMPALARININ MUCİDİ

Havadan suya ısı pompalarının mucidi Daikin’in sunduğu yenilik-
çi ve çevreci ürünlerin üst düzeydeki tüm standartlarını taşıyan 
Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya elektriğe dayalı klasik bir 
ısıtma sistemine göre 5 kat daha verimli çalışıyor. Dış havadaki 
ısıyı kullanarak daha az enerji sarf eden Daikin Altherma, kul-
landığı her 1 kW’lık enerjiye karşılık en az 5 kW’lık ısı üretiyor. 
Kurulum ve bakım ihtiyacı düşük olan Daikin Altherma, inverter 
kompresör teknolojisi ile yüksek enerji tasarrufu sağlıyor.
Hem dış hem de iç ünitesi ile kompakt bir tasarıma sahip olan 
Daikin Altherma, ısıyı havadan alıyor. Herhangi bir yerin kazıl-
masına veya sondaja gerek olmadan kurulumu gerçekleşen Dai-
kin Altherma, dumansız ve alevsiz çalışıyor. Üretilen ısının yüzde 
80’ini yenilenebilir kaynaktan (hava) sağlayan Daikin Altherma, 
düşük karbondioksit (CO2) emisyonu ile çevreci bir çözüm sunu-
yor. Tek bir merkezden yönetilebilen Daikin Altherma, bu özelliği 
ile konutların yanı sıra otel, spor merkezi, SPA, hastane, kütüp-
hane ve okul gibi mekanlarda da tercih ediliyor.

4 MEVSİM KESİNTİSİZ KONFOR

Konforlu sistemler üretirken enerji tüketimi, ürün geri çevrimi ve 
atık azaltma konularına önem veren Daikin felsefesinin bir ürünü 
olan Altherma, aynı zamanda Eco-Label amblemi taşıyor. Çevre 
performansı yüksek olan ürün ve hizmetleri logosundaki “çiçek” 
amblemi ile taçlandıran Avrupa Eco-Label ödülünü sektörüne 
kazandıran Daikin Altherma, esnek uygulama seçenekleri de su-
nuyor. Standart radyatörlere, döşemeden ısıtma sistemlerine ve 
fan coil ünitelerine bağlanabilen Daikin Altherma, düşük maliye-
ti ile yeni ve yenilenmekte olan yaşam alanları için iyi bir yatırım 
olarak görülüyor. Ekonomik, çevre dostu ve konforlu çözümler 
sunan Daikin Altherma ısı pompaları, kış aylarında kullanıcıları-
nın ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılarken, sıcak yaz günlerin-
de de soğutma yaparak dört mevsim kesintisiz konfor yaşatıyor. 

Isınırken tasarruf etmenin  yolu; Daikin Altherma

Ayvaz Bıçaklı Vanalar, düşük maliyetli 
ürünler olduğu için muadilleri arasında 
en çok tercih edilen vana türüdür. Bu 
ürünler, çamur ve aşındırıcı uygulama-
lar için geliştirilmiş; özellikle aşındırıcı 
partiküller içeren akışkanlarda kullanıl-
maktadır.
El ile volanlı kullanım dışında elektrik 
aktuatörlü, zincirli, tek ve çift etkili pnö-
matik pistonlu olarak da kullanılmak-
tadır. Tercih edilen kullanım şekli genel 
olarak manuel ve pnömatik pistonlu 
olanıdır. Kontrol ve temizliği kolayca 
yapılan bir ürün olan bıçaklı vanaların 
montaj ve demontajı da gayet basittir. 
DN50 - DN600 arası standart, DN600 
ve üzeri çaplar içinse özel olarak üreti-
len Ayvaz Bıçaklı Vanalar; kağıt sanayii, 
çimento fabrikaları, madenler ve atık 
su arıtma tesislerinde öne çıkmaktadır.

Ayvaz Çift Plakalı Çekvalfler ise mi-
nimum akış sınırlaması ile çalışmaya 
uygun olarak dizayn edilmişlerdir. Çift 
yaylı yarım disklerin boru hattında ça-
lışma şekli; kauçuk sitli disk herhangi 
bir geri akışa karşı pozitif bir kapama 
sağlar ve esnek sit ses oluşumunu ön-
lemektedir.
Ayvaz Çift Plakalı Çekvalfler hafiftir 
ve daha fazla esneklik sağlar. Klasik 
çalpara çekvalflere göre montajı daha 
kolaydır ve flanşlar arası mesafesi daha 
kısadır. Uluslararası flanş standartları-
na (DIN, ANSI, JIS & BS) uygun olarak 
üretilirler. DN50 - DN600 arası stan-
dart, DN600 ve üzeri çaplar içinse özel 
olarak üretilen bu ürünler; kompakt di-
zayn, kolay montaj, iyi bir akış özelliği, 
düşük basınç kaybı ve dikey ve yatay 
montaj imkanı gibi özelliklere sahiptir.

Ayvaz Çift Plakalı Çekvalfler; atık su 
hatlarında, ısıtma, soğutma ve iklim-
lendirme sistemlerinde, yangın sön-
dürme ve sulama sistemlerinde, gemi 
mekanik ve soğutma sistemlerinde, 
demir, çelik, maden endüstrisinde ve 
kağıt endüstrisinde de güvenle kullanı-
labilmektedir.

Ayvaz bıçaklı vana ve çift plakalı çekvalf
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Yüksek kalitede ürettiği iklimlendirme sistemleriyle yaşam 

alanlarını daha yaşanabilir ve daha fonksiyonel kılan Zehnder 

Group, klasik konvektör modeli Zehnder Stratos ile fark yarat-

maya hazırlanıyor. Sade ve şık tasarımı ile ön plana çıkan Zehn-

der Stratos, yüksek ısı performansı ve enerji tasarrufu özellikle-

riyle diğer modellerden ayrılıyor.

Gelişmiş ısıtma teknolojileri ve çözümleri ile fark yaratan ve 

Türkiye pazarına ilkleri sunan Zehnder Group, bu seferde kla-

sik konvektör ürünü Zehnder Stratos’u piyasaya sundu. Şık ve 

modern tasarımıyla göze hitap eden Zehnder Stratos, gelişmiş 

fonksiyonel özellikleriyle de ruha dokunuyor. Üretimi Zehnder 

Group’un Fransa’daki fabrikasında gerçekleştirilen konvektör, 

duvar ve zemin olarak iki farklı alana uygulanabiliyor. Kullanım 

alanı cam önü olarak konumlandırılan Zehnder Stratos, villa ve 

ofisler için tasarlandı. Isı verimliliği yüksek olan ürün, 6 farklı 

derinlik, 4 farklı yükseklik ve 4 mt uzunluğa kadar  seçeneği ile 

beğeniye sunuluyor.

Fiyat ve performans ilişkisinde mükemmel bir uyum gösteren 

Zehnder Stratos’u Zehnder renk kartelasında mevcut 700 renk  

tonunda bulmak mümkün… Yüksek ısı performansı, enerji tasar-

rufu ve fonksiyonel özellikleriyle ön plana çıkan ürün; şık, sade ve 

modern tasarımıyla yaşam alanlarınızı farklı ve özel kılıyor.

ü r ü n  t a n ı t ı m ı

Yüksek performans ve maksimum tasarruf modern 
bir tasarıma dönüștü; Zehnder Stratos!

Geberit, son teknolojiyi ve üstün işlevselliği göz alıcı bir tasa-
rımla birleştiriyor. Banyolarda uzun süren tadilat işlemine ge-
rek kalmadan, kolayca monte edilebilen Monolith, rezervu-
ar ve lavabo sistemleri olarak sunuluyor. Geberit Monolith, 
fonksiyonel kullanımı, şık dizaynı ve kullandığı teknolojik 
altyapısı ile farkını ortaya koyuyor.
Sıhhi tesisat ve rezervuar markası Geberit, Monolith Rezer-
vuar ve Lavabo Modülleri ile kusursuz işçilik ve yenilikçi ta-
sarımı bir araya getiriyor. Hızlı montaj ve estetik görünüm 
sağlayan Monolith, banyolara akıllı çözümler sunuyor.
Rezervuarı cam kapağın arkasına entegre edilmiş bu estetik 
tasarım, kompakt bir ürün olarak yerden tasarruf sağlayarak 
banyolardaki yerini alıyor. Geberit Monolith, seramik rezer-
vuarlar için modern bir alternatif sunarken birçok yere otu-
ran ve asma klozet modelleri ile uyum sağlıyor.
Geberit Monolith Rezervuar Modülü, tüm teknolojiyi basit 
bir tasarım konseptinin arkasına gizliyor. Modül, seramik 
rezervuarlara bir alternatif sunarak duvar önü ve gömme 
rezervuarlar arasındaki boşluğu kapatıyor. Geberit Monolith 
lavabo modülü ise fonksiyonellik ile güçlü bir tasarım dilini 
bir araya getiriyor. Kaliteli, az bakım gerektiren cam ve alü-
minyum malzemeden üretilen modül, kolaylıkla monte edi-
liyor. Duvardan çıkışlı ve tezgah üstü bataryalarla uyumlu 2 
farklı modeli bunulan modülün banyolarda ihtiyaç duyulan 
eşyalar için ekstra çekmeceler de sunuyor.
Siyah, beyaz ya da toprak rengi seçenekleriyle banyolara 
uyum sağlayan Geberit Monolith ailesi hem yeni binalar 
hem de renovasyonlar için ideal bir çözüm oluyor. 

Geberit’ten banyolara tasarım harikası “Monolith” 
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İklimlendirme sektörü ihracatı her yıl olduğu 
gibi 2013’te de yükseliș trendini sürdürdü

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki Poyraz, iklimlendirme sektörü 

ihracatının küresel ekonomide yaşanan olumsuz-

luklara karşın 2013 yılında 2012 yılına oranla yüz-

de 10 oranında artış yaşadığını ifade etti. 2013 

yılını 4 milyar 200 bin dolar ihracat ile kapattıkla-

rını söyleyen Poyraz, her ne kadar hedefledikleri 

rakamın altında kalınsa da sektör performansının 

olumlu bir seyir izlediğini vurguladı. 

Isıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve 

elemanları, havalandırma-klima ve elemanları 

ile tesisat sistem ve elemanlarından oluşan ürün 

yelpazesinde en yüksek ihracat artışının yüzde 

15.1 ile soğutma sistem ve elemanlarında yaşan-

dığına dikkat çeken Poyraz, bu grubu yüzde 14.2 

ile tesisat sistem ve elemanları, yüzde 8.2 ile ha-

valandırma-klima ve elemanları ile yüzde 5.2’lik 

artış ile ısıtma sistem ve elemanlarının takip et-

tiğini ifade etti. 

Ülke olarak da miktar bazında en fazla ihraca-

tın 394 milyon dolar ile Almanya’ya yapıldığını 

söyleyen Poyraz, ancak değer artışı olarak yüzde 

63.5’lik artışla Çin’e olan ihracatın dikkat çek-

tiğini vurguladı. Poyraz Çin’e olan ihracatın 48 

milyon dolardan 78 milyon dolara yükseldiğini 

belirtti. 

Türk iklimlendirme sektörünün global pazar-

da günbe gün daha da etkili olmaya başladığı-

nı, dünya iklimlendirme pazarı içindeki payının 

yüzde10’a yaklaştığını ifade eden Poyraz, sektör 

mensuplarının daha çok ihracat için ciddi bir 

emek sarf ettiğini ve gayret gösterdiğini kaydet-

ti. İSİB olarak Türk iklimlendirmecisini dünyaya 

tanıtmak için uluslar arası fuarlara ve tanıtım or-

ganizasyonlarına ağırlık verdiklerini ifade eden 

Poyraz, İSİB olarak özellikle firmaların tek başla-

rına rahatlıkla gidemeyecekleri, komşu ülkelere 

göre daha uzak mesafede yer alan ülkelere olan 
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ihracatı artırmak amacıyla çalışmalar gerçekleşti-

receklerini belirtti. 

Sektörün 2023 yılı 25 milyar dolar ihracat hede-

fini yakalayabilmek için tüm gücü ile çalıştığına 

dikkat çeken Poyraz,  “İklimlendirme sektörü 

dünyada da gerek teknolojisi gerekse üretim ve 

tüketimi hızla gelişen bir sektör. Sektörde fırsatlar 

çok ve potansiyel var. Türk iklimlendirme sektö-

rü ise global pazarda itibar gören bir sektör. Türk 

ürünlerine artık güveniliyor. Müteahhitlerimizin 

yurtdışında önemli başarılara imza atması, biz-

leri de olumlu etkiliyor. Teknolojiyi yakından ta-

kip edip, çağa çok çabuk adapte olan bir yapımız 

var, bu nedenle ürünlerimizin kabul görme oranı 

da artıyor. Dünya genelinde, özellikle Avrupa’da 

yaşanan krizlere rağmen iyi bir yıl geçirdik, 2014 

yılında ve orta vadede de iyi bir süreç geçirece-

ğimizi söyleyebilirim. Mayıs ayında sektörümüzün 

en büyük fuar organizasyonu olan İstanbul Sodex 

fuarımız var. Bu fuar bizim için çok önemli. Yine 

çalışmalarına 2013 yılında başladığımız bir Tasa-

rım Yarışmamız var. Fuar ile eş zamanlı olarak ger-

çekleştireceğimiz olan yarışma, sektörümüzde ilk 

olacak. Bu yarışma sektörün bugünü ve geleceği 

için önemli. Yine yurtdışı fuarlarımıza milli katılım 

organizasyonları devam edecek. Hem yurtdışında 

hem de yurt içinde daha güçlü olmak için elimiz-

den geleni yapacağız. Gelecek her bir yıl, bir ön-

cekinden daha iyi olmak zorunda” diye konuştu. 

Türkiye’de, insanların yaşam kalitelerinin yüksel-

mesi, çevre bilincinin artması, gelir seviyelerinin 

yükselmesi ve kentsel dönüşümün iş hacmini ar-

tırmasının Türk iklimlendirme sektörünü yabancı 

yatırımcı nezdinde avantajlı bir konuma getirdiği-

ne de dikkat çeken Poyraz, üreticilerin her geçen 

gün inovasyon kabiliyeti ve kalite çıtasının yüksel-

diğini ve sektörün parlak bir geleceğe sahip oldu-

ğunu sözlerine ekledi. 

TÜRKİYE GENELİ İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATI

(2012-2013 Yılları Ocak-Aralık Dönemi)   

TÜRKİYE’NİN İKLİMLENDİRME SANAYİ SEKTÖRÜ İHRACATI

(2012-2013 Ocak-Aralık Dönemi)   
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TÜRKİYE TESİSAT SİSTEM VE ELEMANLARI

İHRACATINDA İLK ON ÜLKE

TÜRKİYE HAVALANDIRMA-KLİMA SİSTEM VE ELEMANLARI

İHRACATINDA İLK ON ÜLKE

TÜRKİYE SOĞUTMA SİSTEM VE ELEMANLARI İHRACATINDA 

İLK ON ÜLKE

TÜRKİYE ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI İHRACATINDA 

İLK ON ÜLKE

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL 

ALANI İTİBARIYLE TÜRKİYE GENELİ İHRACATTA İLK 10 ÜLKE

TÜRKİYE İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATINDAN 

MAL GRUPLARININ ALDIĞI PAY (%), 2013
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SOSİAD 5. Dönem Yönetim Kurulunu belirledi
5. Dönem Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımı yaptı. 
Vahe Dağdevirenel SOSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı olarak belirlendi.

SOSİAD, Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği’nin 5. 

Olağan Genel Kurulu 13 Ocak 2014 günü Crowne 

Plaza İstanbul Harbiye Hotel’de yapıldı. Yönetim 

Kurulu Başkanı M. Cem Atalkın’ın açılış konuşma-

sından sonra Divan Kurulu oluşturuldu ve 1 dakika-

lık saygı duruşunda bulunuldu. 2012-2013 dönemi 

Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun 

okunmasının ardından Yönetim Kurulu ve Denet-

leme Kurulu ayrı ayrı ibra edildi. Tüzük değişikliği 

önerilerinin kabulünden sonra, 2014-2015 yılları 

giriş ve yıllık aidatı belirlendi. 2014 – 2015 yılları 

tahmini bütçelerinin onaylanmasından sonra se-

çimlere geçildi. Seçimler sonucunda Yönetim, De-

netleme ve Onur Kurulunun yeni üyeleri belirlendi. 

SOSİAD Yönetim Kurulunun yeni dönemde 9 asil 5 

yedek üyeden oluşması Genel Kurul üyeleri tarafın-

dan onaylandı.

Genel Kurulun ardından üyelere ve davetlilere Ka-

difekale Salonunda kokteyl verildi. Kokteylde, 4. 

Dönem Yönetim Kurulu Başkanı M. Cem Atalkın’a, 

SOSİAD Onur Kurulu Üyesi Metin Duruk tarafından 

derneğe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi 

verildi.

SOSİAD yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısı 17 

Ocak 2014 Cuma günü yapıldı. Yönetim Kuru-

lu görev dağılımının belirlendiği, Başkanlığa Vahe 

Dağdevirenel’in seçildiği ve Başkanlık devir teslimi-
nin yapıldığı toplantı, yeni dönemde yapılacak çalış-
malar hakkında görüşme ve kararlarla sürdü.



%80 ’e varan 
ısı geri 
kazanımı

DOĞRU DİZAYN       VERİMLİ BİNA
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Yönetim Kurulu Asil Üyeler:      

                                     

Yönetim Kurulu Başkanı : Vahe DAĞDEVİRENEL

Başkan Vekili                  : Taner ŞENKARDEŞ                  

Başkan Yard.                  : Abdurrahman ELVAN                           

Genel Sekreter               : Erim EKŞİOĞLU                         

Sayman                          : Eyüp ÇİL 

Üye                                : M.Cem ATALKIN                                         

Üye                                : Atila DEMİR 

Üye                                : Gökhan KARGI

Üye                                : Kıvanç ASLANTAŞ

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:            

                                     

Ali TURHAN

Ahmet ULUDOĞAN

A.Emre AKDOĞAN

Hakan AKGÜN

Onursal YILMAZ

Denetleme Kurulu Asil Üyeler:           

                                     

Yüksel TURGUT

Akın YURTSEVER

Kamer Erol BODOSOĞLU

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:    

                                     

Mehmet ÖZDAL

Murat ALEMDAR

Barış UÇANER

Onur Kurulu Asil Üyeler:  

                                     

A. Metin DURUK                                                        

M. Metin TERZİBAŞIOĞULLARI

K. Jirayir DAĞDEVİRENEL

Onur Kurulu Yedek Üye:

                                     

Ömer SOY

2014-2015 Dönemi SOSİAD Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.
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BACADER’den uyarı: Karbonmonoksit 
zehirlenmeleri önlenebilir!

KARBONMONOKSİT ESASLI ZEHİRLENME-ÖLÜM GRAFİĞİ

2011-2013 YILLARI / AYLARA GÖRE ZEHİRLENME MİKTARLARI

Özellikle ısınmadan kaynaklı enerji ihtiyacından dolayı zehirleme ve ölüm olaylarındaki

yıllara göre değișim irdelenmiș ve sonuçları grafiklerle așağıda verilmiștir.

Türkiye’de her yıl binlerce insan ısınma amaçlı kul-

lanılan cihazlardan veya bu sistemlerin bacalarından 

kaynaklanan karbonmonoksit gazı zehirlenmesine 

maruz kalmakta ve yüzlerce insan da hayatını kay-

betmektedir. Yıllardır bunlara ait tutmuş olduğumuz

karbonmonoksit gazından zehirlenme sebepli ma-

ruz kalan kişi sayıları ve bunlardan ölüm ile sonuçla-

nanların kayıtları aşağıdaki gibidir.

Şubat ve Mart aylarında zehirlenme vakalarında artış-

ların olması dikkat çekmektedir. Bununla birlikte özel-

likle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerin-

de seyretmesi, buna bağlı havada inversiyon etkisi 

oluşması ve inversiyon oluşumunun meteorolojik ola-

rak ancak 6 saat önceden bilinebilmesi nedeniyle ze-

hirlenme vakaları artmaktadır. Zehirlenme vakalarına 

paralel olarak ölüm vakaları da artış göstermektedir.
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Bu zehirlenme vakaları ve ölümler özellikle soba, şofben ve kombi gibi cihazlardan kaynaklanmaktadır.

2011-2013 YILLARI / AYLARA GÖRE ÖLÜM MİKTARLARI

2011-2013 YILLARINDA CİHAZLARA GÖRE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENME - ÖLÜM MİKTARLARI
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Bu ölümler alınacak bazı küçük tedbirle önlenebilir. 
Bu tedbirler kısaca şöyle özetlenebilir;

- Soba, şofben ve kombilerin bulunduğu odalar 
mutlaka havalandırılmalı. Öyle ki 1m3 doğalgaz sa-
atte yaklaşık 10 m3 havaya ihtiyaç duyar. 2 kg ağır-
lığındaki bir odunun yanabilmesi için ise yaklaşık 30 
m3 e kadar havaya ihtiyaç duyar. Bu da yaklaşık 12 
m2 oda içindeki oksijeni sadece bir adet odun parça-
sının yanmasıyla tükettiğimiz anlamına gelir ki sonu-
cunda insanlara soluyacak oksijen kalmaz.

Yanma için gerekli havayı sağlayamaz iseniz yanma 
sonucu zehirlenmelere, ölümlere sebep olan karbon-
monoksit gazı açığa çıkar. Bu sebeple havalandırma 
çok önemlidir. Sobaların olduğu odalarda uyunmama-
lı ve yatarken sobalar mutlaka söndürülmelidir. Soba 
kullanımı boyunca mutlaka her 2 saatte bir yaklaşık 5 
dakika pencere açılarak oda havalandırılmalıdır. Bu ya-
pılmıyor ise mutlaka ev içindeki tüm kapılar ek önlem 
olarak soba kullanımı boyunca açık bırakılmalıdır.

- Baca çekişinin düşmemesi için en azından çatıya 
kadar devam eden dikey bacanın mutlaka izolasyo-
nu yapılmalıdır.

- Karbonmonoksit dedektörü ile hayata tutunabilir-
siniz. İçindeki elektrokimyasal sensör ile ortamdaki 
karbonmonoksit gazını algılayarak sinyal veren de-
dektörler kullanmak yapılabilecek en hızlı ve hayat 
kurtarabilecek bir önlemdir.

- Bacalar kışa girerken mutlaka temizletilmeli ve ba-
kımı yapılmalıdır. Katı yakıtlı sobalar yılda en az 2 
sefer, doğalgazlı yakıtlar ise yılda en az 1 sefer İtfaiye 
teşkilatlarından yetkili firmalara yaptırılmalıdır.

- Bacalar çatı mahyasını en az 40 cm geçecek şekil-
de yüksek olmalıdır. Bulunduğu binanın çevresinde 
bacaya çok yakın bina veya yükselti var ise bu yük-
seltileri de geçecek seviyede yüksek olmalıdır.

- Karbonmonoksit zehirlenmelerinin özellikle kış ay-
larında artmasının sebebi bacanın içine soğuk vur-
gunu olmasıdır. Bacalar kesinlikle soğumamalıdır.
Bacalarda zehirli atık gazların güvenli bir şekilde atılma-
sı için kuvvetli baca çekişi istenen bir durumdur. Baca 
gazı ne kadar sıcak ise baca çekişi de o kadar kuvvet-
li olur. Bu nedenle bacaların soğumaması gerekir. Bir 
tuğla bacada sıcaklık kaybı metrede 12-18 0C iken ya-
lıtımlı çelik ve seramik bacalarda bu kayıp metrede 2-4 
0C civarındadır. Bu nedenle bacalar yalıtım yapılabilen 
ve standartlara uygun olan çelik veya seramik malze-
meden yapılmalıdır. Eskiyen tuğla bacalar standartlara 
uygun CE işaretli bacalar ile yenilenmelidir.

Yukarıda bahsettiğimiz tedbirler elbette çok önemli 
ve gereklidir. Ama işin aslında daha sağlam çözüm-
lemelerle yapılabileceği kuşkusuzdur.

Karbonmonoksit zehirlenmelerini önlemenin yolu 
bacaların standartlara uygun olmasından geçmek-

tedir. Eğer baca standartlara uygun değilse, baca 
yeterli çekişi yapmıyorsa alacağınız tedbirler tali 
tedbirler olarak kalacaktır. Eğer bacanız standartla-
ra uygunsa yanma sonucu karbonmonoksit oluşsa 
dahi baca bu zehirli atık gazı güvenli bir şekilde bi-
nadan uzaklaştıracaktır.

Bunun içinde binaların yapımı esnasında bacaların 
standartlara uygun yapılması gereklidir. Bunu sağlayan 
mevzuat ise İmar Yönetmelikleridir. 2008 yılında ya-
yınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği uyarınca Tuğla 
Baca baca malzemesi olarak tanımlanmamış olmasına 
rağmen birçok şehirde belediyelerin imar yönetmelik-
lerinde hala tuğla baca yer almaktadır. Devletin ku-
rumlarının yaptığı toplu konutlarda dahi 2013 yılında 
mevzuatlara aykırı olarak tuğla baca kullanılmıştır.

Tüm bu hususlar çerçevesinde ölümlerin azalma-

sı amacıyla yetkililere önerilerimiz ise şöyledir;

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınla-
nan İmar Yönetmeliğinin Baca Bölümü mevcut yü-
rürlükteki baca mevzuat, standartlar ve uygulamala-
ra uygun hale getirilmelidir.

2. Yeni binalarda belediyelerce yapılan kontroller 
daha sıkı tutulmalı, standartlara uygun olmayan ba-
calara izin verilmemelidir. Bu konuda belediyelerin 
ilgili kontrol mühendisleri baca konusunda eğitilme-
lidir.

3. Binalarda inşaat statiği, beton kalitesi vb. özel-
liklere azami dikkat edilirken özellikle bacalara da 
azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Deprem 
güvenliği ile binaları ve insanları korumaya çalışırken 
bacalardan kaynaklanan zehirlenmelerle insan ha-
yatını hiçe saymak doğru değildir.

4. Bacaların yapımı ve montajı ehil ustalara yaptırıl-
malıdır. Bu hususta baca yapımında ve montajında 
Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlediği BACACI 
eğitimleri ve belgeleri aranmalıdır.

5. Özellikle doğalgazlı cihazlardan kaynaklanan 
olayların büyük bir çoğunluğu proje dışı, gaz dağı-
tım şirketinin bilgisi ve kontrolü olmadan yapılan te-
sisat, cihaz ve bağlanan bacalardan kaynaklanmak-
tadır. Doğalgaz tesisatlarının, cihazların ve bacaların 
periyodik olarak bakım ve kontrolünün yapılması 
için ilgili kurumlar tarafından acil olarak PERİYODİK 
KONTROL düzenlemesi yapılmalıdır. Kontrollerde 
yanlış, hatalı ve standartlara uygun olmayan uygula-
malar giderilerek yakma sistemleri güvenli hale ge-
tirilmelidir. Alınacak bu tedbirler ışığında ülkemizde 
binaların önümüzdeki yıllarda büyük çoğunluğunun 
kentsel dönüşüm ile yenileneceği düşünülürse iler-
leyen yıllarda bu sorunu çözmüş oluruz. Atılacak 
her geç adım her yıl binlerce insanın zehirlenmesi ve 
hayatını kaybetmesi manasını taşımaktadır. Atılacak 
olumlu adımlar sayesinde insanların can güvenliği 
sağlandığı gibi aynı zamanda doğru bacalar sayesin-
de sağlanan enerji tasarrufu da ekonomimize olum-
lu katkı yapacaktır.



444 4 648www.mgt.com.tr

RULO FİLTRELER

HEPA FİLTRELER

KARBON FİLTRELER

ENDÜSTRİYEL  FİLTRELER

FİLTRE AKSESUARLARI

PANEL FİLTRELER

TORBA FİLTRELER

KOMPAKT FİLTRELER



52 Termo Klima Şubat 2014

s e k t ö r  g ü n d e m i

Mostra Convegno Expocomfort 
39. Kez kapılarını açıyor
Mostra Convegno Expocomfort, 18-21 Mart 2014 tarihleri arasında 
Fiera Milano’da düzenlenecek. Türkiye’den 98 firma ürün ve hizmetle-
rini fuarda tanıtacak.

Avrupa’nın en önemli HVAC-R fuarlarından biri olan 
Mostra Convegno Expocomfort, 18-21 Mart 2014 
tarihleri arasında Fiera Milano’da 39. kez düzenle-
necek. İklimlendirme sektörünün önde gelen şirket-
leri yeni ürünlerini ve hizmet çözümlerini sundukları 
Mostra Convegno Expocomfort; Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, Su ve Enerji konularında bir kez daha 
sınıfının en iyi ürünlerine kapsamlı bir bakış suna-
cak. Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat 
ürünlerindeki yeniliklerin tanıtıldığı, bu yıl ki konsep-
ti Küresel Konfor Teknolojisi olan fuara tüm dünya-
dan profesyonel ziyaretçi katılıyor. Bu yılki fuar için 

59 farklı ülkeden 1900 firma katılım için sözleşme 
imzaladı. Türk iklimlendirme sektörü bu yıl da MCE 
2014 Fuarı’na büyük ilgi gösterdi. İSİB’in organizas-
yonu ile fuara katılan firmalarla birlikte Türkiye’den 
98 firma ürün ve hizmetlerini fuarda tanıtacak.

AFS BORU 
ANADOLU ISI 
ANT KALIP
ARIKAZAN 
ASTERM ISI 
HACI AYVAZ 
BAHÇIVAN MOTOR
BALÇIK ISI 
BES YAPI 
BOR-SAN 
BSK HAVALANDIRMA 
CANDAN MAKİNA 
ÇELİKPAN 
ÇUKUROVA ISI 
FRİTERM 
FRSGAZ  

FORM ENDUSTRİ 

GEDİKOĞLU 

GEMAK 

GEORG FISHER HAKAN PLASTİK BORU 

GMC İKLİMLENDİRME 

GNB DIŞ TİCARET 

GÖNKA KLİMA 

GÜNEŞPAN 

HAMMAM DESING RADYATÖR 

HANNOVER-MESSE SODEKS FUARCILIK

HELS ENDÜSTRİYEL 

KES KLİMA 

KİLTAŞ 

KLAS ISITMA SOĞUTMA

KLEPSAN KLAPE VANA

KUZUFLEKS METAL 

MAKRO TEKNİK

MAKTEK KAZAN 

MGT FİLTRE 

MİKRON MAKİNA 

NORM BAĞLANTI 

NTG PLASTİK 

ÖNMETAL 

UFO 

UYSAL YAPI 

ÜNTES 

ÜSTÜN ISTMA VE SOĞUTMA

VANSAN MAKİNA 

VENCO 

WARMA ISI ÜRÜNLERİ 

MCE’ye Türkiye’den Katılan Firmalar:
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Airfel Integrity Plus kombi kullanım konforunda yeni bir çığır açıyor

Kombini ihtiyaçlarına göre programla
doğal gaz tüketiminden tasarruf sağla
Daikin üretim felsefesi (PDS) ile Türkiye’de üretilen ilk kombi ailesi Integrity’nin 
ikinci üyesi Airfel Integrity Plus, konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor. Haftalık 
programlama özelliği ile kullanım konforunda yeni bir çığır açan Airfel Integrity 
Plus, istenen gün ve saatlerde kullanıcısının ihtiyacına göre çalıșıyor. Bu özelliği 
ile Airfel Integrity Plus, konforun yanı sıra doğalgaz tüketiminden tasarruf sağlıyor.

İklimlendirme sektörünün dünya devi Daikin, genişle-

yen Airfel kombi ailesi ile soğutmada olduğu gibi ısıt-

mada da kullanıcısına yenilikler sunmaya devam ediyor. 

2015 yılında Avrupa ısıtma sektöründeki ilk üç firma 

arasındaki yerini almak için harekete geçen Daikin, ısıt-

madaki markası Airfel’in yeni kombi ailesi Integrity’nin 

ikinci üyesini tüketicisinin beğenisine sunuyor. 

Airfel markasının Daikin bünyesine katılmasından 

sonra; tasarım aşamasından üretime, üretimden son 

kullanıcıya kadar tüm süreçlerinde Daikin üretim fel-

sefesinin (PDS- Production of Daikin System) hakim 

olduğu ilk kombi ailesi olan Integrity’nin yeni üyesi 

Integrity Plus kullanıcı dostu kavramına yeni bir so-

luk getiriyor. Integrity Plus modeli ile sunulan stan-

dart haftalık programlama özelliği ile Airfel kombi 

kullanımında yeni bir çığır açıyor. Daikin Türkiye’nin 

Hendek’teki fabrikasında kombide konfor ve tasar-

rufu bir arada arayanlar için üretilen Airfel Integrity 

Plus, haftalık programlama özelliği ile öne çıkıyor.  

Böylece Airfel Integrity Plus, kullanıcısının istediği 

gün ve saatte çalışıyor ya da çalışmıyor.

HAFTALIK PROGRAMLANABİLEN KOMBİ

Kış aylarını konfor içinde geçirirken, tasarrufu da 
gözeten kombi kullanıcıları ile bu aydan itibaren 
buluşmaya hazırlanan Airfel Integrity Plus, teknoloji, 
estetik ve kompakt tasarımı bütünleştiren yapısının 
yanı sıra benzersiz özellikleri ile dikkat çekiyor. Do-
kunmatik kontrol paneli uygulaması ile kombinin 
tüm fonksiyonlarına kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan 
cihaz, yüksek kontrastlı LCD ekran aydınlatması ile 
estetik görünümünü güçlendiriyor. Integrity Plus 
modeli ile sunulan standart haftalık programla-
ma özelliği, kullanıcısına, ihtiyaçları doğrultusunda 
kombisini dilediği gibi programlama olanağı sunu-
yor. Kullanıcısına haftanın belirli gün veya saatlerin-
de kombisini çalıştırma imkanı veren bu özellik, kul-
lanım konforunu ve verimliliği en üst düzeye taşıyor. 
İhtiyaç duyulmayan dönemlerde cihazın çalıştırılma-
masını sağlayan bu özellik sayesinde gereksiz doğal-
gaz tüketiminin önüne geçilerek, yakıttan tasarruf 
sağlanıyor. 

Özel debimetre teknolojisi ile konvansiyonel 24 kW 
kapasiteli cihazlarda alınabilecek en yüksek sıcak su 
kapasitesini, 15 lt/dk lık sabit kullanım sıcak suyu 
ile sunan Airfel Integrity ısıtma konforunun yanı 
sıra sıcak su konforunda da rakiplerinden ayrılıyor. 
Opentherm oda termostatı bağlantı imkanı ile or-
tam sıcaklık konforu istenilen düzeyde sağlanıp, 
sıcaklık değişiklikleri alev modülasyonu ile kombiye 
yansıtılarak ufak sıcaklık değişimlerinde kombinin 
dur-kalk yapması önlenerek, doğalgaz tüketiminde 
yüksek oranda tasarruf sağlanabiliyor. 

Elektronik ateşleme ve full alev modülasyonu ile do-
natılan, 92/42/EEC direktifine göre üç yıldızlı yanma 
verimli ve EN13203’e göre üç yıldızlı kullanım suyu 
konforu olan Airfel Integrity Plus kombiler kullanı-
lan malzeme kalitesi ile de ön plana çıkıyor. Pirinç 
hidroblok grubu, paslanmaz çelik kullanım suyu 
eşanjörü, bakır ana eşanjörü ve üç hızlı düşük enerji 
seviyeli sirkülasyon pompası ürün kalitesini gözler 
önüne seriyor. 
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Danfoss A.Ș. Türkiye’de büyüyor
Danfoss Soğutma Sistemleri Ülke Müdürü Toni Timirci: “Türkiye’ye gü-
veniyoruz ve pazarda büyümemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki beș yıl 
içerisinde ‘Danfoss Soğutma Sistemleri Departmanı’ olarak büyüyerek 
ciromuzu yüzde 300 artırmayı hedefliyoruz.”

23 bin çalışanı ile 55 ülkede faaliyet gösteren Dan-

foss A.Ş. Türkiye’ye yönelik yatırımlarını büyütme 

kararı aldı. Şirket, Türkiye’de 2013 Ağustos ayı 

itibarıyla Soğutma Sistemleri departmanıyla da 

hizmet vermeye başladı. İstanbul’da gerçekleş-

tirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya 

gelen Danfoss Soğutma Sistemleri Ülke Müdürü 

Toni Timirci, “Türkiye pazarına güvenimiz tam ve 

önümüzdeki beş yıl içerisinde ‘Danfoss Soğutma 

Sistemleri Departmanı’ olarak büyüyerek ciromuzu 

yüzde 300 artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Danfoss Ortadoğu/Afrika Bölüm Başkanı ve Türki-

ye Genel Müdürü Leif Flojgaard ve Danfoss Soğut-

ma Sistemleri Ülke Müdürü Toni Timirci İstanbul’da 

Dedeman Otel’de düzenlenen bir etkinlikte basın 

mensupları ile buluştu. Toplantıda açıklamalarda 

bulunan Danfoss Ortadoğu/Afrika Bölüm Başkanı 

Leif Flojgaard, “Türkiye ekonomisindeki büyümeye 

paralel olarak Danfoss’un, Türkiye’de yeni yatırım-

larla büyüme planlarının olduğunu ve bu planların 

gelecek 5 yıllık bir dönemi kapsıyor. Planladığımız 
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yatırımların ilk adımı olarak Türkiye’de Danfoss So-

ğutma Sistemleri departmanını kurduk.” dedi.

Endüstriyel alanda süren yatırımlar ve kentsel dönü-

şümün pozitif katkısı ile Türkiye’nin iklimlendirme 

sektöründe faaliyet gösteren tüm markalar için hala 

bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Flojga-

ard, “Danfoss’un planlı büyümesini sürdüreceği pa-

zarlardan biri de Türkiye olacak” diye konuştu.

BAYİ AĞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri Ülke Müdürü 

Toni Timirci, “Soğutma Sistemleri departmanı ola-

rak, Türkiye’de faaliyetlerimize 2013 Ağustos ayı 

itibariyle başladık. Daha önce distribütör firmalar 

aracılığıyla piyasaya sunulan Danfoss Endüstriyel 

Soğutma Sistemi ürünlerinin satış ve satış sonrası 

hizmetleri artık departmanımız tarafından yürütüle-

cektir.” dedi.

Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri departmanının 

büyüme hedefleri hakkında önemli açıklamalarda 

bulunan Timirci, “Sadece Danfoss Soğutma olarak 

12 bin ürün çeşidine sahibiz. Bu ürün çeşitliliğimizle 

birlikte istikrarlı bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz. 

2014 yılında yüzde 25 büyümeyle birlikte beş yıl 

içerisinde de ciromuzu yüzde 300 artırmayı amaçlı-

yoruz.” diye konuştu.

Timirci, “Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri de-

partmanı olarak sektörün önde gelen firmalarından 

Cantaş, Frigoduman, Totaline, Totem ve Yüksel Tek-

nik ile bayii anlaşmaları yapıldı. Düzenleyeceğimiz 

eğitimlerle bayilerimizi satış sonrası hizmete hazırla-

yıp müşteri memnuniyetini daha yukarılara taşımayı 

istiyoruz.” dedi. İklimlendirme sektörünün dünya devi markası 

Danfoss’un Türkiye Soğutma Sistemleri Ülke 

Müdürü Toni Timirci kimdir

İklimlendirme sektöründe uzun yıllar yönetici ola-

rak profesyonel hayatına devam eden Toni Timirci, 

Danimarka’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından 

olan Danfoss’un Türkiye Soğutma Sistemleri Ülke 

Müdürlüğü pozisyonuna getirildi. 

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühen-

disliği bölümü mezunu olan Timirci, iyi derecede 

İngilizce ve Arapça biliyor. Farklı iş kollarında satış 

ve pazarlama alanlarında uluslararası deneyime sa-

hip Timirci, 1995 yılında başlamış olduğu kariyerine 

1997 – 2008 yılları arasında Trane Klima’da çeşitli 

yöneticilik görevlerinde bulunarak devam etti. Timir-

ci son olarak Aldağ Dış Ticaret bünyesinde bulunan 

Airedale markalı hassas kontrollü klima cihazlarının 

satış ve satış sonrası tüm hizmetlerinden sorumlu 

olarak çalıştı. Timirci, 2013 yılının Ağustos ayı itibarı 

ile Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri Ülke Müdür-

lüğü görevine getirildi.
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Ferroli’den doğru ve tasarruflu kombi 
kullanım önerileri
Soğuk kıș aylarında doğru kombi kullanımı doğalgaz faturalarında 
tasarruf sağlayacak!

Isıtma ve soğutma sistemlerinin öncü markası Fer-
roli, soğuk kış aylarında kombi kullanımı konusun-
da tasarruf tedbirlerini anlatıyor. Enerji sistemlerini 
doğru biçimde kullanarak doğalgaz faturalarında 
tasarruf sağlamak mümkün. 

Kombi sistemleri bağımsız ısınma konforu sağlar. 
Bu nedenle de kombi kullanıcısı istediği sürede is-
teği kadar ısınabilir. Merkezi ısınma sistemleri ise 
özellikle 3-4 daireden fazla olan konutlarda, yakıt 
ekonomisi açısından kombilerden daha avantajlıdır. 
Ancak kombideki bağımsız ısınma konforu merkezi 
sistemlerde yakalanamamaktadır. Ferroli, kombi sis-
temlerini doğru kullanmak için çok sorulan soruların 
yanıtlarını veriyor.

GECE UYURKEN KOMBİYİ KAPATMAK 

GEREKİR Mİ? 

Binanın dış hacminin soğumaması için geceleri en 
düşük seviyede ortamı ısıtmak yeterlidir. Kombinizi 
geceleri düşük bir derecede çalıştırmazsanız kulla-
nım saatlerinde kombiyi çalıştırdığımızda bina blo-
kunun ısınması oldukça zaman alır ve enerji tüketimi 
büyük oranda artar. Bundan dolayı da kombiyi ka-
patmadan düşük seviyelerde kullanmak daha sağ-
lıklıdır. 

KOMBİNİN 24 SAAT ÇALIŞMASI 

ZARARLI MIDIR?

Kombilerin 24 saat açık tutulmasında bir sakınca 
yoktur. Kombi sürekli açık tutulduğu halde ortam 

ısınmıyorsa birçok sebebi olabilir. Kombinin kapasi-

tesi düşük seçilmiş, evin izolasyonu kötü ya da ya-

pılan sistemle ilgili bir hata vardır. Radyatörler eksik 

veya devir daim pompasının basıncı ve debisi düşük 

olabilir. Teknik servisin çağırılması gerekmektedir.

KOMBİ İLE BERABER TERMOSTATİK VANA MI, 

ODA TERMOSTADI MI KULLANMALI MIYIM?

Termostatik vana, her türlü yaşam alanında ısınma 

ihtiyacımızı karşılamak üzere tüketilen enerjiyi tasar-

ruflu bir şekilde kullanmamızı ve konforlu bir yaşam 

ortamı sağlayan manuel ayarlı otomatik bir sıcaklık 

kontrol cihazıdır. Oda termostadları evin ısısını daha 

hassas ayarladıkları için özellikle kombili sistemler-

de oda termostadları tavsiye edilmekte olup tasar-

ruf sağlamaktadırlar. Termostatik vana kullanırken, 

sürekli kullanım alanlarında tavsiye edilen sıcaklık 

18-24oC’dir. Bu aralık sağlıklı bir ortam ve enerji ta-

sarrufunu beraberinde getirmektedir. 

KOMBİNİN ORTALAMA ISI AYARI KAÇ 

DERECEDE OLMALIDIR?

Kombi ısı ayarı binanın izolasyon ve dizayn özellik-

leri, mevsimsel geçişler ve tesisat türleri gibi değiş-

kenlere bağlı olarak değişmektedir. Isıtma sistemleri 

90/70 OC’ a göre dizayn edilmiştir. Ancak bu değer 

en yüksek ısı kayıplarına göre seçildiğinden genelde 

80 ila 55 OC arasında bir sıcaklık yeterli olmaktadır.

KOMBİDE YAZ/KIŞ KONUMU NE DEMEKTİR?

Kış konumunda kombi hem kalorifer tesisatını ısıtır 

hem de şofben görevi görür. Yaz konumunda ise sa-

dece şofben görevi görmektedir.
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Ülkelerin ekonomik ve ekolojik dengelerinin ko-

runmasında en önemli faktör kuşkusuz ki enerji… 

Türkiye de enerji kaynaklarını verimli kullanmak 

konusunda daha başarılı projelere gereksinim du-

yuyor. Çünkü 2012 yılı sonu itibariyle ülkemizin cari 

açığının yüzde 71’i enerji ithalatından kaynaklanı-

yor. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için 2012 yılın-

da 60 milyar dolar harcadık ve bu rakamın 2023 

yılında 106 milyar dolar seviyesine çıkması bekle-

niyor. Bu enerjinin yaklaşık yüzde 40’ı konutlarda 

kullanıyor. Konutlarda kullanılan enerjinin yüzde 

85’i ise ısıtma ve soğutma amacıyla tüketiliyor. Bu 

tabloda, tüm dünya enerji verimliliği için çalışırken 

Türkiye’de de enerji verimliliği yol haritası çizildi. 

Artık klimalarda da enerji tüketimi en aza iniyor.

2020 yılına kadar enerji tüketimini ve karbondiok-

sit emisyonunu yüzde 20 azaltmak ve yenilenebilir 

enerji kullanımını yüzde 20 artırmak amacıyla bir 

dizi önlem alan Avrupa Birliği, 2013 yılı başında 

klimalar için Sezonsal Verimlilik (Mevsimsel Verim-

lilik) kriterlerini uygulamaya başladı. Aynı yolda 

ilerleyen Türkiye de 2014 yılının Ocak ayı itibariyle 

klimalarda Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre be-

lirlenmiş yeni enerji etiketi sınıflarına geçiş yaptı.  

Peki, yeni düzenleme ile neler değişecek?

KLİMALARIN PERFORMANSI GERÇEĞE EN 

YAKIN ŞEKİLDE SINIFLANDIRILACAK 

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin Türkiye’de-

ki tek yetkili distribütörü KlimaPlus’ın Genel Mü-

dürü Yenal Altaç, 1 Ocak 2014’te yürürlüğe giren 

“Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” ile 

geçerli olacak Sezonsal Verimlilik kavramı konu-

sunda detaylı bilgi verdi. 

Kapasitesi 12 kilovatın altında olan klimalar için 

performans ölçüm metotlarının değiştiğini ve Se-

zonsal Verimlilik teriminin tanımlandığını belirten 

KlimaPlus Genel Müdürü Yenal Altaç, “Daha önce 

geçerli olan Nominal Verimlilik değerleri yani ısıt-

ma ve soğutma için belirlenen standart birer değer 

ile cihazların kullanıldığı iç ve dış dizayn şartları-

na göre saha performansları arasında ciddi farklar 

oluşabiliyordu. Çünkü gerçek hayatta dünyamızın 

Klimalarda sezonsal verimlilik kriterleri ile enerji sınıfları değișiyor

Artık Antalya için A sınıfı olan bir klima 
İstanbul için A sınıfı olmayabilir
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ve dolayısıyla yaşadığımız ortamın ısısı her zaman 
değişebiliyor ve bizler farklı sıcaklık derecelerine ih-
tiyaç duyuyoruz. Oysaki bir önceki verimlilik hesap-
ları ısıtma için sadece +7°C; soğutma için +35°C 
sabit dış hava sıcaklığı kabul edilerek hesaplanıyor-
du. Yeni hesaplama yönteminde ise ısıtma modu 
için -7°C, +2°C, +7°C, +12°C sıcaklıktaki tüketim 
değerleri, soğutma modu için  +20°C, +25°C, 
+30°C, +35°C sıcaklıklarındaki tüketim değerleri 
de hesaba dahil ediliyor. Dolayısıyla önceden ge-
çerli olan nominal değerler cihazların verimliliğini 
ölçmede yetersiz kalırken, 2014 yılı itibariyle Tür-
kiye’deki klimalar için de geçerli olacak Sezonsal 
Verimlilik değerleri, ürünün performansını gerçeğe 
en yakın şekilde sınıflandırıyor. Böylece klimalar 
tüm ısıtma ve soğutma sezonu boyunca farklı hava 
sıcaklıklarında da tasarruflu ve performanslı çalışa-
cak şekilde geliştiriliyor.” diye konuştu. 

3 FARKLI İKLİM BÖLGESİNE GÖRE KLİMALARIN 

ENERJİ PERFORMANS SINIFLARI BELİRLENECEK

Yenal Altaç, açıklamalarına şöyle devam etti: “Yeni 
düzenleme ile Türkiye, ısıtma sezonu için iklim hari-
tası çıkarılarak 3 farklı iklim bölgesine ayrıldı. Yeni 
sınıflandırma sistemine göre örneğin, Antalya için A 
sınıfı olan bir klima İstanbul için A sınıfı olmayabi-
lir. Bu nedenle tüketiciler klima alırken bulundukları 
bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları 
tercih ettikleri zaman hem maksimum verim elde 
edecek hem de enerji tasarrufu sağlamış olacaklar.”

KAPALI VE BEKLEME KONUMUNDAKİ ENERJİ 

TÜKETİMİ DE HESAPLANACAK

Sezonsal verimliliğin cihazın kapalı konumda veya 
bekleme konumunda tükettiği enerjiyi de dikkate 
aldığını belirten Yenal Altaç, küçük olduğu düşü-

nülerek göz ardı edilen bu miktarın aslında tüm se-

zon düşünüldüğü zaman enerji verimliliğine katkı 

sağladığını vurguladı. 

A+++ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN EN ÜST SINIFINI 

İFADE EDİYOR

Altaç, pazarda en üst enerji sınıfında yer alan mev-

cut bir ürün ile yeni sistemin en üst sınıfı A+++ ka-

tegorisine giren bir ürün arasında enerji tüketimi ve 

dolayısıyla kullanıcının masrafları açısından büyük 

farklar oluşabileceğine dikkat çekti. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK İNVERTER 

KLİMALAR ÖNE ÇIKIYOR

Sezonsal Verimlilik kriterleri olarak da bilinen enerji 

sınıfları ölçeğinin, A, A+, A++, A+++ gibi yeni ölçüm 

kriterlerine göre yeniden düzenlendiğini ifade eden 

Altaç, yeni tebliğ ile enerji verimliliği yüksek olan in-

verter klimaların ön plana çıkacağını vurguladı. 

INVERTER OLAN İLE OLMAYAN ARASINDAKİ 

FARK ENERJİ ETİKETİNE YANSIMIYORDU

Altaç, inverter klimalarda beklenen yükselişin sebe-

bini ise şöyle açıkladı; “Bir önceki tebliğde, A sınıfı 

iki klimadan inverter olan ile olmayan arasında bir 

elektrik tüketim farkı olduğu halde, bu farkı tüke-

tici cihazı kullanmadan bilmiyordu. Dolayısı ile tü-

ketici ‘Enerji verimli bir cihaz aldım, hem de fiyatı 

düşük’ diyerek inverter olmayan bir klimayı tercih 

edebiliyordu. Ancak benzer koşullarda komşusu-

nun inverter kliması ile mukayese ettiğinde farkı 

kullanımda görüyor ve daha fazla enerji gideri öde-

diğini fark ediyordu. Şimdi bu durum doğrudan 

etiketlemeye yansımış olacak. Çünkü yeni kriterler 

ürün performanslarının daha iyi ayrışmasını sağla-

yacak.  Böylece yeni tebliğ ile düşük enerji verim-

lilik sınıfında yer alan ürünlerin pazara sürülmesi 

engellenmiş olacak.”

KLİMAPLUS 2014’TE SADECE İNVERTER 

KLİMA SATACAK

Son yıllardaki inverter klima satışlarının toplam sa-

tışlarının yüzde 80’ini oluşturduğunun altını çizen 

KlimaPlus Genel Müdürü Yenal Altaç, 2014 yılı iti-

bariyle sadece bu ürün grubunun satışını yapacak-

larını duyurdu. 

2014 TÜRKİYE’DE SEZONSAL VERİMLİLİK 

YILI OLACAK

Altaç, “Yeni tebliğ ile ürünlerin Sezonsal Verimli-

lik kriterlerine uygun bir şekilde üretilmesi ve ithal 

edilmesi konusunda firmalar yönlendirilecek. 12 ki-

lovatın altındaki klimaları kapsayan tebliğ gereğin-

ce minimum Sezonsal Verimlilik değerlerini sağla-

yan klima sistemleri üretilecek veya ithal edilecek. 

Sezonsal Verimlilik ile temel olarak klima sistem-

lerinin çevreye duyarlı olacak şekilde tasarlanma-

sı, tüketiciye şeffaf bilgi sunulması ve tüketicilerin 

bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu tebliğ ile elektrik 

enerjisinden önemli bir tasarruf sağlanması bekle-

niyor.” diyerek sözlerini tamamladı. 
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ODE, endüstriyel yalıtımın global nabzını 
sektör profesyonellerine ulaștırdı
Türkiye’deki lokomotif sektörlerin endüstriyel yalıtım konusundaki en 
büyük çözüm ortağı ODE Yalıtım, Enerji Verimliliği Haftası’nda Türk Te-
sisat Mühendisleri Derneği’nin de desteğiyle “Endüstriyel Yalıtım ve 
Enerji Verimliliği” seminerini gerçekleștirdi. Seminerde enerji tüketimi-
nin en yoğun olduğu sanayi sektöründe, endüstriyel yalıtımın sağlaya-
cağı tasarruf Türkiye’nin gündemine tașındı.

Yalıtım sektöründe, uluslararası arenada Türkiye’yi 
temsil eden %100 Türk markası ODE, 7 Ocak 
2014’te Radisson Blu Asia’da gerçekleştirdiği En-
düstriyel Yalıtım ve Enerji Verimliliği seminerinde 
sektör profesyonelini ağırladı. Yalıtımın enerji tasar-

rufundaki kritik önemini sürekli gündemde tutarak 
öncü çalışmalar yürüten ODE’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen ve yarım gün süren seminerin açılış ko-
nuşmasını Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen ve ODE Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı. 

Seminere İngiltere’den konuk konuşmacı olarak ka-
tılan ve 30 yılı aşkın mesleki birikimiyle endüstriyel 
yalıtımda uluslararası otorite kabul edilen TICA (İn-
giltere Isı Yalıtım Müteahhitleri Birliği) Eski Başkanı 
ve FESI (Avrupa Yalıtım Birlikleri Federasyonu) Eski 
Genel Sekreteri Ralph Bradley endüstriyel yalıtım-
da korozyon ve rutubeti önleyecek yüksek kaliteli 
sistemler seçilmesi gerektiğini belirterek Avrupa’da 
bu alandaki standartların belirlenmesinde yoğun bir 
çalışma yürütüldüğünün altını çizdi. Bradley, katı-
lımcılarla paylaştığı sunumda tüm dünya ülkeleri 
için endüstriyel yalıtımın enerji verimliliği açısından 
hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Avrupa’da 
hedeflenen ideal endüstriyel yalıtım seviyesine ula-
şıldığında, yakıt tüketiminin 620 Pj düşmesi ve kar-
bondioksit salınımının da 49 milyon ton azalması 
mümkün görünüyor” dedi. 
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TICA (İngiltere Isı Yalıtım Müteahhitleri Birliği) Eski Bașkanı ve FESI (Avrupa Yalıtım 

Birlikleri Federasyonu) Eski Genel Sekreteri Ralph Bradley

-

Seminerin ev sahibi olan ODE Yalıtım Yönetim Kuru-
lu Başkanı Orhan Turan ise, Türkiye’de enerji verim-
liliği ile ilgili çalışmaların sadece binalardaki tasarruf-
larla sınırlı kaldığının altını çizerek enerji verimliliği 
alanında en büyük adımın sanayi sektöründe alına-
cak önlemlerle atılacağının altını çizdi. 

Turan, seminerde yaptığı sunumda; “Modern sana-
yi toplumlarının en büyük üretim maliyetlerinden 
olan ‘enerji’,  bugünün zorlu rekabet koşullarında 
artık çok daha büyük önem arz ediyor. Türkiye’deki 
sanayi üretimine baktığımızda yüksek enerji tüke-
ten sektörlerin fazla olduğu dikkat çekiyor. Ancak 
Türkiye’nin enerjisi ithalata bağımlı ve IMF’in ve-
rilerine göre Türkiye enerji için 2017’de 73 milyar  
dolar ödeme yapacak. Bu nedenle enerji tasarru-
funu sadece yapılarda değil sanayinin her alanında 
uygulamalıyız. Yalıtıma bakış açımızı değiştirmeliyiz. 
Sadece binalarda ısı yalıtımı uygulamanın yeterli 
olmadığını kabul edip sanayideki enerji kayıplarını 
giderecek yalıtım önlemlerini bir an önce hayata ge-
çirmeliyiz. Dünyaya baktığımızda, enerji jeopolitinde 
radikal degisimler yaşanıyor. Türkiye olarak biz de 
hiç vakit kaybetmeden, enerji verimliligi konusun-
da stratejik gereklilikleri eyleme dökerek, ulusal bir 
seferberlik ilan etmeliyiz. Özellikle sanayi endüstri-
sinde alınacak tasarruf önlemleri enerji sarfiyatını 
yüzde 30’lara varan oranda  azaltacak seviyede. Biz 
de ODE Yalıtım olarak gerek global pazarda ülkemi-
zi temsil etmek gerekse de Türkiye’de bu konudaki 
farkındalığı yükseltmek için çalışmalarımızı aralıksız 
sürdüreceğiz” dedi. 

Seminerin ikinci konuk konuşmacısı ise enerji çö-
zümleri konusunda dünya devleri arasında yer alan 
E. On Connecting Energies’in Satış Direktörü Murat 
Aydemir idi. Aydemir, “Enerji’nin Geleceği” konulu 
sunumuyla, katılımcılara sanayi ve endüstride uygu-
lanan enerji tasarruf yöntemlerinin dünyadaki uygu-
lamalarını anlattı.

-

Seminerin son konuşmacısı olan Suntek Internatio-
nal Kurucu Başkanı Prof. Dr. A. Nilüfer Eğrican da 
“Yalıtımın Endüstriye Kazandırdıkları ve Geleceği” 
konulu bir sunum yaptı. Eğrican sunumunda Bina-
larda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne endüstriyel 
yalıtımla ilgili şartnamelerin eklenmesinin Türkiye 
için büyük bir adım olduğunu söyleyerek, firmaların 
endüstriyel yalıtım yatırımı konusunda Enerji Bakan-
lığı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlardan teşvik ala-
bileceğinin altını çizdi. Nilüfer Eğrican, 2009-2023 
arasında, devlet teşvikleri ile yalıtım yapıldığında, 
kümülatif olarak enerji tasarrufu %120 oranında 
artarken karbon emisyonunun % 120 oranında 
azalacağını belirterek “Endüstride sadece yalıtım-
sız bölümlerin yalıtımını yapmak ve zarar görmüş 
yalıtımları değiştirmekle %75 tasarruf sağlanabilir. 
Yatırımın geri dönüşü 1 yıldan kısadır ve yalıtım yatı-
rımının ömrü ise 15 yıldan uzundur” dedi. 

İş dünyası, akademisyenler, yalıtım sektör profesyo-
nelleri, mekanik ve tesisat firmaları, mühendislik ve 
mimarlık firmaları ile medyadan oluşan 100 kişilik 
grup, seminer sonrasında ise 2 saat süren kokteyle 
katılım gerçekleştirdi.
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Swegon Gold E serisi klima santralleri 
Türkiye pazarına sunuldu
Swegon’un Türkiye distribütörü Akcor tarafından Sürmeli Oteli’nde 
gerçekleștirilen lansmanda katılımcılar Gold E serisinin yeni çok fonksi-
yonlu dokunmatik kontrol panelini yakından görme fırsatını elde ettiler.

Swegon’un GOLD paket tipi klima santrallerinin 

piyasaya sunulması 20 yıl önce pazarda bir devrim 

yarattı. Fiziksel santral ile kontrol ekipmanlarının bir 

araya getirilmesi GOLD’un üne kavuşan yolda ilk 

adımıydı, ve bu hiç durmayan bir yenilikçilik gelene-

ğine dönüştü. Şimdi sıra E serisi GOLD’larda,  klima 

santrallerine bakış açısında bir başka devrim.

Bu devrimin tanıtılması için yapılan Swegon GOLD 

E serisi lansman toplantısı, Akcor A.Ş. yönetim ku-

rulu başkanı Nedim Zalma’nın karşılama konuşması 

ile açıldı. Nedim Zalma konuşmasında sürdürülebi-

lir bir gelecek için uzun vadeli planlar yapılmasının 

önemine dikkat çekti. Ardından Swegon Pazarlama 

Müdürü Frederick Brian Swegon’un tarihi, günü-

müzdeki üretim ve satış gücü ve geleceğe bakış açısı 

hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Akcor A.Ş. Genel 

Müdürü Mehmet Rodop, GOLD’un gelişimi, varı-

lan noktada kullanıcıya sağladığı verim ve kullanım 

kolaylığı sağlayan fonksiyonlar ve yeni versiyonda 

karşımıza çıkan yenilikleri tanıttı. Verilen kahve mo-

lasının ardından top-
lantının son bölümüne 
geçildi ve detaylı olarak 
yeni kontrol sistemi-
nin üzerinde duruldu. 
Akcor A.Ş. Pazarlama 
Müdürü Ari Zalma’nın 
sunduğu bu bölümde 
katılımcılardan bir gö-
nüllü cep telefonundan 
kontrol sistemine bağ-
lanarak bu işlemin kolaylığını gösterdi. İşlemi başa-
rıyla tamamlayan katılımcı, cesaretinden dolayı iste-
diği anda GOLD santrallerine bağlantı kurabileceği 
bir Samsung tablet ile ödüllendirildi.
 
Geride bıraktığımız yıllarda, GOLD’un donanım, 
kontrol ve fonksiyonları sürekli olarak geliştirildi 
ve klima santralinin becerileri arttırılarak bugünün 
güçlü ürünü yaratıldı. Ancak beceriler arttıkça, kar-
maşıklık ve üzerinden geçilmesi gereken detaylar 
ortaya çıktı. Yeni yazılım platformu , kontrol paneli, 
internet sitesi veya akıllı telefonla WiFi üzerinden, 
nereden ulaşılırsa ulaşılsın aynı modern grafik tasa-
rıma sahip. Kullanıcı arayüzü kendi içinde işletmeler 
için yeni bir standart oluşturuyor; karmaşık menü 
satırlarına veda ediyor ve devreye alma klavuzlarıyla, 
kolay anlaşılır ayarlala ve sezgisel grafiklerle kullanı-
cısını tanıştırıyor. Mükemmel entegrasyon ve kulla-
nım kolaylığında bir devrim.
 GOLD E serisi Swegon’un tarihinde pazar lideri kli-
ma santrali üreticisi olarak yeni bir kilometre taşı ve 
GOLD’un pazardaki özel yerini koruyor: Her zaman 
orijinal, her zaman öncü.

Akcor A.Ș. yönetim kurulu bașkanı 

Nedim Zalma

Swegon Pazarlama Müdürü 

Frederick Brian

Akcor A.Ș. Genel Müdürü 

Mehmet Rodop
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UGETAM, 2014 yılına deney laboratuvarının 
kapsamını %30 artırarak girdi

TÜRKAK Türk Akreditasyon Kurumundan 2006 yı-
lında TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında 
akredite olan UGETAM Deney Laboratuarları, piyasa 
ihtiyaçları ve müşteri beklentileri doğrultusunda gün 
geçtikçe deney kapsamını artırmaktadır. Son olarak 
2013 yılı içinde gözetim denetimi ile birlikte geçir-
diği kapsam genişletme süreci sonunda, kapsamını 
%30 artıran UGETAM Deney Laboratuvarları büyük 
bir başarıya imza atmıştır.

Bilindiği gibi UGETAM Deney Laboratuvarları özellik-
le doğal gaz, içme suyu, atık su ve bilişim hatlarında 
kullanılan PE, PVC, PPRC, Koruge boru ve ekleme 
parçaları, servis regülatörleri, gaz detektörleri, gaz 
sayaçları başta olmak üzere bir çok malzeme ve 
ekipmanın deneyini akredite olarak gerçekleştirebil-
mesi yönüyle bir ihtisas laboratuvarı konumundadır. 

UGETAM son yapmış olduğu bu kapsam genişletme 
ile birlikte,

-
tör ve Flow Computer) doğruluk deneylerini akredi-
te olarak yapabilecek duruma gelmiş bulunmaktadır. 
 
UGETAM Deney Laboratuvarı özellikle bu deney 
kapsamlarından doğal gaz dağıtım ve iletiminde 
sayaçlarla birlikte kullanılan “korrektör” ve “flow 
computer” olarak bilinen Elektronik Hacim Dönüş-
türme cihazlarının doğruluk deneylerini akredite 
olarak gerçekleştirebilmesi yönüyle Türkiye’de ilk ve 
tek laboratuvar konumundadır. 
Elektronik Hacim Dönüştürme cihazları (korrektör 
ve flow computer) doğal gazın ölçüm ve fatura-
landırma sürecinde sayaçlarla birlikte kullanılan bir 
ölçüm ekipmanı olup, bu ekipmanların ölçüm doğ-
ruluğunun sağlanması, ölçüm güvenliği açısından 
önemli bir durum teşkil etmektedir. 

UGETAM Deney Laboratuvarı kapsamına TÜRKAK 
resmi web sitesi olan www.turkak.org.tr (akredite 
kuruluş arama) bölümünden ve UGETAM resmi web 
sitesi olan www.ugetam.com.tr (Test ve Kalibrasyon 
> Deney Laboratuvarı Kapsamı) bölümünden ulaşı-
labilmektedir.
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Mitsubishi Electric Klima’dan Japonya’ya 
uçuran kampanya
15 Mart’a kadar Yeni Kirigamine Klima alan 10 kiși Japonya’nın 
Kirigamine Tepeleri’ne çıkacak

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, hem ısıtmada hem de soğut-

mada A+++ enerji sınıfında yer alan Yeni Kirigamine Klimaları’na 

özel bir kampanyaya imza atıyor. Mitsubishi Electric tarafından 

Japonya’da ferah havasıyla ünlü Kirigamine Tepeleri’nden ilham 

alınarak geliştirilen Yeni Kirigamine Klimalar’dan 15 Mart 2014 

tarihine kadar satın alan 10 talihli Japonya seyahatine gitmeye 

hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak çekilişle 

belirlenecek 10 şanslı kişi için 27 Mayıs - 2 Haziran 2014 tarihleri 

arasında düzenlenecek Japonya seyahatinin rotasında; ülkenin en 

gözde şehirleri Tokyo, Shizuoka, Osaka ve Kyoto, Mitsubishi Elect-

ric Fabrikası ve tabi ki Kirigamine Tepeleri ile Kirigamine Müzesi 

olacak.  

Mitsubishi Electric’in Yeni Kirigamine Klima’ya özel Japonya tatili 

kampanyasını kazananlar, seyahat boyunca dünyanın en büyük 

kenti Tokyo, Fuji Dağı ile ünlü Shizuoka,  Japonya’nın başkenti 

Tokyo’ya taşınmadan öncesine kadar ülkenin merkezi rolünde 

olan Osaka ve dünya miras alanı ilan edilen Kinkakuji Tapınağı’na 

sahip, geleneklerin beşiği olan eski başkent Kyoto şehirlerini keş-

fedecek. Gezi boyunca Fuji Dağı, Hakone volkanik manzarası, 

antik kraterlerin bulunduğu Owakudani, Ashi Gölü, Osaka Ka-

lesi, Nakanoshima Gölü, Kinkakuji Tapınağı, Kyoto İmparatorluk 

Sarayı, Heian Jingu Mabedi gibi Japonya’nın pek çok önemli ve 

tarihi yeri görülecek. Gezide 90 yıldır çığır açan yeni teknoloji ve 

ürünleri hizmete sunan Mitsubishi Electric’in Tokyo’da bulunan 

binası ve Shizuoka’daki fabrikası da ziyaret edilebilecek. Talihliler 

ayrıca Mitsubishi Electric’in Kirigamine Serisi Klimaları’na adını ve-

ren ferah havasıyla ünlü Kirigamine Tepelerine giderek buradaki 

manzaranın ve özel havanın tadını çıkaracak.

KLİMA TEKNOLOJİSİNDE ZİRVE

Doğal esinti teknolojisi ile Yeni Kirigamine Klimalar, havayı temiz-

leyen özel filtre sistemi Plasma Quad, bulunduğunuz yeri ve uzak 

noktalardaki sıcaklıkları algılayan 3D i-see Sensör ve hava akımı 

yönlendirme sistemleri ile farklı bir klima deneyimi sunuyor, klima 

teknolojisinde zirveyi gösteriyor.

-25 DERECEDE BİLE ISITAN KLİMA

Yeni Kirigamine Klimalar’ın Comfort Plus modelleri, güçlü ısıtma 

performansıyla -25 dereceye varan çok soğuk havalarda bile orta-

mı rahatlıkla ısıtıyor. Tüm Mitsubishi Electric Klimalar gibi yeni Ki-

rigamine Klimalar da insan kulağının neredeyse algılayamayacağı 

ses seviyesinde çalışarak varlığını unutturuyor. 

HEM ISITMADA HEM SOĞUTMADA 

A+++ ENERJİ SINIFINDA

Yüksek enerji verimliliği ve konfor odaklı geliştirilmiş teknoloji-

siyle öne çıkan Yeni Kirigamine Klimalar, 2014 yılından itibaren 

ülkemizde de geçerli olan Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre 

hem ısıtmada hem soğutmada A+++ enerji sınıfında yer alıyor. 

Az enerji ile çok iş yapan Yeni Kirigamine Klimalar, sağlığı ve 

konforu ön planda tutan birçok özellikle donatıldı. 

ODADA KİMSE YOKSA YENİ KİRİGAMİNE 

KLİMA ENERJİ TASARRUFU MODUNA GEÇİYOR

Kişiye özel konfor ihtiyacına önem veren Mitsubishi Electric Kli-

ma Sistemleri’nin ileri düzeyde enerji tasarrufunu destekleyen 

Yeni Kirigamine Klimaları’nda, sağlıklı ortamlar yaratan, uzak 

noktalardaki sıcaklığı 3 boyutlu olarak ölçen ve kızıl ötesi ışın-

larla tarayan 3D i-see Sensör kullanılıyor. Yeni Kirigamine Kli-

ma, odada hiç kimse olmadığında otomatik olarak enerji tasar-

rufu moduna geçiyor ve güç tüketimi 10 dakika sonra yüzde 

10, 60 dakika sonra da yüzde 20 azalıyor.

YENİ KİRİGAMİNE’NİN DOĞAL HAVA ESİNTİSİ

İLE SAĞLIKLI ORTAMLAR

Yeni Kirigamine Klimalar’da sağlıklı bir ortam sağlamayı des-

tekleyen diğer üstün özellik ise Natural Flow yani Doğal Hava 

Esintisi. Bu özellik ortamın aşırı soğumasına ve yorgunluk his-

sine engel oluyor. 

PLASMA QUAD FİLTRE SİSTEMİ HAVADAKİ 

ALERJENLERE GEÇİT VERMİYOR!

Temiz hava, insanlar için sağlıklı mekanlar oluşturulmasında 

hayati bir rol oynar. Yeni Kirigamine Klimalar’da bulunan Plas-

ma Quad filtre sistemi, güçlü bir perdeye benzeyen elektriksel 

alanı kullanarak hava girişi boyunca ortamdaki toz, bakteri, 

virüs ve alerjenleri yüzde 99’a varan oranda nötralize ediyor.

DOLAYLI VE DOĞRUDAN HAVA AKIMI 

SEÇENEKLERİYLE KONTROL SİZDE!  

Yeni Kirigamine Klimalar’da hava akımının çok kuvvetli veya 

doğrudan hissedildiği durumlarda, dolaylı hava akımı ayarı kul-

lanılarak akımın yönünü değiştirmek mümkün. Sıcak bir günde 

girdiğiniz mekanda hızlıca serinlemek ya da soğuk bir günde 

hızlıca ısınmak istediğinizde ise doğrudan hava akımını seçme-

niz yeterli. 

ÇİFT KANAT TEKNOLOJİSİ İLE HER 

YERDE KONFOR 

Yeni Kirigamine Klimalar’ın çift kanat teknolojisi ile sağ ve sol 

kanatlarını ayrı ayrı hareket ettirerek hava akımını odanın geniş 

bir alanına yönlendirebilirsiniz. Böylece iki farklı yerde oturan 

kişiye aynı anda konforlu bir ortam sağlarsınız. 
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akım çalışması problem çözme ey-

leminin temel araç/yaklaşımların-

dan birisidir. Problemler çevreleri ile 

var olduğundan, problemlerle ilgili 

gerekli verilerin toplanabilmesi, bir 

problemin anlaşılması, oluşturula-

cak bir çözümün taraflarca benimsen-

mesi için problem çözüm sürecine ilgili 

tarafların katılması gerekir.

Reel bir problem ve bu süreçte yer alan 

kişilerce oluşmamış gruplara takım 

denmemelidir. İlla her çalışma takım 

çalışması olmak durumunda değil-

dir. Kimileri grup çalışması da olabilir. 

Uygun konu ve konunun taraflarının 

olması durumunda bir takım çalışma-

sı olasılığı söz konusudur. Bir grubun 

takım olması için gerekli üçüncü bi-

leşen çalışma grubunca kabul edilmiş 

bir “problem çözme teknolojisi”nin 

kullanılmasıdır. Burada çalışma gru-

bunda yer alan kişilerin üzerinde yetkin 

olduğu bir çalışma ve etkileşimli karar 

verme teknolojisi yoksa bir “teknoloji 

transferi” gerekecektir. Burada grup 

çalışmaları için uygun ve yeterli olan bir 

“klasik-düzenli toplantı disiplini”nin 

yeterli olmayacağını belirtmek isterim.

Bir benzetme yapmak gerekirse grup 

çalışması günlük bir araba kullanımına 

benzer. Oysa bir ralli için günlük koşul-

lara uygun hazırlanmış bir araç yeterli 

değildir. Daha hızlı, daha iyi yol kav-

rayışı olan, virajları daha keskin alan, 

daha dayanıklı bir araç gerekir. İşte ta-

kım çalışmaları için de “katılımcı sorun 

analizi ve çözüm sentezleme yöntemle-

ri” bu derece gereklidir.

Belli teknikler vardır. Kalitenin yedi 

temel tekniğini ve yedi yeni tekniğini 

(analiz sentez teknikleri olarak anıyo-

ruz) bunlar arasında sayabiliriz. Bu tek-

niklerin etkin ve beceri ile kullanılması, 

trafikte gördüğümüz aksesuarlar aracı-

lığı ile ralli arabasını andıran arabalara 

benzer.

Takım çalışmasının bir diğer önemli 

faktörü, oluşan tüm niyet ve görüşlerin 

etkili bir şekilde planlara çevrilmesidir. 

Bir “plan” demek, neden, neyin ve na-

sıl yapılacağını iyi bir şekilde anlatan 

doküman demektir. Bu tür bir dokü-

manın hazırlanmasının öneminin altını 

tekrar tekrar çizmek isterim.

Önemle durmak istediğim bir konu, 

bu görevin “sekreterya olmadığıdır”... 

kesinlikle sekreterya değildir: bu, işin 

kendisidir!

Belli karar alma teknolojilerinin etkili 

kullanılmadığı çalışmalarda ve özellikle 

de ortada bir “çalışma dokümanı-ey-

lem planı” olmadığı bir durumda buna 

takım çalışması denilemez.

Takım çalışmasının ne olduğunu an-

lattıktan sonra konunun iyi anlaşılması 

için ne olmadığını da anlatmak gerekir. 

Bugün takım çalışmasının etkinliği için 

belli davranış, duygu ve iletişim kalıp-

larının olması üzerine söylemler vardır. 

Bu tür bir yaklaşım bir matematik prob-

leminde çözümden giderek doğru so-

nucu bulmaya benzer. Ya da bu kişile-

re futbolu oynatarak öğretmek yerine 

onlara belli vuruşları ezberleterek öğ-

retmeye benzer. Bu tür bir yaklaşımın 

ancak gayri doğal fiziksel hareketlerin 

mükemmel düzeyde yapılabilmesi için 

uygun olduğunu söylemeliyim. Tenis 

oynamak ya da piyano çalmak buna iyi 

birer örnektir.

Ama takım çalışması önemli bir görev, 

gerçek bir ihtiyaç olduğunda söz konu-

su olan, tekniklerin etkin kullanımı ile 

belirmeye başlayan ve bir plan ile so-

mutlaşarak eyleme dönüştüğünde olu-

şan bir “problem çözme” olgusudur. 

Bunlardan birinin olmaması durumun-

da takım çalışmasından söz edilemez. 

İyi bir takım performansı için aynı bir 

basketbol takımı gibi herkes skor üre-

timine katkı yapmaya çalışmalı, sektir-

diği topu nasıl sektirdiğine ya da koşuş 

şekline bakmamalıdır.

T

Tunç Çelik

İSİB Danıșmanı

Analiz - Sentez Yönetim Danıșmanlığı 

Kurucu Bașkanı

Takım çalıșmasının görünmeyen yüzü
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Pazarlama; Rekabetin fiyattan bașka 
esaslarla yapılabilirliği bilimi

ktisatçıların ‘ekonomi’ tanımı-
nı “kıt kaynakların etkin kulla-
nımı” olarak yapmaları üzerin-
den bir yüzyıldan fazla zaman 
geçti ve bugün iş dünyası çok 
büyük bir sorunla baş etmeye 

çalışıyor; rekabet!
Artık kıtlığı çekilen şey ürünler veya hizmetler 
değil, müşterinin kendisi. Birçok sanayi, tüke-
ticilerin satın alabileceğinden daha fazlasını 
üretiyor, bu fazla üretimi elden çıkarabilmek 
için çabalıyor ve en basit yöntemi seçiyor; fi-
yat düşürmek!
Fazla üretim ve düşen fiyatlar, şirketlerin çok 
küçük kar marjları ile çalışmasına sebep olu-
yor, dolayısıyla çevrelerine çok daha hassas 
olan bu şirketler ya yok oluyorlar yada daha 
büyük rakiplerince satın alınıyorlar.

İşte tam burada devreye mucizenin kendisi 
giriyor; pazarlama!. Rekabetin fiyattan başka 
esaslarla yapılabilirliği bilimi… 

Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin daha kolay 
satabilmek ve şirketin en önemli fonksiyonu olan 
kar etmeyi sağlayabilmek için mevcut müşterilere ve 
olası müşterilere yönelik pazarlama faaliyetleri zaten 
şirketin en büyük fonksiyonlarından biri. Günümüz-
de, bu fonksiyon için şirketin toplam değerlerinin 

%50’sini harcayan firmalar var. Ama pazarlamanın 
sadece müşterilere yapılması ile başarılı bir şirket ya-
ratmak mümkün değil.
Şirketler esasında pazarlamayı 4 ayrı kolda gerçek-
leştiriyorlar; mevcut ve olası müşterilere pazarlama, 
mevcut ve olası çalışanlara pazarlama, mevcut ve 
olası hissedarlara pazarlama, mevcut ve olası teda-
rikçilere pazarlama.

Daha iyi ve yeni ürün ve hizmetler geliştirebilmek, 
daha etkin yönetim fonksiyonlarını yerine getire-
bilmek için şirketin daha iyi elemanlara ihtiyacı var, 
işte şirketin  doğru olarak mevcut ve olası eleman-
lara pazarlanması, hem mevcut elemanlarından iyi 
olanların şirketi terk etmesini engelleyecek, hem de 
şirkete ciddi anlamda değer ekleyecek  yeni eleman-
ların şirkete gelmesini sağlayacaktır.

Şirketin mevcut ve olası hissedarlara pazarlanması 
ile, en önemli kaynaklardan biri olan maddi serma-
yenin toplanması sağlanacak, bu sayede hem üre-
tim, hem yeni projeler finanse edilebilecektir. Bü-
yümek, ancak sermayenin artması ile mümkündür, 
sermaye ise, ancak hissedarların şirkete güvenip yeni 
kaynaklar aktarması veya yeni hissedarların yeni ser-
mayelerini birlikte getirmeleriyle mümkündür.

Son olarak şirketin, diğer şirketlere ve özellikle de 
tedarikçilere pazarlanması ile, şirketin “tercih edi-
len” hale gelmesi sağlanır. Bu özellik, çok kolaylıkla 
“maddi çıkarlara” çevrilebilir bir değerdir. Her teda-
rikçi, yıllardır faaliyet gösteren ve ‘emin’ bir firma ile 
çalışmak ister, her firma, büyük, gelişen bir firma ile 
stratejik ortak olmak ister.
Tüm kollarda, farklı şekillerde ama birbirleriyle çeliş-
meyen mesajlar üzerine yoğunlaşan faaliyetler sonu-
cunda, şirket ciddi ama muhakkak olumlu bir “ün”  
kazanır. İşte bu ün, pazarlamanın yarattığı mucizedir.

İ

Dr. Zeki Yüksekbilgili

Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi

http://www.yuksekbilgili.com

zeki@yuksekbilgili.com





82 Termo Klima Şubat 2014

 

a y ı n  d o s y a s ı

      Ozon Tabakasını 
         İncelten Maddelere 
Dair Montreal Protokolü ve Türkiye

Ülkemiz 1991 yılında Ozon Tabakasının Korunma-

sına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını 

İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne 

taraf olmuş ve Protokolün günümüze kadar yapı-

lan tüm değişikliklerini kabul etmiştir. 197 ülkenin 

taraf olduğu Montreal Protokolü, bugüne kadar 

ulaşılan en başarılı uluslararası çevre anlaşması 

olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz de Montre-

al Protokolünün uygulanmasında başarılı ülkeler 

arasında yer almaktadır. Protokolün Ulusal Odak 

Noktası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ozon 

Tabakasının incelten Maddeler ile ilgili ulusal ve 

uluslararası koordinasyon görevini yürütmektedir.

Montreal Protokolü’nün amacı, Ozon Tabakasını 

İncelten Maddelerin üretim ve tüketimlerini kont-

rol altına almak, azaltma programı ve oranlarını 

belirleyerek söz konusu maddelerin kullanımdan 

kaldırılmasını, bunların yerlerini alacak alternatif 

madde ve teknolojilerin araştırılması ve geliştiril-

mesini, gelişmekte olan ülkelerin bu maddelere 

olan ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerekli teknik 

ve finansal yardımın Uygulayıcı Kuruluşlar (UNIDO, 

UNEP, UNDP ve WB) aracılığıyla sağlanmasıdır.

1990 yılında, gelişmiş ülkelerin katkıları ile oluştu-

rulan “Montreal Protokolü’nün Uygulanması için 

Çok Taraflı Fon (MLF)” kurulmuştur. Çevre alanın-

da bir antlaşma çerçevesinde kurulan ilk kurumsal 

uluslararası mali destek yapısı olan Çok Taraflı Fon, 

gelişmekte olan ülkelerin sanayilerine, OTİM’lerin 

sonlandırılmasına yönelik projelerde teknik uz-

manlık, yeni teknolojiler ve donanım temini için 

Montreal Protokolü’nün 

uygulayıcı kuruluşları 

aracılığı ile sağlanmakta-

dır. Türkiye’nin Protokol 

uyarınca gelişmekte olan 

bir ülke olmasından dolayı 

Çok Taraflı Fon’dan yaralana-

bilmesine olanak sağlamaktadır.

Montreal Protokolü hükümleri çer-

çevesinde, son revizyonu 12 Kasım 

2008’de yürürlüğe giren “Ozon Tabaka-

sını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin 

Yönetmelik” ile Ozon Tabakasını İncelten Madde 

(OTİM)’lerin ülke içindeki kontrolü sağlanmakta 

ve ithalatları belirli bir takvim çerçevesinde azal-

tılmaktadır. Bu çerçevede Hidrokloroflorokarbon 

(HCFC)’lar başta olmak üzere OTİM’lerin Protokol 

ve diğer uluslararası sözleşmelerle, ulusal mevzu-

atın gereklilikleri doğrultusunda sonlandırılması, 

alternatif teknoloji ve ürünlerin kullanımına yöne-

lik temel yöntem ve uygulama çerçevelerinin be-

lirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların etkin katkı 

ve katılımını sağlayacak şekilde bir uygulama ile 

ulusal stratejinin yürütülmesini tanımlayacak bel-

ge olan ülkenin Hidrokloroflorokarbon Sonlandır-

ma Yönetim Planı (HPMP) Belgesi hazırlanmıştır. 

HİDROKLOROFLOROKARBON SONLANDIRMA

YÖNETİM PLANI PROJESİ (HPMP)TAAHHÜTLERİ

VE KÖPÜK SEKTÖR PROJESİ 

Stratejik öncelikleri çerçevesinde, HPMP’nin uy-

gulama 1. aşamasında toplam 476.40 ODP ton 

Hidrokloroflorokarbonların sonlandırılması bek-
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lenmektedir. 476.4 ODP tonluk toplam azaltım ile 

ülkemiz hem Montreal Protokolünün uyum hedef-

lerine ulaşacak hem de 2015 yılına kadar olan dö-

nemde % 10’luk azaltım ile 2025 yılında % 65,7lik 

azaltıma katkıda bulunmuş olacaktır.

Poliüretan (PU) Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatın-

da Kullanılan Poliüretan (PU) Sert Köpük Üretimin-

de HCFC-141 b İle Extrüde Polistren (XPS) Köpük 

Üretiminde HCFC 142b ve HCFC- 22’nin Sonlan-

dırılması Şemsiye Projesi; 2011 yılında başlayan ve 

2013 yılı sonunda tamamlanmış olan Poliüretan 

(PU) Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kullanılan 

PU Sert Köpük üretiminde HCFC-141 b ile XPS Kö-

pük Üretiminde HCFC 142b ve HCFC 22’nin son-

landırılması şemsiye projesi, Hidrokloroflorokarbon 

Sonlandırma Yönetim Planı Projesinin içine dâhil 

edilmiştir. Bunun nedeni, bu projenin de ülkenin 

HCFC aşamalı azaltım stratejisinin bir parçası ol-

masıdır. Bahsedilen proje kapsamında, poliüretan 

(PU) ve XPS köpük sektöründe şişirici gaz olarak 

kullanılan HCFC’Ierin sonlandırılması amacıyla, 

bu maddeleri kullanan sektör şirketlerinin teknik 

donanımlarının uygun HCFC kullanmayan tekno-

lojilere dönüşümünün, ulusal mevzuat ve Protokol 

gereği tamamlanması söz konusudur. Proje kapsa-

mında, sert poliüretan ve XPS köpük alt sektörle-

rinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 9 şirketin 

HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına kısmi 

destek sağlanmaktadır. İmalat aşamasında kulla-

nılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların alternatif 

köpük şişirici maddelerin kullanımına (pentan gibi) 

uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve 

belgelendirilmesinin sağlanması faaliyetleri yürü-

tülmektedir.

TÜRKİYE’NİN HİDROKLOROFLOROKARBON

SONLANDIRMA YÖNETİM PLANI PROJESİ 

(HPMP) VE STRATEJİK ÖNCELİKLER

Türkiye’nin Hidrokloroflorokarbon Soniandırma 

Yönetim Pfanı Projesi (HPMP), Ozon Tabakası-

nı İncelten Maddelerden Hidrokloroflorokarbon 

(HCFC) grubu gazların uluslararası ve ulusal çer-

çevede, ithalat-ihracat ve kullanımlarına yönelik 

olarak kapsamlı ulusal strateji ve eylem planlarının 

geliştirildiği temel ulusal strateji belgesidir. Yöne-

tim Planı kapsamında, HCFC’Ierin ilgili sektörler-

deki (köpük, soğutucu imalatı, servis, vs.) mevcut 

kullanım durumları, alternatif gaz ve teknolojiler, 

ulusal ve uluslararası ilgili mevzuat ile kurumsal 

yapı ve kapasitelerin değerlendirilerek, belirlenen 

soniandırma takvimi ve sonrasında tüm ilgili kamu, 

özel, meslek ve eğitim kuruluşlarınca yürütülecek 

faaliyetler, zamanlama, görev ve sorumlulukları 

göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Yöne-

tim Planı iki aşamalı olup, 2018 yılına Planın ilk 

aşaması projelendirilmiştir. Bu aşamanın başarıyla 

gerçekleştirilmesi durumunda Projenin 2. Aşaması 

başlayabilecektir.

Bu çerçevede, HPMP kapsamında hedeflenen soni-

andırma takviminin ve protokole uyumun gerekli-

liklerini yerine getirebilmek için stratejik öncelikler;

1. Hidrokloroflorokarbon grubu gazlardan HCFC-

141b/ 142b ve HCFC-22’nin köpük sektöründe 

kullanımının sonlandırılması için yatırım projeleri 

(2013 yılında tamamlanmış bir projedir.) 

2. Soğutma sektöründe planlanan sonlandırma 

aktivitelerinde gümrük eğitimleri, geliştirilmiş iş-

birliği, yönetim ve raporlama aktiviteleri ile kontrol 

önlemlerinin etkisini artırmak amacıyla alınması 

gereken ek önlemler,

3. HCFC-141 b’nin küçük ve orta ölçekli işletme-

lerde sonlandırılması için teknik destek,

4. Soğutma ile ilgili Servis Sektörüne yardım ama-

cıyla;

azaltım ve sonlandırma programı ile gerçekleştiri-

lecektir.

desteklenmiş mevcut Hidrokloroflorokarbon’ların 

ıslah programı

-

uygulama projeleri

5. Kullanımı Sonlandırılan Ozon Tabakasını İncel-

ten Maddelerin Bertarafı Projesi (devam eden bir 

projedir.) belirlenmiştir.
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Avrupa Komisyonu 2030 İklim ve Enerji 
hedeflerini açıkladı

Avrupa Komisyonu, açıkladığı 2030 için iklim ve 

enerji hedeflerinde yenilenebilir enerji için en az 

%27 önerdi ancak tam bir bağlayıcılığı olmayaca-

ğını belirtti.

Avrupa Komisyonu, dün Brüksel’den yaptığı yazılı 

açıklamayla 2030 için iklim ve enerji hedefi önerile-

rini açıkladı. Brüksel, 2030 yılına kadar üye ülkelerin 

enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 27`sinin yenilene-

bilir kaynaklardan karşılanmasını ve sera gazlarının 

yüzde 40 oranında azaltılmasını hedefliyor. Ancak 

yenilenebilir hedefinin üye ülkeler için tam bir bağ-

layıcılığı olmadığını belirtiyor.

Brüksel’den dün yapılan yazılı açıklamada, yeni 

2030 yılı AB iklim ve enerji çerçeve çalışmasının da-

yanakları şöyle sıralandı: yenilenebilir enerjide en az 

%27 hedefi, sera gazı emisyonlarının %40 azaltı-

larak 1990 yılı seviyesinin altına getirilmesi, enerji 

verimliliği politikalarında yenilenmiş hedefler, reka-

betçi ve güvenli bir enerji sistemi sağlamak için yeni 

göstergeler ve yeni bir yönetim sistemi.

HEDEF %27 YENİLENEBİLİR ENERJİ AMA 

TAM BAĞLAYICI DEĞİL

Avrupa Komisyonu`nun açıkladığı enerji paketinde, 

Üye ülkelerin enerji ihtiyaçlarının en az yüzde 27`si-

nin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefi-

nin bağlayıcı olmayacağı uyarısı var.

Açıklamada konuyla ilgili, “AB kanunlarıyla ulusal 

yenilenebilir hedefleri belirlenemezdi, bu neden-
den dolayı üye ülkelerin kendi ülke koşulları ve ter-

cihlerine uyarlanmış bir şekilde enerji sistemlerini 

dönüştürmeleri için bir esneklik bırakılıyor” ifadesi 

yer aldı.

AVRUPA PARLAMENTOSU`NUN ONAYLAMASI 

GEREK

Önümüzdeki Mart ayında AB liderlerinin görüşme-
ye başlayacağı önerilerin, resmi teklif halini alarak 
yürürlüğe girmeden önce Avrupa Parlamentosu`nun 
da onayını alması gerekecek. Paket, şu anda geçerli 
olan 2020 hedeflerinin yerini alacak.

Şu anda geçerli olan 2020 hedefleri, karbon azaltı-
mı ve yeşil enerji için yüzde 20 düzeyinde. AB verile-
rine göre yenilenebilir enerjinin payı şu anda yüzde 
14.4 iken emisyonları 1990 seviyesine göre yüzde 
20 oranında azaltılma hedefi halihazırda yakalanmış 
durumda.

KAYA GAZI İÇİN `ASGARİ İLKELER`

Avrupa Komisyonu, Çarşamba günü açıkladığı pa-
ketle aynı zamanda kaya gazı çıkarmada bazı `as-
gari ilkeler` getirmek istiyor. Teklifte aynı zamanda 
kirletme izinlerinin el değiştirdiği Emisyon Ticaret 
Sistemi`ndeki fiyat düzeylerinin artırılması için, izin-
lerin piyasadan çekilmesi yer de alıyor.

PAKET HEM KARBON ORANINI DÜŞÜRECEK 

HEM REKABET GÜCÜNÜ KAYBETTİRMEYECEK

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 
açıkladıkları paketin bir yandan Avrupa`yı düşük 
karbonlu bir ekonomi yolunda tutmalarını, diğer 
taraftan da rekabet güçlerini kaybetmemelerini sağ-
layacağını söyledi.

İklim için harekete geçmenin dünyanın geleceği için 
büyük önem taşıdığını belirten Barroso, ̀ Öte yandan 
gerçek bir Avrupa enerji politikası da rekabet gücü-
müz için kilit önem taşıyor` dedi.

Barroso, `Bugünkü paket, iki konuyla aynı anda ilgi-
lenmenin çelişkili olmadığını, birbirini desteklediğini 
gösteriyor. 2030 için yüzde 40 gibi iddialı bir sera 
gazı azaltım hedefi, düşük karbonlu bir ekonomiye 
giden yolumuzda en uygun maliyetli mihenk taşı-
dır. Yüzde 27`lik yenilenebilir hedefi de yatırımcılara 
istikrar sağlanması, çevreci istihdamın artırılması ve 
arz güvenliğimizin sağlanması için önemli bir me-
sajdır ` dedi.
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Montreal Protokolü Çalıșmaları ve 
Uygulanan Türkiye Projeleri

VİYANA SÖZLEŞMESİ VE MONTREAL PRTOKOLÜ

Ozon Tabakasının İncelmesi ve etkileri bilimsel ola-

rak kanıtlandıktan sonra, Ozon Tabakasını İncelten 

Maddelerin (OTİM) azaltılmasına ilişkin olarak ilk 

hükümetler arası temaslar, 1981 yılında başlamış 

ve bu girişim Mart 1985’de Ozon Tabakasının Ko-

runmasına Dair Viyana Sözleşmesi’nin kabulü ile 

neticelenmiştir. Viyana Sözleşmesi yasal bağlayıcılığı 

olan kontrolleri veya hedefleri içermeyen bir çerçeve 

sözleşmedir.

Viyana Sözleşmesinin yasal bağlayıcılığı olmama-

sından dolayı Eylül 1987’de Ozon Tabakasını İn-

celten Maddeler İlişkin Montreal Protokolü kabul 

edilmiştir. Montreal Protokolü, periyodik olarak 

yapılan bilimsel ve teknolojik değerlendirmeleri 

temel alarak azaltım takvimi yapılan değişikliklerle 

oluşturulmuştur.

Haziran 1990 tarihinde, Londra’da protokolün bü-

yük bir başarısı olarak görülen ve gelişmiş ülkelerin 

katkıları ile oluşturulan bir “Çok Taraflı Fon (MLF)” 

kurulmuştur. Bu fon, gelişmekte olan ülkelerin en-

düstrisine; OTİM’lerin giderilmesine yönelik proje-

lerde teknik uzmanlaşma, yeni teknolojiler ve ekip-

manlar için kullandırılmaktadır.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

Ülkemiz protokole 19 Aralık 1991 tarihinde taraf ol-

muş ve tüm değişikliklerini kabul etmiştir. Protokole 

ilişkin ulusal ve uluslararası çalışmaların izlenmesi 

Ulusal Odak Noktası görevini yürüten Bakanlığımız 

koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz 

Montreal Protokolünün uygulanmasında başarılı ül-

keler arasında yer almaktadır.

Montreal Protokolü’nün amacı, OTİM’lerin üretim 

ve tüketimlerini kontrol altına almak, azaltma prog-

ramı ve oranlarını belirleyerek söz konusu madde-

lerin kullanımdan kaldırılmasını, bunların yerlerini 

alacak alternatif madde ve teknolojilerin araştırıl-

ması ve geliştirilmesini, gelişmekte olan ülkelerin 

bu maddelere olan ihtiyaçlarını da dikkate alarak 

gerekli teknik ve finansal yardımın Uygulayıcı Kuru-

luşlar (UNDP, UNIDO,UNEP ve WB) aracılığıyla sağ-

lanmasıdır.

PROJELER

Protokole taraf olunan tarihten günümüze kadar 

olan süreçte bu uygulayıcı kuruluşlar ile Ozon Ta-

bakasını İncelten Maddelerin azaltılmasına ve son-

landırılmasına yönelik çeşitli projeler uygulanmıştır.

TAMAMLANAN PROJELER 

Ulusal Ozon Birimi eşgüdümünde, Montreal Proto-

kolü uygulayıcı kuruluşları yürütücülüğünde 1992 

yılından günümüze gerçekleştirilen çalışmalar şöyle 

-

ğında, OTİM kapsamındaki maddeleri kullanan kü-

çük ve orta ölçekli işletmeleri bilinçlendirmek, örnek 

uygulama (demo) projeleri hazırlamak, teknolojile-

rini değiştirmelerine yardımcı olmak ve diğer ulusal 

projelerin hazırlanması hedeflenmiştir. Bu proje kap-

samında yapılan çalışmalar ana hatlarıyla; 

anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

5 sektöre yönelik eğitim seminerleri düzenlenmiştir. 

 Gökçen EMRE

T.C. ÇEVRE VE ȘEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE 

YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİȘİKLİĞİ 

VE HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAȘKANLIĞI

Ozon Tabakasının Korunması Șube Müdürlüğü Uzmanı
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edilmiştir. 

-

monstrasyon projeleri gerçekleştirilmiştir. 

araştırma yapılarak projeler hazırlanmıştır. 

-

zırlatılmıştır. 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Mil-

letler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile XPS 

köpük panel üretiminde, dünyada ilk kez ticari ola-

rak denenecek bir gazın kullanımının test edilmesi 

planlanmıştır. Bu pilot uygulama için B-Plas (Bursa) 

Firması uygun bulunmuştur. Söz konusu gaz florlu 

gazlar sınıfında yer almakta ve HFO1234ze (Hidrof-

loro-olefin) olarak isimlendirilmektedir. Şu an mev-

cut sektörde kullanılan ve ısı yalıtım performansı ve 

yangına karşı emniyetli olarak tercih edilen HCFC-

142b/R-22 gaz karışımına göre, denemesi gerçek-

leştirilmiş olan HFO1234ze gazının avantajı, Ozon 

Tabakası İnceltme Potansiyelinin “0” olmasıdır. 

Bunun yanı sıra pilot uygulamada denenecek gaz, 

diğer alternatiflere göre oldukça düşük bir Küresel 

Isınma Potansiyeli (KIP) değerine de sahiptir. Süresi 

1 yıl olan ve 165,000 $ bütçeli projenin resmi olarak 

15 Ekim 2010 tarihinde başlamış ve 2011 yıl içeri-

sinde tamamlanarak, deneme sonuçlarının sektör-

deki diğer firmalar ile paylaşılmıştır.

UNIDO uygulayıcılığında, HCFC’ler başta olmak üzere 

OTİM’lerin Protokol ve diğer uluslararası sözleşmelerle, 

ulusal mevzuatın gereklilikleri doğrultusunda sonlan-

dırılması, alternatif teknoloji ve ürünlerin kullanımına 

yönelik temel yöntem ve uygulama çerçevelerinin 

belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşların etkin katkı 

ve katılımını sağlayacak şekilde bir uygulama ile ulu-

sal stratejinin yürütülmesini tanımlayacak belge olan 

HCFC Sonlandırma Yönetim Planı’nın hazırlanmasıdır. 

Yönetim planı belgesi, Çok Taraflı Fon UNEP/OzL.Pro/

ExCom/54/53 sayı 7 Mart 2008 tarihli kararıyla onay-

lanan HCFC Sonlandırma Yönetim Planlarının Hazır-

lanması Kılavuzu doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Projenin temel etkinlikleri olan HCFC Sonlandırma 

Yönetim Planı Çalıştayları, ilgili kamu, özel sektör, 

üniversiteler ve meslek kuruluşlarının katkı ve de-

ğerlendirmelerinden yararlanarak, hazırlanmış Yö-

netim Planı’nın, katılımcı, uygulanabilir, etkin ve 

başarılı olması için tüm ilgili paydaşlarla gerçek-

leştirmeyi amaçlayarak düzenlenmiştir. Çalıştaylar 

sonucunda edinilmiş, öneriler ve değerlendirmeler 

halihazırda hazırlık çalışmaları yürütülen HCFC Son-

landırma Yönetim Planı Belgesi’nin geliştirilmesine 

önemli katkılar sağlamıştır.

HAZIRLIK PROJELERi

Yatırım projeleri uygulamaya geçmeden önce hazırlık 

projeleri gerçekleştirilerek yatırım projelerinin tabanı 

oluşturulmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER

Poliüretan (PU) ve XPS köpük sektöründe şişirici gaz 

olarak kullanılan HCFC’lerin sonlandırılması amacıy-

la, bu maddeleri kullanan sektör şirketlerinin teknik 

donanımlarının uygun HCFC kullanmayan teknoloji-

lere dönüşümünün, ulusal mevzuat ve Protokol gere-

ği tamamlanması söz konusudur. Bu noktadan hare-

ketle proje kapsamında, sert poliüretan ve XPS köpük 

alt sektörlerinde, proje hazırlık sürecinde belirlenen 

9 şirketin HCFC sonlandırma dönüşüm yatırımlarına 

kısmi destek sağlanmaktadır. İmalat aşamasında kul-

lanılan HCFC uyumlu cihaz ve parçaların alternatif 

köpük şişirici maddelerin kullanımına (pentan gibi) 

uyumlu hale getirilmesi, güvenlik donanımının ve 

belgelendirilmesinin sağlanması faaliyetleri yürütül-

mektedir.

Bu projede ülkemizde öncelikle Kloroflorokarbon 

(CFC) içeren ürünlerde bulunan Ozon Tabakasının 

İncelten Maddeler (OTİM)’in bertarafına yönelik bir 

planlama oluşturulacaktır. Montreal Protokolü çer-

çevesinde, taraf ülkelerce uzlaşıldığı ve ilgili ulusal 

mevzuatlara da yansıtıldığı şekilde ozon tabakasına 

zararlı maddelerin (CFC-kloroflorokarbonlar, HCFC-

Hidrokloroflorokarbonlar, MeBr-Metil Bromür, gibi) 

ve bu maddeleri içeren cihazların kullanımının son-

landırılarak, maddenin özellikleri doğrultusunda (yal-

nızca servis amaçlı) geri kazanımı ya da belirlenen 

öncelikler çerçevesinde bertaraf edilmesi söz konu-

sudur. Projenin öncelikli hedefleri, piyasadaki OTİM 

(CFC ve HCFC) miktarının tespit edilmesi, bu madde-

lerin geri toplanabilmesi ve bertaraf edecek sistemin 

belirlenmesinden oluşmaktadır.

2010-2012 döneminde gerçekleştirilen çalıştay, ku-

rum görüşmeleri, saha araştırmaları ve diğer etkinlik-

lerden edinilen veri ve bilgiler ışığında; ilgili kurum ve 

kuruluş görüş, öneri ve katkılarıyla hazırlanan HCFC 

Sonlandırma Yönetim Planı bütçesi 3-7 Aralık 2012 

tarihinde gerçekleştirilen 68. Çok Taraflı Fon Yönetim 

Kurulu Toplantısında onaylanmıştır. Bugün ki açılış 

toplantısı ve devamında gelecek olan toplantılar ile 

birlikte proje paydaşları olan Sistem Evleri ve onların 

ülke içindeki dağıtım zincirlerindeki önemli paydaşlar 

ile bir araya getirerek proje detaylarının bir toplantılar 

zinciri ile aktivitelendirilmesi planlanmaktadır.
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Ozon Tabakasını İncelten Maddelerden HCFC gaz-

larının uluslararası ve ulusal çerçevede, ithalat-ihra-

cat ve kullanımlarına yönelik olarak kapsamlı ulusal 

strateji ve eylem planlarının geliştirildiği temel ulu-

sal strateji belgesidir. Yönetim Planı kapsamında, 

HCFC’lerin ilgili sektörlerdeki (köpük, soğutucu 

imalatı, servis, vs.) mevcut kullanım durumları, al-

ternatif gaz ve teknolojiler, ulusal ve uluslararası 

ilgili mevzuat ile kurumsal yapı ve kapasitelerin de-

ğerlendirilerek, belirlenen sonlandırma takvimi ve 

sonrasında tüm ilgili kamu, özel, meslek ve eğitim 

kuruluşlarınca yürütülecek faaliyetler, zamanlama, 

görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıştır. HPMP altında belirtilen stratejik önce-

likler çerçevesinde, HPMP’nin uygulama aşamasında 

toplam 641.33 ODP ton HCFCnin sonlandırılması 

gerekmektedir. 641.33 ODP tonluk toplam azaltım 

ile hükümetimiz hem Montreal Protokolünün uyum 

hedeflerine ulaşacak hem de 2015 yılına kadarki 

%10luk indirimlerle 2017 yılında %75 lik azaltıma 

katkıda bulunacaktır.

Sektör bazlı yapılması planlanan proje aktiviteleri-

nin yanında uygulayıcı kuruluşu Birleşmiş Milletler 

Eğitimleri de HPMP’nin önemli ayaklarından biridir. 

Projenin bu eğitim bileşeninin temelinde OTİM’le-

rin ticaretinin yapıldığı gümrük noktalarında görev 

yapan memurları bilinçlendirerek daha sıkı kontrol 

önlemleri ile yasadışı ticaretin önünü kesmek yer al-

Bakanlığı ile görüşmelerimiz sonucunda önümüzde-

ki yıldan itibaren uygulamaya geçirilmesi planlanan 

-

tılmıştır. Bu sayede belli noktalarla sınırlanacak tica-

ret ile hem kontroller sıkılaşacak hem de memurların 

uzmanlaşması sağlanacaktır.

Avrupa Birliği SEİ Mali Kaynağı ile desteklenme-

si planlanan proje, Avrupa Parlementosu’nun 

842/2006 EC sayılı direktifinin uyumlaştırılması çer-

çevesinde ulusal kapasitenin geliştirilmesi küresel 

ve OTİM’ler ile çalışan ekipmanların tespiti ile ilgili 

-

rarası mevzuata uyumlaştırma konusunda kapasite 

artırımı ve son olarak eğitim ve sertifikasyon çalış-

malarının yürütülmesini hedeflemektedir. Bu proje-

miz 8 Kasım 2013 tarihi itibariyle başlamıştır.

içeren ekipmanlara müdahalede bulunan Teknis-

yenlerin eğitim aşaması için oluşturulan «Eğitim-

uyumlaştırılması için uygulanan SEİ projemiz altında 

planlanan eğitimcilerin eğitimi ayağı ortak bir akti-

vite haline getirilmiş ve Soğutma ve İklimlendirme 

Sektörü özelinde İngiltere’de özel bir eğitim merke-

zinde pratik ve aynı zamanda teorik bir eğitim orga-

nizasyonu düzenlenecektir.
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MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan 
ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile BirleşmişMilletler Çevre 
Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında 
yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri 
olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onay-
lanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Vi-
yana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair 
Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile 
onaylanmasıuygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere 
Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 ta-
rihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 
95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Ta-
bakasını İncelten Maddelere Dair Montreal ProtokolüKopen-
hag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile 
onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılıBakanlar Ku-
rulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere 
Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 
tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 
2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon 
Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin 
Değişiklikleriçerçevesinde ek-1,2 ve 3’te gümrük tarife istatis-

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İhracat işlemleri

MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri 
uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (ek-A’da yer 

-
tilen malların ihracatı yapılamaz.

İhracatı yasak olan mallar

MADDE 3 – (1)  Aşağıdaki tabloda belirtilen maddeler ve 
-

nımları belirtilen mallar ile söz konusu tabloda belirtilen 

belirtilen malların ihracatı yasaktır. (Tablo1)

Tebliğde yer almayan hususlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmî 

İhracına İlişkin Tebliğ: İhracat (2012/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yü-
rütür.

24 Ocak 2014  CUMA                                           Resmî Gazete                              Sayı : 28892

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İHRACINA 
İLİȘKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/1)

GTİP MALLARIN TANIMI

2903.14.00.00.00 Karbon tetraklorür

2903.19.10.00.00 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform)

2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar

2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar

2903.76.10.00.00 Bromoklorodiflorometan

2903.76.20.00.00 Bromotriflorometan

2903.76.90.00.00 Dibromotetrafloroetanlar

2903.77.10.00.00 Trikloroflorometan

2903.77.20.00.00 Diklorodiflorometan

2903.77.30.00.00 Triklorotrifloroetanlar

2903.77.40.00.00 Diklorotetrafloroetanlar

2903.77.50.00.00 Kloropentafloroetan

2903.77.90.00.00 Diğerleri

3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3824.71.00.00.11 R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı

3824.74.00.00.12 142B [(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı

G.T.İ.P. Malın Tanımı

2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür)

2903.79.21.00.00 Flordibrom metan

  Bromdiflor metan

 Florbrom metan

 Flortetrabrom metan

 Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

 Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

 Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

 Flortribrom etan (tüm izomerleri)

 Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

 Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

 Flordibrom etan (tüm izomerleri)

 Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

 Florbrom etan (tüm izomerleri)

 Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

 Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

 Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

Ek-1
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G.T.İ.P. Malın Tanımı

2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan

2903.72.00.00.00 Diklorotrifloroetanlar

2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar

2903.78.00.00.00 Diğer perhalojenlenmiş türevler

2903.79.11.00.11 Flordiklormetan

2903.79.11.00.13 Klorflormetan

2903.79.11.00.14 Flortetrakloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.15 Diflortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.17 Klortetrafloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.18 Flortrikloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.21 Diklordifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.22 Klortrifloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.25 Klorfloretan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.26 Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.27 Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.28 Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.31 Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.33 Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.34 Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.35 Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.36 Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.37 Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.38 Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.41 Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.42 Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.43 Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.44 Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.45 Flortriklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.46 Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.47 Klortriflorpropan (tüm izomerleri)

G.T.İ.P. Malın Tanımı

8424.10 Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)

84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı 

 değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 

 ayarlanamadığı cihazlar dâhil) (87.01-87.05 pozisyonlarındaki  

 motorlu araçlara monte edilmiş olsun olmasın) (8415.90 hariç)

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu  

 cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları 

 (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) 

 (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)       

G.T.İ.P. Malın Tanımı

2903.79.11.00.48 Flordiklorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.51 Klordiflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.52 Klorflorpropan (tüm izomerleri)

2903.79.11.00.59 Diğerleri

2903.79.19.00.19 Diğerleri

2903.79.21.00.00 Flordibrom metan

  Bromdiflor metan

  Florbrom metan

  Flortetrabrom metan

  Diflortribrom metan (tüm izomerleri)

  Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)

  Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)

  Flortribrom etan (tüm izomerleri)

  Diflordibrom etan (tüm izomerleri)

  Bromtriflor etan (tüm izomerleri)

  Flordibrom etan (tüm izomerleri)

  Bromdiflor etan (tüm izomerleri)

  Florbrom etan (tüm izomerleri)

  Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)

  Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)

  Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

  Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

  Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

  Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

  Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

  Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

  Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

  Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

  Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

  Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

  Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

  Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

  Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

  Flortribrom propan (tüm izomerleri)

  Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

  Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

  Flordibrom propan (tüm izomerleri)

  Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

  Florbrom propan (tüm izomerleri)

2903.79.29.00.00 Diğerleri

2903.79.90.00.00 Diğerleri

3824.79.00.00.00 Diğerleri

Ek-2

Ek-3/A

Ek-3/B

Ek-2 (devam)

G.T.İ.P. Malın Tanımı

 Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)

 Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)

 Florpentabrom propan (tüm izomerleri)

 Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 Triflortribrom propan (tüm izomerleri)

 Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 Brompentaflor propan (tüm izomerleri)

 Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)

 Diflortribrom propan (tüm izomerleri)

 Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)

 Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)

 Flortribrom propan (tüm izomerleri)

 Diflordibrom propan (tüm izomerleri)

 Bromtriflor propan (tüm izomerleri)

 Flordibrom propan (tüm izomerleri)

 Bromdiflor propan (tüm izomerleri)

 Florbrom propan (tüm izomerleri)

3808.92.20.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

Ek-1 (devam)
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Honeywell’in “Türkiye Karbonmonoksit 
(Co) Zehirlenmesi Araștırması” çarpıcı 
sonuçlar ortaya koyuyor

Honeywell’in yaptığı araștırma, tamamen kokusuz ve tatsız olması ne-
deniyle “sessiz katil” olarak tanımlanan ve can kayıplarına neden olan 
karbonmonoksit gazının yarattığı tehlikeye karșı Türkiye’de yeterli bilin-
cin olmadığını  ortaya koyuyor. Araștırmaya katılanların üçte biri koku-
suz olan gazı koklayarak fark edebileceğine inanıyor. 

Honeywell, TNS firması işbirliği ile düzenledi-

ği “Türkiye Karbonmonoksit (CO) Zehirlenmesi 

Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. Ülke çapında 

düzenlenen araştırmaya katılanların yüzde 77’si, 

evinde CO gazı üretme potansiyeline sahip, fosil 

yakıtla çalışan (doğal gaz, odun, kömür, tüp gaz, 

fuel-oil) cihazlar kullanıyor.  Böylesine yaygın kul-

lanım oranlarına rağmen, evlerin sadece yüzde 

3’ünde CO dedektörü bulunuyor.

Katılımcıların sadece yüzde 40’ı kullandıkları ci-

hazların ölümcül CO gazı yaymasının mümkün ol-

madığını düşünüyor.  Yine araştırmaya katılanların 

yüzde 30’u tamamen kokusuz ve tatsız olan, bu 

nedenle “sessiz katil” olarak tanımlanan CO gazını 

koklayarak fark edebileceğine inanıyor. Marmara 

bölgesi en yüksek bilinç seviyesine sahipken, Ak-

deniz bölgesi ise bu konuda en sonda yer alıyor.  

Kırsal kesimde yaşayanların şehirlerde yaşayanla-

ra göre bu tehlikenin daha çok farkında oldukları 

görülüyor. Kırsal kesimde yaşayanların yüzde 64’ü 

ısıtma cihazlarının CO sızıntısı yaratabileceğini bilir-

ken, şehirlerde bu oran yüzde 59’a düşüyor.

Araştırmanın ülkemizdeki CO tehlikesi bilinç sevi-

yesi hakkında endişe verici sonuçlar ortaya koydu-
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ğuna dikkat çeken Honeywell Türkiye ve Orta Asya 

Başkanı Orhan Geniş şunları söyledi: 

“Sadece 2010 yılına ait resmi verilere göre 

Türkiye’de on binden fazla kişi CO gazının zehir-

leyici etkilerine maruz kalırken, 39 vakanın ölüm-

le sonuçlanmış olması konunun ciddiyetini ortaya 

koyuyor. Her yıl ülkemizde binlerce insan CO gazı 

zehirlenmesi tehdidi altındayken, bu konudaki top-

lum bilincinin yükseltilmesi kritik önem taşıyor. Ho-

neywell olarak toplumsal sorumluluk bilinci ile CO 

tehlikesine karşı evlerde, işyerlerinde güvenli koşul-

ların sağlanmasına, Türkiye Karbonmonoksit (CO) 

Zehirlenmesi Araştırması gibi çalışmalarla destek 

vermeyi sürdüreceğiz.”

Orhan Geniş, CO tehlikesine karşı evlerde alına-

cak önlemlerin, özellikle de güvenilir bir dedektör 

kullanımının önemine de değindi ve şöyle devam 

etti: “CO tehlikesine karşı evlerdeki tüm cihazların 

düzenli bakımlarının yaptırılması, Avrupa Standar-

dı (EN) (EN50291)’e göre onaylanmış, sesli alarm 

veren bir karbonmonoksit dedektörünün kullanıl-

ması önemli. Isıtma cihazlarının ortamda yeterince 

hava olmaması durumunda CO üretmeye başlaya-

bilecekleri unutulmamalı. İlgili Avrupa Standartları-

na uygun, basit bir dedektörü evinizde kullanma-

nız, sizi CO zehirlenmesine karşı etkin bir şekilde 

uyarabilecek tek çözüm. Sizin ve aileniz için sağla-

yacağı güvenlik düşünüldüğünde, ödenecek ufak 

bir tutarın aslında ne kadar önemsiz olduğu daha 

iyi anlaşılacaktır.”

Araştırmaya katılanların yüzde 58’i güvenilir bir 

markadan bir CO dedektörü satın almayı tercih 

edeceklerini belirtirken, yüzde 21’i ise kararlarını 

sadece fiyata bakarak vereceklerini söylüyorlar, bu 

durum standartlara uygun bir dedektör seçilme-

mesi anlamına da gelebiliyor. 

Konutlar ve endüstriyel tesisler için gaz ve alev de-

dektörleri de dahil olmak üzere, hayat kurtarıcı ci-

hazlar konusunda dünyanın en büyük üreticilerin-

den birisi olan Honeywell Life Safety bölümünün 

entegre çözümleri, dünya çapındaki milyonlarca 

kişinin hayatını daha güvenli, konforlu ve emniyet-

li kılıyor. Konut tipi CO alarmları, dünyanın önde 

gelen enerji şirketleri, yerel otoriteler ve ev sahip-

leri tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Cihazlar, 

Avrupa çapında 5 milyondan fazla konutta güven 

sağlıyor.

Araştırma Metodolojisi: 

Bu araştırma TNS şirketince “Quantitative Rese-

arch Techniques” yöntemleri kullanılarak  bilgisa-

yar destekli yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleş-

tirilmiştir. Araştırmaya ülke genelini temsil edecek 

şekilde farklı yaş, eğitim,  gelir seviyesi ve coğrafi 

bölgelerden, 18 farklı şehirden, 1,500’den fazla 

kişi katılmıştır. Araştırmanın tahmin farkı oranı  +/- 

% 2,51’dir.

İstanbul Florance Nightingale Hastanesinden Dr. 

Mari Benli,  olası bir CO zehirlenmesi durumun-

da yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyeleri şöyle: 

“Karbonmonoksit ile zehirlendiği düşünülen ki-

şinin bulunduğu ortam havalandırılmalı, hemen 

yeterli oksijen alabileceği açık havaya çıkarılmalı, 

üstü örtülerek vücut ısısının korunması sağlan-

malıdır. Acil yardım çağrılmalıdır; tıbbi yardım 

gelene kadar hava yolunu tıkayan bir şeyler var-

sa temizlenmelidir. Zehirlenme tablosunda baş 

ağrısı, görme bozuklukları, nefes darlığı, bulantı, 

yorgunluk ve uyku hali, zihin bulanıklığı ve ağır 

zehirlenmelerde koma  görülebilir. Kişinin yargı 

yeteneği bozulur ve sezgi kaybolur.”  
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Türkiye’nin Montreal Protokolü Faaliyetleri

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

27.01.2014

Ozon Tabakasının Korunmasına dair; Viyana Sözleş-

mesi (1985) ve Montreal Protokolü’ne (1987) Türki-

ye 1991 yılında taraf olmuştur. Londra Değişiklikleri, 

Kopenhag Değişiklikleri, Montreal Değişiklikleri ve 

Pekin Değişikliklerini de kabul etmiştir.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Montreal Pro-

tokolü, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında küresel 

çevre sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalış-

maların başlangıcını oluşturmuştur. 197 ülkenin ta-

raf olduğu Montreal Protokolü, bugüne kadar ulaşı-

lan başarılı uluslararası çevre anlaşması olarak kabul 

edilmektedir.

ULUSAL MEVZUAT Bakanlığımızın; - Ozon Taba-
kasını İncelten Maddelerin (OTİM) Azaltılmasına İliş-
kin Yönetmelik - Ozon Tabakasını İncelten Maddele-
rin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi - Halon Genelgesi 
Ekonomi Bakanlığı’nın; - Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ - Çevrenin Korun-
ması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalla-
rın İthalat Denetimi Tebliği - İthalatta Kota ve Tarife 
Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar -Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ

-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın -Metil 
Bromür’ün Tarımda Kullanımının Azaltılması Hak-
kında Yönetmelik -Metil Bromür’ün Tarımda Kullanı-
mının Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal 
Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan 
maddelerin kullanılmasına ve bazılarının tüketiminin 
bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kal-
dırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

-
rin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi ile ozon tabaka-
sını incelten maddelerin ithalatından nihai son kul-
lanımlarına kadar olan süreçteki ithalatçı, sanayici, 
dağıtıcı firmaların ve servis amaçlı son kullanıcıların 
uymaları zorunlu kurallar belirlenmiştir. 

Pervin DOĞAN

Çevre Ve Șehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü

İklim Değișikliği ve Hava Yönetimi 

Dairesi Bașkanlığı





104 Termo Klima Şubat 2014

a y ı n  d o s y a s ı

ULUSAL MEVZUAT KAPSAMINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR 

Ülkemiz; Kloroflorokarbon (CFC) grubu gazların kul-

lanımına son verilmesinde olduğu gibi, Hidroklorof-

lorokarbon (HCFC) grubu gazların da sonlandırma 

çalışmaları devam etmektedir. 

Hidrokloroflorokarbojn (HCFC) grubu gazların ithalatı 

2007 yılı ithalat miktarları baz alınarak 1/1/2009’dan 

itibaren kotaya tabidir. 

Bu maddeler bir takvim çerçevesinde azaltılarak 

1/1/2015 tarihinde servis amaçlı kullanımları hariç 

ithalatına son verilecektir.

- OTİM Yönetmeliğin kapsamında, Montreal Proto-

kolü ile kontrol altına alınan ozon tabakasını incelten 

maddeleri ithal eden ithalatçı firmalara, Bakanlığı-

mızca Kontrol Belgesi düzenlenmektedir. 

- Montreal Protokolüne uyum sağlamak üzere 

Türkiye’nin Ülke Programı ve Ulusal Ozon Politikası, 

Bakanlığımızca her yıl belirli aralıklarla düzenlen-

mekte olan Ozon Paneli toplantıları ile yön kazan-

maktadır. 1995 yılından itibaren belirli aralıklarla 

düzenlenen Ozon Panellerinin 14.sü 14 Kasım 2013 

tarihinde düzenlenmiştir.

“16 Eylül Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması 

Günü” her yıl dünyada çeşitli etkinlikler çerçevesin-

de kutlanmaktadır. Uluslararası Ozon Tabakasının 

Korunması Günü ülkemizde de etkinliklerle 2010 
yılından itibaren her yıl belirlenen temaya göre kut-
lanmaktadır. 

Günü “İstediğimiz Gelecek için Sağlıklı bir Atmosfer” 
teması ile Ankara’da 2-3 Ekim 2013 tarihlerinde ka-
muoyunun bilinçlendirilmesi kapsamında belirlenen 4 
Okulda 3. Sınıf öğrencilerinin katılımı ile bir etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. 

-
duğu Avrupa ve Orta Asya (ECA) Bölgesel Ozon Ağı 
amacı taraf ülkelerin Montreal Protokolü nezdinde 
yükümlülüklerini kolaylaştırmaktır. 

azaltımı ve alternatiflerine geçiş amacıyla yapmakta 
olduğu çalışmalar paralelinde uluslararası toplantılar 
da ev sahipliği yapmaktadır.

Bölgesel Ozon Ağları, Güney Asya, Merkez Asya, 
Kafkaslar ve Balkan ülkeleri arasında bölgelerarası 
işbirliğini ilerletmek için ortak toplantısı 26-30 Nisan 
2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Söz konu-
su toplantı, 30’dan fazla ülkeden katılan ozon yetkili-
sine, soğutma sektöründe ve köpük üretiminde geniş 
kullanım alanları olan Kloroflorokarbon (CFC)’lar ve 
Hidrokloroflorokarbon (HCFC)’lar gibi Ozon Tabaka-
sını İncelten Maddelerin azaltımı için tecrübe paylaşı-
mına fırsat vermiştir. 

Orta Asya Ozon Ağı Bölgesel İşbirliği Toplantısı ger-
çekleştirilmiştir. Toplantının amacı; Bakanlığımız ve 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Ozon Ey-
lem Programı işbirliğinde, “Avrupa ve Orta Asya (ECA) 
Ozon Ağında yer alan ülkelerin Gümrük işlemlerini 
yürüten kuruluşları ile OTİM konusunda çalışan ku-
ruluşları arasında bölgesel işbirliğini arttırmak sağla-
maktır. 

-
rük ve Muhafaza Memurları arasında işbirliğinin 
artırılmasını teşvik etmek, OTİM’lerin yasadışı ya da 
istenmeyen ticaretini engellemek ve ağa mensup 
olan ülkelerin OTİM ithalat ve ihracatını daha etkin 
kontrol edebilmelerini sağlamak amacıyla ECA ağına 
mensup olan ülkeledre resmi “Montreal Protokolü 
Gümrük Odak Noktası belirlenmiştir. 

OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER 

TAKİP SİSTEMİ 

Ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri 
ile kontrol altına alınan maddelerin ithalat işlemlerin-
den tüketimine kadar olan süreçle ilgili olarak yapılan 
mevzuat düzenlemelerinin uygulanmasında kolaylık 
sağlanması ve yapılacak analizler için veri bankası 
özelliği taşıması amacıyla “Ozon Tabakasını İncelten 
Maddeler Takip Sistemi” programı hazırlanmıştır.
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BİTEN OTİM PROJELERİ

Montreal Protokolü ile gelişmiş ülkelerin katkıları 
çerçevesinde oluşturulan “Çok Taraflı Fon (MLF)” 
1990 yılında kurulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin 
endüstrisine; OTİM giderilmesine yönelik projelerde 
teknik uzmanlaşma, yeni teknolojiler ve ekipmanlar 
için kullandırılmaktadır. Türkiye, Protokol uyarınca ge-
lişmekte olan bir ülkedir. Bu durum ülkemizin Çok Ta-
raflı Fondan yararlanabilmesine olanak vermektedir.

Bu kapsamda bugüne kadar projeler yürütülmüş, 

Kloroflorokarbon (CFC)’ ların servis amaçlı kullanım 
ithalatına son vermek amacıyla 2005 yılında Soğu-
tucu Sektör Projesi yürütülmüş ve 
- Türkiye Kloroflorokarbon (CFC) kullanımını 2006 
yılında tamamen bitirmiştir. 
- Yangın söndürücü olarak kullanılan halon gazının 
kullanımdan kaldırılması amacıyla proje yürütülmüş, 
- Halonların ithalatı ise 01/01/2008 tarihinden itiba-
ren yasaklanmıştır. 
- Tarımda kullanılan Metil Bromür kullanımdan kal-
dırılması amacıyla proje yürütülmüş ve 2008 yılında 
sonlandırılmıştır.

YÜRÜTÜLEN PROJELER

Çok Taraflı Fon desteği ile UNIDO uygulayıcılığında ise; 
- Poliüretan Sandviç Yalıtım Panelleri İmalatında Kul-
lanılan PU Sert Köpük üretiminde HCFC-141b ile 
XPS Köpük Üretiminde HCFC 142b ve HCFC 22’nin 
sonlandırılması şemsiye projesi (2011-2013) 
- Hidrokloroflorokarbon (HCFC)’ların Sonlandırma 
Yönetim Planı (HPMP) Projesi (2013- 2018) 
- Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Bertarafı Pi-
lot Projesi (2012-2014) 
- Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (6. Aşa-
ma, 2013- 2015) 
Ayrıca OTİM’lerin alternatifi olarak kulanılan F Gaz-
ları kapsamında AB Projesi olarak; 
- Türkiye’de kullanılan F-Gaz Kullanımına ilişkin Tek-
nik Yardım ve İlgili Yönetmeliğin Uyumlaştırılması 
Projesi (2013-2014)

PLANLANAN ÇALIŞMALAR

-2037/2000 sayılı AB Direktifine uyumlu olarak ha-
zırlanan 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı “Ozon 
Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin 
Yönetmelik” 1005 /2009 sayılı AB Direktifine uyum-
lu olarak revize edilip, 2015 tarihinde yayınlanması 
planlanmaktadır. 

-Avrupa Birliği (AB) ile müktesebat uyum çalışmaları 
çerçevesinde ilgili AB direktifleri ile uyumlu OTİM’le-
rin alternatifi olan F Gazlara İlişkin Yönetmelik çalış-
maları devam etmekte olup, 2015 yılında yayınlan-
ması planlanmaktadır. 
- Yönetmeliğinde uygulanamayan maddenin uygu-
lanması ve 2014 yılında uyumlaştırılması planlanan 
Florlu Gazlar Yönetmeliğinin Komisyon kurulmasın-
daki genel amaç, öncelikle OTİM eğitim ve sertifi-
kasyon yapısını oluşturan çalışmalarının yapılmasıdır.

ile gerçekleştirilen ozon panellerinin 15. sinin Kasım 
–Aralık 2014 yılında düzenlenmesi planlanmaktadır. 

-
sının Korunması Günü” belirlenecek temaya uygun 
etkinlikler çerçevesinde kutlanması planlanmaktadır. 

-
ların Tespiti ve Teknik Personelin Eğitimi Komisyonu’ 
çalışmaları kapsamında teknik personel eğitimi ve 
sertifikasyon Sisteminin kurulması çalışmaları de-
vam etmektedir. 
-Montreal Protokolüne uyum sağlamak üzere 
Türkiye’nin Ülke Programı ve Ulusal Ozon Politikası 
paylaşmak amacıyla 15. Ozon Paneli’nin düzenlen-
mesi 
-OTİM’lerle ilgili genel hedefimiz ise; Ülkemizde; 
Montreal Protokolü, Ozon Tabakasını İncelten Mad-
delerin ithalatının ve buna bağlı olarak kullanımının 
ülkemiz için belirlenen takvim çerçevesinde azaltıl-
ması ve alternatiflerine geçiş hedefiyle çalışmaları-
mız devam etmektedir.
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Soğutma sistemlerinde kullanılan 
akıșkanlar ve çevreye etkileri

Çizelge 1. Soğutucu akışkan olarak kullanılan başlıca 

saf soğutucu akışkanlar.

SOĞUTUCU 

AKIŞKANLAR

Buhar sıkıştırma çevri-

mi esasına göre çalışan 

soğutma sistemlerinde, 

ısıl enerjinin taşınması görevini yapan 

akışkan; “Soğutucu akışkan” veya “So-

ğutkan” adıyla tanımlanır. Soğutucu akış-

kanlar ısı alışverişini sıvı fazdan 

buhar fazına (soğutucu/evapo-

ratör devresinde) ve buhar fa-

zından sıvı faza (yoğuşturucu/

kondenser devresi) dönüşe-

rek sağlarlar.

Soğutucu akışkanların 

görevlerini, ekono-

mik ve güvenilir 

bir şekilde yerine 

getirebilmesi iste-

nilir. Bunun için de 

soğutucu akışkan 

olarak kullanılan 

maddelerin bazı 

kimyasal ve fi-

ziksel özelliklere 

sahip olması bek-

lenir.

Genel olarak so-

ğutucu akışkan-

larda aşağıdaki 

özellikler aranır: 

-

ma basıncı olmalı-

dır. Hava sızmasını, dolayısıyla havanın getirdiği su buharının 

soğuk kısımlarda katılaşarak işletme aksaklıklarına meydan 

vermesini önlemek için buharlaşma basıncının çevre basıncın-

dan bir miktar fazla olması gerekir. 

kompresör, kondanser, boru hattı gibi tesisat olmalıdır. 

ne kadar yüksek olursa sistemde o oranda gaz akışkan kulla-

nılacaktır. 

-

lememesi, korozif olmaması, yağlama yağının özelliğini değiş-

tirmemesi gerekir. 

(Koku, renk) 

ısıl özelliği de sahip olan soğutucu akışkan için 1920’lerde yapılan 
araştırmalar Fluorokarbon soğutucu akışkanların (florine edilmiş 
hidrokarbonların) bulunmasına olanak sağlamıştır. Halokarbon 
(halojene edilmiş hidrokarbonlar) ailesinden olan fluorokarbonlar, 
metan (CH4) veya etan (C2H6) içerisindeki hidrojen atomlarından 
bir veya birkaçının yerine sentez yoluyla klor, flor veya brom (halo-
jen) atomları yerleştirmek suretiyle elde edilmektedir.
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1

*  Montreal Protokolü kapsamında üretimi ve kullanımı yasaklanan veya 

kısıtlamaya tabi tutulan soğutucu maddeler.

** Montreal Protokolü kapsamında henüz üretimi ve kullanımı yasak-

lanmayan, kısıtlamaya tabi tutulan maddeler, geçiș dönemi alternatif 

soğutucu maddeleri.

*** Montreal Protokolü kapsamında kullanımı yasaklanan veya kısıtla-

maya tabi tutulan soğutucu maddelere alternatif maddeler.
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2. SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ÇEVRESEL ETKİLERİ

Mevcut sistemlerde kullanılan soğutucu akışkanların 

büyük bir bölümü ozon tüketme potansiyellerinin 

(ODP: Ozone Depletion Potential) yüksek olması ne-

deniyle ozon tabakasının incelmesine ve atmosferde 

uzun süre kalması (GWP: Global Warming Potential) 

sonucunda da sera etkisine neden olmaktadır.

Mevcut sistemlerde kullanılmakta olan bazı soğutucu 

akışkanların ozon tabakasına zarar verebilme potan-

siyelleri bulunmaktadır.

Ozon (O3) üç adet Oksijen atomundan oluşan şeffaf 

bir gazdır. Ozon tabakası ozon gazından oluşan ve 

atmosferin yukarı seviyelerinde başka bir deyişle yer 

yüzeyinden 10-50 km yüksekte bulunan bir tabaka-

dır. Bu tabakanın temel rolü Ultraviyole (UV) ışınla-

rı olarak adlandırılan güneşin zararlı ışınlarına karşı 

bizleri korumaktır. Ozon tabakası yeryüzüne ulaşan 

bu zararlı ışınlara karşı korumak için bir filtre gibi dav-

ranır. 

Genel olarak ozon tabakasını incelterek zarar veren 

maddeler şu başlıklar altında toplanabilir:

Bu maddelerin yoğun olarak;

 Konvansiyonel buhar sı-

kıştırmalı soğutma sistemleri ve çeşitli tip soğutucu-

lar, klimalar, köpük ürünleri, yalıtım maddeleri, mik-

roçipler ve diğer elektronik aletleri temizlemek için 

çözücü, steril gaz karışımlarında bir bileşim madde-

si, sprey kutularında itici gaz olarak pekçok değişik 

üründe,

 Ticari ve endüst-

riyel buzdolapları, klimalar, ısı pompaları, aerosol 

spreyler ve bazı köpük ürünlerinde,

Hidrobromoflorokarbonlar (HBFC)  İlaç hammadde 

üretiminde,

 Yangın söndürücülerde,

 Endüstriyel çözücü olarak metal ve 

elektronik kısımları temizlemekte,

 Endüstriyel çözücü, tarımsal de-

zenfektan, böcek öldürücü ilaçlar ile petrokimyasal 

inceleştirme de dahil pekçok diğer endüstriyel süreç-

lerde ve kuru temizleme sektöründe,

Sera ve süs bitkileri üretiminde, has-

talık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde, depo-

lanmış ürünlerin fumigasyonunda, karantina ama-

cıyla tarımsal ürünlerin ihraç-ithalatında ve taşıma 

araçlarının steril edilmesi işleminde,

kullanılmaktadır.

Çizelge 2. Karışım sonucu elde edilen başlıca soğutucu akışkanlar.

* Montreal Protokolü kapsamında üretimi ve kullanımı yasaklanan veya kısıtlamaya tabi tutulan soğutucu maddeler.

** Montreal Protokolü kapsamında henüz üretimi ve kullanımı yasaklanmayan, kısıtlamaya tabi tutulan maddeler, 

geçiș dönemi alternatif soğutucu maddeleri.

*** Montreal Protokolü kapsamında kullanımı yasaklanan veya kısıtlamaya tabi tutulan soğutucu maddelere alternatif 

maddeler.
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Güneşten yeryüzüne gelen ultraviyole ışınlar; aynı 

karakteristiklere sahip olmadıkları ve canlılar üzerin-

deki etkilerinin farklı olması sebebiyle UV-A, UV-B ve 

UV-C olmak üzere üç kategoriye ayrılır.

olan ışınlardır. Ozon tabakası bu ışınların geçmesine 

izin verir. 

kısmı, bizlere ulaşmaması için ozon tabakası tarafın-

dan engellenir. 

-

kası bu ışınların bizlere ulaşmasını önler. 

Bütün UV ışınları, deri ve göz temasında sağlık prob-
lemlerine yol açabilir. Ozon tabakası kalın olduğunda 
sadece UV-A ışınları ile UV-B ışınlarının yeryüzüne ula-
şabilir. Bu durumda, calıların sağlığı nispeten korunmuş 
olur. Ozon tabakası incelendiğinde UV-A, UV-B hatta 
bazen UV-C ışınları yeryüzüne ulaşabilir. Bu durum 
canlılar için son derece olumsuz koşullar oluşturabilir. 

CFC türü soğutkanlar klor ve brom içeren bileşik-
lerdir. Bu nedenle Ozon tabakasının dolaylı olarak 
incelmesine ve ayrıca sera etkisine neden olurlar. Bu 
bileşikler atmosfere yayıldığında güneş ışınlarının 
etkisi ile ayrışmakta, klor (Cl) ve brom (Br) atomla-
rı serbest kalmaktadır. Oldukça zayıf bağlara sahip 
olan ozon molekülleri (O3) serbest kalan klor ve 
brom atomları ile reaksiyona girerek brommonoksit 
(BrO) ve klormonoksit’e (ClO ) dönüşmektedir. Bu 
reaksiyon sonucu O2 açığa çıkmaktadır. Bu reaksi-
yon zincirleme devam etmektedir. (Şekil 2)

3. CFC İÇEREN MADDELERLE İLGİLİ ULUSLARA-

RASI ANTLAŞMALAR VE YAPTIRIMLAR

Ozon tahribatının önlenmesine yönelik ilk ulusla-
rarası girişim 1985 yılında UNEP (Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı) öncülüğünde imzalanan Viyana 
Sözleşmesi’dir. Ancak maalesef bu belge, yükümlülük 
ve yaptırım yerine sadece tavsiye kararları içermektedir.

1987 Eylül ayında başta ABD, Japonya, Sovyetler Bir-
liği ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin bulunduğu 43 
ülkenin katılımı ile Montreal Protokolü imzalanmıştır. 
Montreal Protokolü’ne taraf olan ülkeler ozon tahri-
batına neden olan maddelerin kullanım miktarlarını 
1986 yılı verilerine dayanarak kullanılan toplam mik-
tarın 1995’te % 50, 1997’de % 85 azaltılmasını ve 
2000 yılında tamamen kaldırılmasını kabul etmişlerdir. 
Montreal Protokolü’ne imza atan ülke sayısı 1992’de 
80’e, 1994’te 134’e, 1995’te 150’ye ulaşmıştır.

Çizelge 3. Soğutucu olarak kullanılan soğutucu maddelerin bazı 

termodinamik ve fiziksel özellikleri.

Șekil 1. Ozonun olușum mekanizması.





114 Termo Klima Şubat 2014

a y ı n  d o s y a s ı

Ancak ilerleyen zaman içindeki veriler tekrar değer-

lendirildiğinde; bu protokolün güncellenmesi gerek-

liliği ile 1990 yılının Haziran ayında, bu protokoldeki 

imza sahibi ülkeler İngiltere’de toplanmıştır. Bu top-

lantıda kloroflorokarbonların ve halonların kullanımı 

ve üretimlerinin 2000 yılından önce durdurulmasına 

ve karbontetraklorür ve metilkloroformun kontrol 

kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Aynı toplan-

tıda gelişmekte olan ülkelerin mali ve teknik yardıma 

olan ihtiyaçları nedeniyle çok taraflı fon oluşturulma-

sı kararı verilmesi de diğer bir dikkat çekici sonuçtur. 

Oluşturulması planlanan bu fonun kullanım yetkileri 

de UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) UNDP 

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), Dünya Ban-

kası ve UNIDO (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma 

Örgütü)’ne verilmiştir.

1992 yılında Çevre ve Kalkınma Konferansında kabul 

edildi. 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girdi ve 188 

ülke ile Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Maalesef 

aralarında Türkiye’nin de bulunduğu altı ülke tara-

fından onaylanmadı. Amaç, atmosferde tehlikeli bir 

boyuta varan insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının 

iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini önlemek ve 

belli bir seviyede durdurmaktı. Ozon tabakasını incel-

ten maddelere dair Montreal Protokolü ile denetlen-

meyen kaynaklardan gelen beşeri kökenli emisyonlar 

ve tüm sera gazlarını içermekteydi.

Gelişmiş ülkelerin 2000 yılında sera gazı emisyonla-

rını 1990 yılı seviyesinde tutmak için İklim Değişikli-

ği Çerçeve Sözleşmesi’nin yetersiz olduğunun kabul 

edilmesi ile yükümlülüklerin daha sıkı hale getirilme-

sini amaçlamaktadır.

Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbondioksit ve 

sera etkisine neden olan diğer beş gazın salınımını 

azaltmaya veya bunu yapamıyorlarsa salınım ticareti 

yoluyla haklarını arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol, 

ülkelerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 1990 

yılındaki düzeylere düşürmelerini gerekli kılmaktadır. 

1997’de imzalanan protokol, 2005’te yürürlüğe gi-

rebilmiştir. Çünkü, protokolün yürürlüğe girebilmesi 
için, onaylayan ülkelerin 1990’daki emisyonlarının 
(atmosfere saldıkları karbon miktarının) yeryüzün-
deki toplam emisyonun %55’ini bulması gerekmek-
teydi ve bu orana ancak 8 yılın sonunda Rusya’nın 
katılımıyla ulaşılabilmiştir.
Kyoto Protokolü şu anda yeryüzündeki 160 ülkeyi 
ve sera gazı salınımlarının %55’inden fazlasını kap-
samaktadır. Kyoto Protokolü ile devreye girecek ön-
lemler, pahalı yatırımlar gerektirmektedir. Sözleşmeye 
göre;

-
naklanan sera gazı miktarını azaltmaya yönelik mev-
zuat yeniden düzenlenecek,

-
-

şımda, çöp depolamada çevrecilik temel ilke olacak,
-

yönelinecek,
-

lacak,

-
zenlenecek,

-

çıkarılacak,

fazla vergi alınacaktır.

2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Sözleşmesi’ne taraf olan ancak uzun süre Kyo-
to Protokolü’nü imzalamayan Türkiye 30 Mayıs 
2008’de Protokolü imzalayacağını resmen açıklamış-
tır. Başlangıçta tüm OECD ülkeleri gibi hem Ek 1 hem 
de Ek 2’de yer alan Türkiye, kendi başvurusu üzerine 

-
rak Ek 2’den çıkarılmıştır.

Türkiye’nin, Kyoto Protokolüne katılmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 05.02.2009 tari-
hinde, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasa-
laşmıştır.

23 Mayıs 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltıl-
masına İlişkin Yönetmelik, 20.06.1990 tarihli Ozon 
Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi hü-
kümleri ile 19.12.1991 tarihli Ozon Tabakasını İncel-
ten Maddelere Dair Montreal Protokolü’ne ve Avrupa 
Komisyonunun 1005/2009/EC sayılı Ozon Tabakasını 
İncelten Maddelere İlişkin Tüzüğü’ne paralel olarak 
olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanmış-

yönelik hükümler içermemesi nedeniyle revize edile-
rek 12 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayım-

Șekil 2. CFC’lerin ozona etkisi.
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lanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, 

ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten 

Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri 

ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına 

ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde 

azaltılarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

kullanımı 2006 itibarı ile sıfır tona indirilmiştir. 

01.01.2008 tarihinden itibaren zorunlu kullanım 

alanları da dahil olmak üzere tüm ithalatı yasaklan-

mıştır. 

 Türkiye Halon Bankası (TÜHAB) tarafından 

rehabilite edilen halonların kullanımı 31.12.2011 

tarihine kadar serbest tutulmuştur. 31.12.2011 ta-

rihinden itibaren rehabilite edilen halonların kulla-

nımı 31.12.2015 tarihine kadar Ek-8’deki kullanım 

alanları ile sınırlıdır. 01.01.2016 tarihinden itibaren 

halonların kullanımı tamamen yasaktır (Türk Silahlı 

Kuvvetleri unsurları hariç). Halonların elde taşınabi-

len yangın söndürücü veya sabit yangın söndürme 

sistemlerinin test edilmesi ve personel eğitimi için 

kullanılması yasaktır. 

-

ların ithalatı 2007 yılı ithalat miktarları baz alınarak 

01.01.2009’dan itibaren kotaya tabidir. Bu madde-

ler bir takvim çerçevesinde azaltılarak 01.01.2015 

tarihinde servis amaçlı kullanımları hariç ithalatına 

köpükleri, vücut spreyleri vb.gibi ürünlerin ithalatı 

da yasaklanmıştır.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı Ve Kul-

lanımı Genelgesi (2012) ile, ozon tabakasını incelten 

maddelerin ithalatından nihai son kullanımlarına 

-

maların ve servis amaçlı son kullanıcıların uymaları 

zorunlu kurallar belirlenmiştir. Genelge her yıl yeni-

lenmektedir. 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tu-

tulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (2012) 

ise ozon tabakasını inceltici maddelerin ithalatında, 

çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimi-

ne ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Her yıl 

revize edilmektedir. 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin 

Tebliğ (2012) ile ozon tabakasını inceltici maddele-

rin, Kopenhag ve Pekin Değişiklikleri çerçevesinde 

ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Her 

yıl revize edilmektedir.

Ayrıca ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İn-

celten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve deği-

şiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin ithalat 

işlemlerinden tüketimine kadar olan süreçle ilgili 

olarak yapılan mevzuat düzenlemelerinin uygulan-

masında kolaylık sağlanması ve yapılacak analizler 

için veri bankası özelliği taşıması amacıyla “Ozon Ta-

bakasını İncelten Maddeler Takip Sistemi” programı 

hazırlanmıştır. “Ozon Tabakasını İncelten Maddeler 

Takip Sistemi” programı ilk olarak 2009 yılı Mart 

ayında, revize edilen versiyonu ise 01.01.2012 tari-

hinde kullanıma açılmıştır.
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Tüketiciler Idee’nin farkını faturalarına 
baktıklarında görecekler

Baymak Ürün Müdürü Halil Özdemir: “Bir kombi kullanıcısının istediği 
hangi özellik varsa, Idee’de mevcut. Idee’nin sessiz, kompakt, küçük, 
șık ve verimli olması, her șeyden öte premix yoğușmalı teknolojiyle 
yapılması ürünü tüketici gözünde çekici kılıyor.”

Baymak yakın zamanda sessiz, kompakt, premix 

şık bir tasarıma sahip Idee’yi pazara sundu. Avru-

-

mak Ürün Müdürü Halil Özdemir’le konuştuk. 

Idee için yaptığınız basın toplantısından bu yana 

dört ay geçti, o günden bugüne tepkiler nasıldı? 

Idee ile sektöre çok farklı bir boyut getirdiğimize 

inanıyorum. Ürünün kompakt ve sessiz olması çok 

farklı ve güzel tepkileri sağlıyor. Gerek internet üze-

rinden gerekse birebir görüşebildiğimiz nihai tüke-

ticilerden aldığımız tepkiler çok iyi. Idee’nin bazı 

özellikleri ön plana çıkaran kimi tepkileri buradan 

paylaşayım. Çok güzel tepkiler var ama ben özel-

likle sessiz oluşunu vurgulayan çok sayıda güzel 

tepkilerin olduğunu söylemek istiyorum. Komşusu-

nun kombisinin sesinden rahatsız olan birçok insan 

Idee’yi tavsiye ettiğini belirtiyor. Çünkü Idee’nin ya-

nında bile ses duyamazsınız. Sonuç olarak Idee’nin 

kompakt olması, parçalarının sadece 7 bütünleşik 

parçadan oluşması yani bir lego gibi olması, nihai 

tüketicilerden direk aldığımız övgüler.  

Yine internette bir nihai tüketicinin yorumu; konvan-

siyonel bir kombi günde 15 metreküp yakıt tüketir-

ken, Idee 21 günde 106 metreküp yakıt tüketiyor, 

ortalamaya baktığımda 5 metreküpe denk geliyor. 

farkı olmasına rağmen iki sene içerisinde rahatlık-

la amorti edilebildiğini söylüyordu. Netice olarak 

bir ürün, diğerlerinden yüksek verimli, diğer Pre-

mix ürünlerinde %109,1 civarındayken, Idee’de 

%109,2 yani tüketici bunlara da bakabilir. Bay-

mak Idee’nin farkını bir de faturalarına baktığında 

rahatlıkla görebilecektir. 

Bahsettiğiniz nihai tüketicilerin tepkileri bizim ye-

nileme pazarı dediğimiz pazardaki tepkiler mi?

Yenileme pazarından gelen tepkiler de var, sıfır 

ürün pazarından gelen tepkiler de... Evine yeni 
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ürün alan tüketicilerden gelen tepkiler de aynı 

de Idee’nin kullanıldığını, çoklu adetlerde alınmak 

istendiğini görüyoruz. Kompaktlığından ötürü bu 

ürünü her türlü kullanmak istiyorlar çünkü yer kap-

lamıyor. Artık biliyorsunuz Türkiye şartlarında evler 

de küçülüyor, daha küçük evlere geçiliyor, bu evler-

de de Idee’yi rahatlıkla kullanabiliyorlar. 

Peki, bu bilgilerin talep anlamında yansıması nasıl?

Beklediğimiz oranda gerçekleşti. Biz kendimize bu 

süreç içerisinde bir hedef koymuştuk.

Nedir o hedef?

Bir rakam vermek istemiyorum ama hedeflediğimiz 

rakamlara ulaştık. Ben 2014 yılında daha çok satış 

gerçekleştireceğimize inanıyorum çünkü pazarda 

bir boşluk var. Bildiğiniz gibi lansman toplantımıza 

BDR GRUP CEO’muz da gelmişti. Kendisinin ifa-

desiyle; “Türkiye pazarı Idee’yi bekliyor.” demişti. 

Pazarın Idee’ye hazır olduğunu, Avrupa ülkelerine 

oranla Idee’nin içinde bulunduğu ürün segmenti 

açısından daha doymamış bir pazar olduğunu ve 

Idee ile bu boşluğun doldurulabileceğini belirtmiş-

ti. Geçen bu süreçte satış rakamları da kendisini 

doğruladı. Biz kendimize koyduğumuz hedefe ra-

hatlıkla ulaştık.

Ürün çok güzel, tepkiler çok güzel fakat biz biliyoruz 

ki; siz doğru bağlantı, doğru tesisat kullanmadığınız 

zaman bunun bir anlamı kalmıyor. Bu bağlamda si-

zin bu ürününüzle alakalı bayilerinize, servislerinize 

verdiğiniz eğitimlerden biraz bahsedebilir misiniz?

Ürün çıkmadan bir ay önce biz bu ürüne özel ola-

rak servis eğitimlerine başladık. Bizim için asıl nok-

ta bayiden ziyade servisti. Çünkü nihai tüketiciyle 

birebir muhatap olan ve üründe sorunla karşılaşıl-

dığında anında çözüm odaklı olacak kişi servistir. 

Bu yüzden servis noktasını çok önceden ele almaya 

karar verdik. Bir aylık süreçte biz bir eğitim formas-

yonundan geçtik, servislerimizi yeni ürüne hâkim 

hale getirdik. Daha sonra bir hafta kala bayi eği-

timleri başladı. Bayi eğitimi verecek olan arkadaşlar 

yani buradaki ürün müdürü arkadaşlar ürünü her 

yönüyle buradaki arkadaşlarımıza anlattılar. Lans-

mandan sonra da hızlı bir şekilde bayi eğitimlerine 

başlandı, bu ürün için video çekilerek ürünün mon-

-

ları da kendi internet sitemizde yayınladık. 

Servis, ürünün montajını yaptıktan sonra kullanıcıya 

neleri öğütlüyor?

Aslında servisin ürünle ilgili çok fazla öğüt vermesi-

ne gerek yok, dediğim gibi ürün diğer kombilerden 

basit. Normal kombiden farklı olarak ise şunu öğütlü-

yor; bu yoğuşma kabıyla çok fazla oynamamayı çün-

kü aslında yoğuşma gideri Türkiye’de çok önemli bir 

şey ama çok fazla üstünde durulmuyor. Biz ürünlerin 

yetkili servisler tarafından devreye alınmasını istiyo-

-

fından yapılmasının üzerinde önemle duruyoruz. 

Normal bir kombi ile Idee arasında ne tür farklar 

var? İnsanlar neden Idee’yi tercih etmeli? 

İlk söyleyebileceğim fark, yoğuşma gideri. Idee ek 

parçalardan oluştuğu için tesisatta yoğuşma gideri 

dediğimiz bir ürün var. Yoğuşmalı kombilerde bu 

ürün normalde ürünün içerisinde ama Idee’de pa-

-

lanmaması gereken önemli bir özellik…  

-

ğerlerine göre daha kolay, lego gibi, yani servisçi-

nin de işini kolaylaştıran bir ürün. Bağlantıda çok 

farklılık yok, Idee’de artı bir özellik termomano-

metre olması, hem sıcaklığı hem basıncı gösterebi-

liyor. Biliyorsunuz bazı kombilerde bu özellik kom-

binin altındadır, bakabilmek için kombinin altına 

eğilmeniz gerekir. Idee’de böyle bir şeye gerek yok. 

Altında küçük bir parça var, ısı değerini de göste-

riyor, hem de rahatlıkla görebileceğiniz bir yerde. 

Idee tasarlanırken insanların ihtiyacı olduğu şeyler 

düşünülmüş. Baktığınızda herkes bütün özellikleri 

kullanmıyor ama genel olarak kullanılan bazı özel-

likler vardır, biz Idee’de bunları birleştirdik yani bir 

kombi kullanıcısının genel olarak istediği ne özellik 

varsa Idee’de mevcuttur ve bu sayede biraz daha 

kompakt ve şık bir tasarım oldu. 

KULLANICI DOSTU ARA YÜZÜ 

Sessiz, kompakt, küçük ve şık bir tasarıma sahip ol-

ması, verimli olması, her şeyden öte premix yoğuş-

ürün olması nedenleriyle tüketici dostu olması Idee’yi 

çekici kılıyor. Aslına bakarsanız; BDR Grup CEOmuz 

da bu dört özellikten bahsetmişti; bakım maliyetinin 

az olması ve kullanıcı dostu ara yüzü olması. 

Kısaca başlıklar halinde belirtmek gerekirse; Yük-

sek Konfor, Düşük Bakım Maliyeti, Kullanım Kolay-

lığı, Yüksek Kalite… 

Benzerlerinden yüzde 30 daha küçük olan bu 

ürün; 26 kg, ebatları 541x368x364 mm. Oda ter-

mostatlarıyla opsiyonel olarak kullanılabiliyor. Her 

türlü güvenlik önlemine sahiptir. Aşırı ısınmaya 

karşı emniyet sistemi de var.

Müşterilerin isteklerini dikkate aldık dediniz, bu is-

tekler Türk insanının istekleri mi yoksa Avrupa’da-

ki insanların istekleri mi?

Aslında bu ürün grubumuzun daha önce Avrupa’da 

çıkartmış olduğu bir üründü. Biz ürünü tasarlarken 

servislerden ve bayilerden gelen dönüşlerle müşte-

rilerin neleri kullandıklarını, neleri istediklerini bile-

rek hareket ettik. Bu yönde hareket ederek de bazı 

komponentler değiştirildi. 





124 Termo Klima Şubat 2014

s e k t ö r e l  s ö y l e ş i

2014 yılı için belirlediğiniz hedeflerde Idee’yi ne-

reye koyuyorsunuz? Sonuçta başka ürünleriniz 

de var, toplam ürün gamınız içerisinden Idee için 

ayırdığınız bir pay söyleme şansınız var mı? 

Idee’ye de diğer yoğuşmalı ürünler gibi bakıyo-

ruz. Bu sene satacağımız yoğuşmalı ürünlerimizin 

%15-20’si Baymak Idee olacaktır diye tahmin 

ediyorum. Tabi burada tüketicinin talebi de çok 

önemli. Biz gerekli lansmanı ne kadar yaparsak 

yapalım, teknik eğitimi ne kadar verirsek verelim, 

servislerde ne kadar üst düzeye gelirsek gelelim 

neticede bunun kararını tüketiciler verecektir ama 

bizim 2013’ün son iki ayında bu ürün için aldı-

ğımız tepki gerçekten çok iyi. Biz Baymak olarak 

yoğuşmalı kombide lider konumundayız çünkü 

geçmiş senelerden gelen bir artımız var. Geçmiş 

senelerde rakiplerimiz hermetik konvansiyonel 

kombi satarken, biz insanları yoğuşmalı kombi 

kullanmaya teşvik etmeye çalıştık ki insanların pa-

raları biraz daha ceplerinde kalsın hem de ülke 

ekonomisine biraz daha katkı sağlansın. 

Daha önceden Baymak kullananların ürün deği-

şiminde tekrar Baymak’ı seçme oranları hakkında 

bir araştırma var mı?

ürün gamımız çok geniş. Pompadan kazana, boy-

lerden termosifona, termoboylerden hidrofora, 

-

lerden klima grubuna geniş bir ürün gamımız söz 

-

ğu için bazı ürünlerde ufak tefek eksiklikler söz 

konusu olduğunda bunlar çok çabuk yayılabiliyor. 

bizi öneriyorlar. %100 müşteri memnuniyetini 

şikâyet ve taleplerini beraber konuşarak çözüme 

ulaştırmaya çalışıyoruz ki bu çözümler bizim için 

çok önemli. Bu noktada ana unsur müşteri oluyor, 

müşteri bizim için gerçekten çok önemli. Yaptığı-

mız çalışmalar neticesinde geçmişe dönük müş-

teri memnuniyetinde bir artış söz konusu…  yani 

Baymak ürünlerini alan bir tüketicinin ikinci ürü-

nünde ya da başka bir ürününde de Baymak’ı ter-

cih ettiğini ve çevresine önerdiğini görebiliyoruz. 

Üretim nerede yapılıyor?

Genel müdürümüz Ender Bey’in çok güzel bir 

sözü var; biz burada Baymak’ın dinamizmini 

-

timimize hala İstanbul’daki fabrikamızda devam 

ediyoruz. Avrupa’da olup da Türkiye’de olmayan 

getiriyoruz. Biz daha önce duvar tipi yoğuşmalı 

kazanlarda başladık. Yine bir Hollanda teknolo-

-

nü üretmeye başladık. Baymak Idee’yi yine aynı 

Burada ürettiğimiz diğer ürün gruplarına baktığı-

mızda; kazanları, termosifonları burada üretiyo-

ruz. Hatlarımızı yeniledik ve şu anda termosifon 

konusunda Avrupa’nın en modern tesislerinden 

çok önceden yapılmış bir tesis olmasına rağmen 

o zamandan beri modernizasyonu gerçekleşti-

rilen yine Avrupa’nın üst düzey hatlarından biri 

olan tesisimizde üretiyoruz. Kısacası Baymak’tan 

çoğu ürünü burada üretiyoruz. Avrupa’dan ge-

tirdiğimiz ürün sayımız çok az; bir klima ürün 

grubu, bir pompa ürün grubu Avrupa’dan veya 

Uzakdoğu’dan geliyor. 

Peki, bu üretimde yarı mamul tedarik etme kıs-

mı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ne kadarı 

Türkiye’den, ne kadarı yurt dışından?

Şunu açıkça söyleyebilirim ki; kombi üreticisi diye 

bir şey yoktur çünkü kombi komponentlerden 

belli başlı tedarikçileri vardır. Bu komponentler 

Avrupa’nın değişik yerlerinden geliyor ama diğer 

ürün gruplarımızda biz genellikle müşterilerimize 

ve bayimize çok hızlı geri dönüş sağlayabilmek için 

çoğu tedarikçimizi Türkiye’den seçiyoruz. Sizin 
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de bildiğiniz gibi Avrupa’dan veya Uzakdoğu’dan 

gelen ürünlerin belli bir yol süresi, gümrük işlem-

leri oluyor. Biz kullanabildiğimiz bütün ürünleri 

Türkiye’den tedarik etmek istiyoruz ama tabi bu-

rada da kaliteden ödün vermemek lazım. Kom-

bi komponentleri arasında artık bütün dünyanın 

kullandığı markalar vardır, biz bu markaları tabi ki 

Avrupa’dan getiriyoruz. 

Bu ürünle birlikte çevredeki ülkelere ihracat ko-

nusunda bir artış söz konusu mu? Nerelere ihracat 

yapıyorsunuz?

Bu ürün şu anda sadece Türkiye pazarı içinde su-

nuldu. Zaten Türkiye pazarından önce de üç pa-

Almanya. Bu ürün dördüncü olarak Türkiye paza-

-

biden daha fazla ne beklenebilir bilmiyorum ama 

eğer beklenirse onu da yaparız lakin şu anda nihai 

tüketicinin kombiden beklediği budur. 

Yeni bir üründe kampanya yapmak ne kadar doğru 

bilmiyorum ama Idee ile ilgili bir kampanya düşün-

ceniz var mı?

Şu anda yok, biz 2013 senesinde nihai tüketicile-

re çok fazla kampanya yaptık. Bir tanesinde kah-

ve makinesi verdik, diğer bir kampanyada ise eski 

ürününü getirip yoğuşmalıyla değiştirene Vestel 

Led televizyon verdik. Bir tanesini Mart ayında, bir 

tanesini de Ekim ayında yaptık. İki kampanyada da 

nihai tüketiciyi yoğuşmalı kombiyi kullanmalarına 

teşvik etmek amacımız vardı, 2014 senesinde de 

böyle kampanyalar olacaktır ama Baymak Idee için 

bir kampanya şimdilik söz konusu değil ama tabi ki 

ilerleyen aylarda olabilir. Biz Baymak olarak nihai 

tüketicilere her zaman böyle kampanyalar yapma-

ya devam ediyoruz.  

Toplu projelerinizden bahseder misiniz?

-

rimiz var. En son İstanbul’da Esenyurt bölgesinde 

-

devam ediyor. Süreç içerisinde gerçekleşecek olan 

daha iyi olur. Bizim duvar tipi yoğuşmalı kazanda 

şöyle bir artımız oldu; 2012 yılının altıncı ayında 

bu ürünü Lectus ismiyle pazara sunduk, daha ön-

ceden başka bir markaydı, şu anda duvar tipi yo-

ğuşmalı kazanda Lectus ile lider konumdayız. Biz 

bunu DOSİDER rakamlarından çıkartıyoruz, bunlar 

bir orana bölünüp çıkartılıyor, baktığımızda pazar 

payında çok büyük bir artışımız var, geçen senelere 

göre %75’e yakın bir büyüme sağlamışız. Yoğuş-

malı ürünler denildiğinde akla Baymak geliyor. 

TEKNOLOJİ İLE BERABER ENERJİ VERİMLİLİĞİ 

KONUSUNDA İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEYE 

ÇALIŞIYORUZ 

BDR Thermea ile birleşmeden sonra yeni ürünlerden 

biri olan dünyanın en sessiz hidroforunu getirdik. Bu-

rada üretilmeyen ama dünyada muadili olmayan bir 

hidrofor… O da çok kompakt bir ürün, bir bilgisayar 

kasasını andırıyor. Ağırlığı 24-25 kg civarında ve hiç-

maksimum verimlilik sağladığı için oldukça bir tüke-

verimliliği konusunda da insanları bilinçlendirmeye 

çalışıyoruz. Birçok ürünümüzde bunları destekliyo-

ruz. Örneğin; ısı pompası, fotovoltaik piller vs. Yine 

çevreye duyarlı, daha küçük, daha sessiz ürünler üre-

tiyoruz. Bütün bunlar algıyı pozitif yönde değiştiriyor 

ve markanın değeri de yükseliyor. Tabi bunu en iyi 

nihai tüketiciden anlayabiliriz. Nihai tüketicinin Bay-

mak algısının nasıl değiştiği önemli... Benim görüştü-

ğüm nihai tüketicilerden aldığım dönütler hep pozitif. 

Mart ayından itibaren görüştüğüm nihai tüketicilere 

Baymak’ı önerir misiniz sorusunu ilettiğimde de hep 

olumlu cevaplar aldım. Tabi bunun kararını tüketici 

kendisi verecektir ama bizim buradan gözlemlediği-

miz; markanın algısının ve Baymak’ın 46 senelik kök-

lü geçmişinin artık daha iyi anlaşılabildiği. 
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New York’ta yağan yoğun kar 
AHR Expo 2014’ü engelleyemedi

New York’ta yağan yoğun kara rağmen 
AHR Expo 2014’ü 43.000 ziyaret-
çi gezdi. Fuara bașta Amerika olmak 
üzere 130 ülkeden 1.900 firma katıldı.
Dünyanın her bölgesinden HVAC-R ilgililerini kendine çekmeyi ba-
şaran, en geniş ve kapsamlı fuarlarından birisi olan AHR Expo 21- 
23 Ocak tarihleri arasında New York Javits Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. New York’ta yağan yoğun kara rağmen binlerce 

hizmetler konusunda HVAC-R profesyonellerin en önemli bilgi 
kaynağı konumunda bulunuyor.

tahminleri fuarın açılış gününde kar fırtınası ve son iki gününde 
kutup soğukları öngördüğünde açıkçası çok endişelendik.” açık-
lamasında bulundu. Stevens fuarla ilgili olarak, “Konuştuğumuz 
tüm katılımcılar ve sergileyiciler katılımdan memnun olduklarını 
belirtti. Ancak hava koşulları bu denli sert olmasaydı eminim ki 
tüm zamanların katılımcı rekorunu kıracaktık.” dedi. 

TERMO KLİMA DERGİSİ AHR EXPO 2014 FUARINDA
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AFS, yılın ilk fuarı olan AHR New York’ta 
Türkiye’de hava kanalı alanına kazandırdığı yeni anlayış ve 

ürünlerini uluslar arası arenaya taşımaya önem veren AFS, 

ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında dünyanın en 

prestijli fuar organizasyonlarından biri olan 2014 AHR Expo 

New York’a katıldı. 

AFS, 21-23 Ocak tarihleri arasında düzenlenen, 2 binden 

fazla firmanın ürün, hizmet, yeni ürün ve teknolojilerini ser-

gilediği, 120 ülkeden 50 binden fazla ziyaretçinin bir araya 

geldiği AHR Expo’ya 8. kez katıldı. 

İç ortam hava kalitesini artıran yeni ürünleri AFS Green ve 

AFS Hygiene flexible hava kanalları ile, enerji verimli Smart 

anemostad ve panjurları fuarda katılımcılar ile paylaştıklarını 

ifade eden AFS Genel Koordinatörü Zahid Poyraz, sektörün 

fuara yoğun bir ilgi gösterdiğini vurguladı. 

AHR’nin sektörün en büyük ve kapsamlı bir organizasyon 

olması nedeni ile binlerce katılımcı ve ziyaretçi ile bir ara-

da olduklarını ve yoğun bir 3 gün geçirdiklerini dile getiren 

Poyraz, özellikle çevre dostu ve hijyenik ürünlerin önemli 

derecede ilgi gördüğünü ifade etti. Gelişmiş ülkelerde bu 

tarz ürünlere olan yönelimin arttığına dikkat çeken Poyraz, 

AHR’de de bu nedenle Greenguard sertifikalı, düşük emis-

yonlu green ve insan sağlığını temel alan hijyen flexible hava 

kanalları ile yine çevre dostu plastikten imal edilen havalan-

dırma ekipmanlarını sergilediklerini kaydetti. Poyraz, “ Ulus-

lar arası fuarlar, firmaların kendilerini test etme, yeni ufuklar 

açabilme ve ihracatlarını arttırabilmeleri adına çok önemli 

kaynaklardır. Bu nedenle AFS olarak sektörümüzün ve yapı 

sektörünün düzenlediği pek çok fuara katılıyoruz. Gelişen 

teknolojileri yakından takip edip, kendimizi bu gelişime 

adapte edebilme, ar-ge ve ür-ge faaliyetlerimizi geliştirebil-

me ve en önemlisi markamız ile global pazarlarda gelişmek 

ve kalıcı olabilmek için uluslar arası fuarlarda yer almak ve 

takip etmek bizim için çok önemli. 2014 yılı planlarımızda 

daha pek çok ulusal ve uluslar arası fuar katılımı mevcut” 

diye konuştu. 

Amerika pazarının istekleri ve koșullarına göre 
bir yol haritası belirlenmeli

Isıdem Tesisat Klima İhracat Müdürü Serkan Eler: “Gerçekleștireceğimiz yeni yatırımlarımı-
zı, müșterilerimize ve ziyaretçilerimize aktarma fırsatı açısından önemli bir fuar oldu.”

AHR Fuarı’na daha önce katıldınız mı? Fuar firmanız açısından 

nasıl geçti?

AHR fuarına daha önce katılmıştık, bundan sonrada her sene 

düzenli katılmayı planlıyoruz.Fuar, firmamız açısından çok 

faydalı oldu. Bu fuar sadece Kuzey Amerika pazarı için de-

ğil özellikle Orta ve Güney Amerika pazarlarına giriş içinde 

önemli bir fırsat yaratmaktadır. Bu kıta HVAC sektöründe tüm 

dünyada yapılan tüketimin %35’ini yaptığını düşünürsek, 

burada sadece satış için değil, yatırım içinde fırsatlar olabile-

ceğini göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. 

Önümüzdeki yıl gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarımızı bu 

fuarda müşterilerimize ve ziyaretçilerimize aktarma fırsatı açı-

sından önemli bir fuar oldu bizim için.

Fuarda hangi ürün ve hizmetlerinizi sergilediniz?

Fuarda üretimini ve ticaretini yaptığımız ürünlerimizi sergiledik. 

Bunlar; flexible hava kanalları, kanal flanş profilleri, kanal köşe, 

birleştirme askı elemanları.

Ziyaretçiler hangi ürün ve hizmetlerinize daha çok ilgi 

gösterdiler?

Ziyaretçiler genellikle tüm ürün gamımıza ilgi gösterdiler çün-

kü ürün gamımızın geniş olması onları hem şaşırtıyor hem de 
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ABD’li yerel üreticilerden ortak üretim, ortak yatırım teklifleri aldık 

Ișıl Mühendislik İhracat Müdürü İbrahim Dursun Akça: “Türk Malı algısının artık “kaliteli ürün” 
olarak yerleșmeye bașladığını görüyoruz.”

AHR Fuarı’na daha önce katıldınız mı? Fuar firmanız açı-

sından nasıl geçti?

Evet, 6.kez katıldık bu sene. Oldukça faydalı bir fuardı. 3 

gün dolu dolu geçti. Uzun süren Avrupa fuarlarına göre, sü-

resi daha kısa olmasına rağmen daha verimli bir fuar oldu. 

Katılımcı profili hemen hemen tüm uluslararası fuarlarda 

aynı ancak ziyaretçi profili değişiklik gösteriyor. Bu yıl, New 

York bu anlamda önceki AHR fuarlarına nazaran da bizim 

açımızdan daha güzel geçti. Ziyaretçi sayısı belki biraz daha 

düşük olabilir ama ziyaretçiler nitelik açısından oldukça iyi 

seviyedeydi.

Fuarda hangi ürün ve hizmetlerinizi sergilediniz?

Esnek hava kanallarımızı ve kanal konnektörlerimizi sergile-

dik. Ayrıca sektörde çığır açan yeni 2 ürünümüzü sergiledik.

Ziyaretçiler hangi ürün ve hizmetlerinize daha çok ilgi gös-

terdiler?

Bahsettiğim bu 2 yeni ürünümüz çok ilgi topladı. Bir tanesi 

kendinden izoleli esnek hava kanalı, bu işin artık sanat bo-

yutuna geçtiği için model adını da ARTIST koyduk. 

Kauçuk ve polietilen olmak üzere 2 farklı izolasyon malze-

mesi kullanıyoruz. Üretim tekniği tamamen bize ait olan bir 

ürün... Dünyada ilk ve tek üreticisiyiz. Dünya çapında pa-

tent başvurumuz söz konusu ve süreç işliyor. Klasik camyünü 

izoleli ürünlere çok ciddi bir alternatif olarak sunuyoruz bu 

ürünü. Diğer ürünümüz ise firmamızın isminden esinlenerek 

model adını IŞILTAK koyduğumuz bir bağlantı aparatı. Bu da 

esnek hava kanallarını ana metal kanallara, plenum kutula-

ra, davlumbazlara vb. yerlere monte etmeye yarayan bir par-

çadır. Bu da tasarımı tamamen bize ait bir ürün... Damperli 

ve dampersiz olarak kullanılabiliyor. Özel, alev yürütmez bir 

malzemeden üretiyoruz. Montaj kolaylığını öne çıkartan bir 

ürün. Çok ciddi zaman, işçilik ve malzeme tasarrufu sağlıyor. 

Türk İklimlendirme sektörünün Amerika kıtasından pay ala-

bilmesi için neler yapılmalı?

Mevcut en büyük 2 engel yüksek navlun ve sıkı sertifikas-

yon. Kalite anlamında bir sorunumuz yok. Türk firmaları, 

kendi ürün grubumuz için rahatlıkla belirebilirim ki, kalite 

açısından dünyada en üst sıralarda yer almaktadır.  Daha 

fazla pay alabilmek için öncelikle yüksek navlun sorunu çö-

zülmeli, bunun için alternatif çözümler üretilmelidir. Belge-

lendirme konusunda özellikle ABD’nin ithalatı zorlaştırıcı 

sıkı belgelendirme koşullarına karşın teknik ve maddi destek 

arttırılmalıdır.

Firmanızın Amerika kıtasında yer edinme potansiyelini nasıl 

görüyorsunuz?

Oldukça yüksek görüyorum. Özellikle bu yeni ürünlerimizle 

ilgili Brezilyalı, Meksikalı ve ABD’li, yerel üreticilerden ortak 

üretim, ortak yatırım teklifleri aldık, Şu anda bunları değer-

lendiriyoruz. Türk Malı algısının artık “kaliteli ürün” olarak 

yerleşmeye başladığını görüyoruz ve bundan büyük mutlu-

luk duyuyoruz. Sadece Amerika kıtasında değil, dünyanın 

herhangi bir yerinde, yer edinme potansiyelimiz, diğer ülke-

lerin ve firmaların potansiyelinden daha düşük değil.

memnun ediyor. Birçok ürünü tek kay-

naktan tedarik edebilme fırsatı firmala-

ra cazip geliyor.

Türk İklimlendirme sektörünün Ameri-

ka kıtasından pay alabilmesi için neler 

yapılmalı?

Bunun için öncellikle pazarın isteklerini 

ve koşullarını belirlemeli ve buna göre 

yol haritasını planlamalı. Bunu açarsak; 

ilk olarak bu pazarın “tabu” olarak 

görülmemesi gerekiyor, (kendinize ve 

ürünlerinize güvenmek önemli) öncel-

likle ürünleriniz bu pazara girebilmesi 

için gereken kalite ve ürün belgelendir-

me işlemlerini yapmanız gerekli, paza-

rın ihtiyacı olan ürünler tespit edilmeli 

ve buna göre üretim planlanmalı…

Firmanızın Amerika kıtasında yer edinme 

potansiyelini nasıl görüyorsunuz?

Bu konuda firmamızı hem yerel hem de 

dünya genelindeki rakiplerimize göre 

avantajlı görüyorum.

Firmamız yalnızca belirli ürün gruplarının 

üretimini ve satışını değil HVAC sektö-

ründe ihtiyaç duyulan ürünlerin çoğunun 

üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir.

Bu özelliğimiz sayesinde müşterilerimizin 

tek kaynaktan tüm ihtiyaçlarını ve servis-

lerini almaları onları hem zaman hem de 

finansal olarak tatmin ediyor.
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ODE șimdi Amerika’da 
ODE Yalıtım A.Ș. Satıș ve Pazarlama Koordinatörü Ali Türker: “Bu fuara ilk kez katılıyor 
olmamamıza rağmen, fuar bizim için oldukça verimli geçti. Yerli ve yabancı birçok sektör 
temsilcisiyle görüșme ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulduk.”

AHR Fuarı’na daha önce katıldınız mı? Fuar firmanız açısın-

dan nasıl geçti? 

AHR fuarına geçen sene Texas, Dallas’da katılmıştık ve büyük ilgi 

görmüştük. Fuar hem sektör bakımından hem de teknoloji bakı-

mından çok iyi geçti. Aldığımız olumlu geri dönüşler sayesinde, 

2015 yılında da Chicago’da AHR fuarı için standımızı aldık.  

Fuarda hangi ürün ve hizmetlerinizi sergilediniz? 

Klima santralı ve ekipmanları, yer konvektörleri, yangın dam-

perleri ve VAV&CAV cihazlarımız yoğun ilgi görmekle birlikte 

bazı patentli olan ürünlerimiz de yoğun ilgi gördü.

Ziyaretçiler hangi ürün ve hizmetlerinize daha çok ilgi gösterdiler? 

Isıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe enerji verimliliği-

ne çok önem vermektedir. İmeksan A.Ş. olarak Ar&Ge çalışma-

larımızı enerji verimliliğine göre yapmaktayız. Enerji verimliliği 

özelliği olan tüm ürünlerimiz oldukça ilgi gördü. Bu konuda 

yeni ürün geliştirmeleri de yapmaktayız. 

Türk İklimlendirme sektörünün Amerika kıtasından pay alabil-

mesi için neler yapılmalı? 

Amerika, hem ulaşım bakımından hem de zaman diliminden do-

layı ülkemize göre önemli farklılıklar göstermektedir. Amerika’da 

yapılacak her ticari faaliyet daha fazla teşvik edilmeli. 

Firmanızın Amerika kıtasında yer edinme potansiyelini nasıl 

görüyorsunuz? 
Amerika kıtasında yer alabilmek sadece standartlara bağlı 
değildir. Aynı zamanda, iletişim ve süreklilik de önem arz et-
mektedir. İş potansiyelimiz konusunda çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz ve referanslarımızı genişletmekteyiz. Şuan, birçok 
proje takibi yapmaktayız ve inanıyoruz ki ileriki süreçlerde kur-
duğumuz altyapı ve iletişim sayesinde daha da fazla proje için 
teklif vereceğiz. Özellikle Amerika kıtası bizim için çok önem-
lidir ve ticari hedeflerimiz bulunmaktadır. Hem ürün geliştirme 

hem de standartlar konusunda oldukça yoğun çalışmalar yap-

maktayız ve var olan ürünlerimizi geliştirmekteyiz.

Amerika kıtası İmeksan için çok önemli
İmeksan Dıș Ticaret Müdürü Soner Babüroğlu: “Enerji verimliliği özelliği olan 
tüm ürünlerimiz oldukça ilgi gördü.”

AHR Fuarı’na daha önce katıldınız mı? 

Fuar firmanız açısından nasıl geçti?

AHR Fuarı bugüne kadar ziyaretçi olarak 

yakından takip ettiğimiz bir fuardı, bu yıl 

düzenlenen fuara ilk kez standımızla katıl-

dık. Bu fuara ilk kez katılıyor olmamamıza 

rağmen, fuar bizim için oldukça verimli 

geçti. Yerli ve yabancı birçok sektör tem-

silcisiyle görüşme ve ürünlerimizi tanıtma 

fırsatı bulduk. Birçok ticari işbirliği için ön 

görüşmeleri ve süreçleri başlattık. Önümüz-

deki dönemde bu görüşmelerin ihracata 

dönüşeceğini tahmin ediyoruz. ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigera-

ting and Air Conditioning Engineers)‘nin 

resmi yayını olan ASHRAE Journal’da da 

çıkan ilanımızda vurguladığımız gibi ODE 

şimdi Amerika’da! (ODE USA NOW)
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AHR EXPO 2014’e katılan Türk firmaları

AFS

IŞIL MÜHENDİSLİK

DUYAR VANA

İMEKSAN

ISIDEM

ODE

Fuarda hangi ürün ve hizmetlerinizi ser-

gilediniz?

Fuara, Isıtma, Havalandırma ve İklimlen-

dirme (HVAC) projelerinde sektörlerin 

yalıtım ihtiyaçlarının tamamına cevap 

veren geniş bir ürün gamıyla katıldık. 

Standımızda R-Flex, Starflex ve Rockflex 

boru ve levha, Ductflex esnek hava ka-

nalı ürünlerimizi sergiledik. 

Ziyaretçiler hangi ürün ve hizmetlerinize 

daha çok ilgi gösterdiler?

Fuarda ziyaretçiler tüm ürünlerimizle ya-

kından ilgilendiler ancak özellikle ısı yalı-

tımında kullanılan R-Flex kauçuk köpüğü 

ve Starflex camyünü ürünlerimize olan 

talep biraz daha yüksekti. 

Türk İklimlendirme sektörünün Amerika 

kıtasından pay alabilmesi için neler yapıl-

malı?

Özellikle ABD ve Kanada pazarları için 

belgelendirme çok büyük önem taşıyor. 

Bu nedenle üretiminizin global standart-

larda olması ve tescil edilmiş olması en 

öncelikli ihtiyaç.  Ayrıca Amerika kıtasına 

ihracat yaparken yüksek navlun bedelleri-

ni aşabilecek birkaç üreticinin birleşmesi 

ve ağır-hafif yük kombinasyonunu çöze-

bilecek ortak lojistik projeleri üretmeleri 

Türkiye’deki üreticiler için avantajlı ola-

caktır. Orta ve Güney Amerika ise yalıtım 

sektörünü için yüksek potansiyele sahip 

olan bölgeler. Ancak başta da belirtti-

ğimiz gibi, ürünlerin kalite belgeleri ve 

gerekli sertifikalarının alınmış olması ge-

rekiyor. 

Firmanızın Amerika kıtasında yer edinme 

potansiyelini nasıl görüyorsunuz?

Geniş ürün yelpazemiz, rekabetçi ve ka-

liteli ürünlerimizle tüm Amerika pazarına 

hizmet sunabilme potansiyelimizin yük-

sek olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz 

yıllarda da Amerika’ya yaptığımız ihracat-

lardan başarılı sonuçlar elde ettik. Bu ba-

şarımızı sürdürülebilir hale getirmek için 

ülke ve bölge bazında detaylı çalışmalar 

yürüterek dağıtım kanallarımızı geliştir-

meyi ve gelecek yıllarda da AHR Expo ve 

benzeri fuarlarda yer alarak bölgeyle yap-

tığımız ticareti artırmayı hedefliyoruz.
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ODE Yalıtım son iki yılda yüzde 60 büyüdü
ODE Yalıtım Satıș & Pazarlama Koordinatörü Ali Türker:  “ODE Yalıtım 
olarak ardarda çok bașarılı olduğumuz 2 yıl geçirdik. İki yıl da %60 gibi 
dikkat çekici bir büyüme yașadık. Kapasite kullanım oranlarımız da 
%90’ın üzerinde. Türkiye’deki bayi kanalımızı genișletirken yurtdıșında-
ki pazarlarımızı da çeșitlendirdik. Bu gelișmeler sonucunda, 2013 yeni 
ve önemli kararlar aldığımız bir yıl oldu.”

Yurtdışında açılan ofisler, yeni fabrika yatırımları, Ar-

Ge yatırımları,  uluslararası arenada yapılan spon-

sorluklar ve uluslararası fuarlarda başarılı çalışmalar 

neticesinde Sri Lanka’dan Brezilya’ya,  Dubai’den 

İzlanda’ya Ode ürünlerini görüyoruz. ODE Yalıtım’ın 

yurt içinde ve yurtdışında son dönemlerde gösterdi-

ği başarıları ve yalıtımla ilgili yasal mevzuatları ODE 

Yalıtım Satış & Pazarlama Koordinatörü Ali Türker 

ile konuştuk. 

ODE açısından 2013 yılı nasıl geçti? 
ODE Yalıtım olarak ardarda çok başarılı olduğumuz 

2 yıl geçirdik. İki yıl da %60 gibi dikkat çekici bir 

büyüme yaşadık. Kapasite kullanım oranlarımız 

da %90’ın üzerinde. Türkiye’deki bayi kanalımızı 

genişletirken yurtdışındaki pazarlarımızı da çeşit-

lendirdik. Bu gelişmeler sonucunda, 2013 yeni ve 

önemli kararlar aldığımız bir yıl oldu.  Öncelikle Es-

kişehir’deki planlanan yeni yatırımımızdan bahsede-

lim. Eskişehir’de Organize Sanayi bölgesinde 75 bin 

metrekarelik bir arsa satın aldık. Yeni yatırımlarımızı 

burada yapacağız. Yatırımımızın hangi segmentte 

olacağını en kısa sürede bir basın toplantısı ile sek-

tör ile paylaşabileceğimizi söyleyebilirim. Üretim te-

sislerine ek olarak geçtiğimiz günlerde Çorlu üretim 

tesislerinde açılışını yaptığımız Ar-Ge merkezimizi de 

Eskişehir’e taşıyacağımız bilgisini de eklemiş olalım. 

ODE 60 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Az önce belirttiğim gibi Türkiye’deki büyümemi-

ze paralel olarak yurtdışındaki bilinirliğimizi de 

günden güne artırıyoruz. ODE şu anda 60 ülkeye 

ihracat yapıyor. Ürünlerimize olan ilgi ve Rusya ve 

BDT bölgesindeki müşterilerimize doğrudan ulaşa-

bilmek amacıyla Rusya’da bir ofis ve lojistik merkezi 

açtık. Ofisimiz Moskova’da, lojistik merkezimi ise 

Rostov’da. Bizim için önemli bir Pazar olan Rusya ve 

bölgesindeki varlığımızı bu yıl daha da güçlendirme-

yi hedefliyoruz. Bu yıl Rusya’da 3 ayrı fuara katılarak 

yeni potansiyel müşterilere ulaşmayı planlıyoruz. 

Moskova’da Aquatherm (4-7 Şubat)  ve Mosbuild 

(1-4 Nisan) ile Krasnodar’da (26 Şubat – 1 Mart) 

Yugbuild fuarlarına katılacağız. 

WIACO’YA SPONSOR OLAN 

İLK TÜRK FİRMASI ODE

Rusya’ya ek olarak stratejik olarak belirlediğimiz 

diğer hedef pazarlardaki bilinirliğimizi de  yük-

seltmek üzere pazarlama ve iletişim faaliyetlerimi-

ze ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi 

2012 yılında Paris’te düzenlenen WIACO’ya (World 

Insulation & Acoustic Congress-Dünya Yalıtım ve 

Akustik Kongresi) sponsor olan ilk Türk firması idik. 

2013’te de  Katar’ın Doha kentinde düzenlenen ve 

Ortadoğu’nun kendi alanındaki en önemli zirvesi 
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olarak bilinen Ortadoğu Yalıtım Zirvesi’ne (Insula-
tion in Construction Middle East Summit) sponsor 
olduk. Fuarlar anlamında da 2014’te bizi yoğun 
bir takvim bekliyor. Örneğin bu yıl ilk defa ABD’de 
fuara standımız ile katıldık. Ocak ayında New York 
kentinde düzenlenen AHR EXPO fuarında Türkiye 
HVAC sektörünü  8 Türk firması temsil etti. Fuar-
da yalıtım sektöründeki tek firma ise sadece ODE 
idi. Rusya ve Amerika’nın dışında, Çin’den Dubai’ye 
Almanya’dan Arabistan’a 4 farklı ülkede sektörün 
önde gelen fuarlarına katılacağız. 

SRİ LANKA’DAN BREZİLYA’YA, DUBAİ’DEN

İZLANDA’YA ODE ÜRÜNLERİNİ GÖREBİLİRSİNİZ

Yani yurtiçinde olduğu kadar yurtdışındaki pazarla-
ma ve tanıtım faaliyetlerimiz 2014’de de sürdürmeyi 
düşünüyoruz çünkü bu çalışmalarımızın olumlu so-
nuçlarını görmekteyiz.  Örneğin geçtiğimiz günler-
de bizim de üyesi olduğumuz Ege Soğutma Sana-
yicileri ve İşadamları Derneği  (ESSİAD) yöneticileri, 
İzlanda’ya yaptıkları bir iş gezisi sırasında gezinin bir 
parçası olarak Reykavik’te ziyaret ettikleri binanın ek 
inşaatında ODE ürünleri ile karşılaşmışlar. Hatta bu 
konuya derneğin kurumsal yayınında da yer verdiler.  
İzlanda bizim doğrudan ihracat yaptığımız bir ülke 
değil ancak bu güzel tesadüf bizi de çok mutlu etti. 
Sri Lanka’dan Brezilya’ya, Dubai’den İzlanda’ya ODE 
ürünlerinin kullanıldığını bilmek bizi daha da heves-
lendiriyor. Orta vadede ihracatın ciromuzdaki payını 
%25 seviyelerine çekmeyi hedefliyoruz.

2013’de sektör ne kadar büyüdü? Sektörün çözüm 
getirilmesi gereken en büyük sorunu nedir?
Maalesef Türkiye’deki yalıtım sektörünün büyük-
lüğüne ilişkin elimizde net veriler yok. Sektördeki 
üreticilerin net satış rakamları sağlıklı bir biçimde 
derlenemediği için sektörde güvenilir ve mutabık 
kalınan bir büyüme verisine de ulaşmak zor. Bu du-
rumu büyük bir sorun olarak görüyorum.  Bu nokta-
da sektördeki STK’lara büyük rol düşüyor. Denetime 
ek olarak sağlıklı sektör araştırması ve raporlama 
konularına biraz daha önem vermek gerekiyor. Di-
ğer türlü üreticiler arasında farklı yorumlar ve de-
ğerlendirmeler olabiliyor. Aynı şekilde bazen yalıtım 
pazarının büyüklüğüne ilişkin bazen öyle rakamlar 
telaffuz ediliyor ki bu, pazara yeni giren üreticiler 
için bile yanıltıcı olabiliyor. 
Az önce belirttiğim denetim konusunun altını da 
tekrar altını çizelim. Her fırsatta dile getirdiğimiz 
gibi merdiven altı diye nitelendirdiğimiz üretimin 
önüne geçilmesi ve standartlara uygun üretimin 
teşvik edilmesi sektöre olan güvenin devamını 
sağlayabilmek adına son derecek gerekli. Aksi tak-

dirde, standartlara uygun olmayan üretim ve uy-
gulamalar yalıtımda beklenen verimin  alınamama-
sına sebep oluyor ve bu durum da sektörün kendi 
kendini baltalaması anlamına geliyor maalesef. Bu 
konuda da STK’lara aktif görev düşüyor.

BEP Yönetmeliği’nin Yalıtımla ilgili bölümünde de-
ğişiklik yapıldı. Siz bu değişliği nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Sizce yeterli mi? Yeterli değilse hangi şartlar 
eklenmeli?
Ülkemizde yalıtımı yapılmamış binalar ve yanlış 
uygulanmış ısıtma sistemleri nedeniyle enerji sa-
vurganlığı yaşanmaktadır. Mevcut ve yeni yapı-
lacak konutların yanı sıra otel, hastane, alışveriş 
merkezleri gibi tüm ticari ve hizmet amaçlı bina-
larda enerji tüketiminin en az % 50 azaltılarak 
enerji tasarrufu sağlanması ve belli kriterler doğ-
rultusunda bu binalarda ısıtma, soğutma, elekt-
rik, sıhhi sıcak su, aydınlatma konularında enerjiyi 
verimli kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynak-
larından yararlanmayı içeren BEP Yönetmeliği ile 
uzun vadede binalarda bu enerji savurganlığının 
önlenmesi hedeflenmektedir. 
Yeni yönetmelikle birlikte 100 m²’den küçük müs-
takil yapılar dışında kalan yapıların tamamı için ısı 
yalıtım zorunlu hale gelmiştir. Yeni binaların inşaat 
esnasında yalıtılması zorunlu olacağı gibi mevcut bi-
nalar da enerji kimlik belgesindeki sonuçlarına göre 
yalıtım yapılması durumunda kalacaktır.
BEP, Tesisat Yalıtımına yönelik kuralları da getirmiş-
tir; artık tesisatta da ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü 
zorunlu hale getirilmiştir,  yalıtım kalınlıklarını hesap-
lama yöntemi belirlenmiştir. Yönetmelik kapsamın-
da Enerji Kimlik Belgesi (EKB)’nin hazırlanmasında 
kullanılacak ulusal hesaplama yönteminin yazılımı 
olan Bina Enerji Performansı Yazılımı  (BEP-TR) ha-
zırlanmıştır. Ancak program, henüz mekanik tesisat 
sistemlerini sayısal olarak değerlendirememekte ve 
doğru sonuçlar vermemektedir. Bu konuda en kısa 
sürede çizim programlarından dijital veri aktaran ve 
doğru sonuç veren, mekanik sistemleri de değerlen-
direbilen bir program geliştirilmelidir. 
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamın-
da, gerçekçi hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere 
ulaşılması durumunda, ülkemizde enerji tedariğinde 
gözlemlenen ithalat oranının ve çevreye verilen za-
rarlı etkilerin azalacağına inanıyoruz. 
ODE Yalıtım olarak sürdürülebilir bir gelecek için 
üzerimize düşen görevleri yerine getirdiğimizi söy-
leyebilirim. Ülkemizde enerjinin etkin ve verimli kul-
lanılabilmesi ve çevre dostu binalar ile yaşam kalite-
sinin artırılması konusundaki farkındalığı yükseltme 
amaçlı çalışmalarımıza devam ediyoruz.

s e k t ö r e l  s ö y l e ş i

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, gerçekçi he-
deflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulașılması durumunda, ülkemizde 
enerji tedariğinde gözlemlenen ithalat oranının ve çevreye verilen za-
rarlı etkilerin azalacağına inanıyoruz.” 
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Yönetmeliğin yalıtımla ilgili getirdiği kurallar sektöre 
neler kazandırdı?
BEP-TR ulusal yazılımın kullanılmasını müteakip ilgili 

yazılımın veri bankası kullanılarak binanın fonksi-

yonuna (otel, hastane, mesken, okul, AVM vb), bu-

lunduğu bölgenin iklim koşullarına (sıcaklık, rüzgâr 

etkisi vb), mimari tasarımına, (yönlendirme vb) ve 

yürürlükteki zorunlu standartlara (TS 825 Isı Yalıtım 

Standardı, vb) uygun inşa edilme durumuna göre 

ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su ve aydın-

latma gibi konuları kapsayan azami yıllık enerji tale-

bi belirlenmekte, söz konusu enerji talebinin enerji 

verimli ve/veya temiz enerji kaynaklarından ve tek-

nolojilerinden karşılanması esas alınmak suretiyle 

atmosfere salınımına müsaade edilecek azami CO2 

salımı miktarı belirlenerek bu sınır değerleri aşan 

yeni bina yapımına izin verilmemektedir. BEP Yönet-

meliği kapsamında 1000m2’nin üzerindeki binala-

ra “Enerji Kimlik Belgesi” zorunluluğu getirilmiştir. 

Bugün beyaz eşyada da kullanılan enerji tüketim 

işaretlerinin benzerleri binalarda da uygulanacaktır. 

Binaların ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su ve aydınlat-

ma amaçlı enerji kullanımındaki verimliliğine bağlı 

olarak A,B,C.. gibi sınıfları belirten belli değerleri ta-

şıyan belgeler düzenlenecektir. Örneğin A sınıfı bel-

ge binanın enerji tasarruflu ve sera gazı emisyonu 

düşük olduğunu gösterecektir.  Enerji kimlik belgesi, 

asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim 

sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma-soğutma 

sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeren bir belge-

dir. Yeni yönetmelikle birlikte yeni binaların inşaat 

esnasında enerji kimlik belgesi alması zorunlu hale 

getiriliyor. Mevcut binalar da enerji kimlik belgesin-

deki sonuçlara göre yalıtım yaptırmak durumunda 

kalacaklar. 

Böylece, bu zorunluluk kapsamında ülkemizdeki ya-

lıtım bilinci de artacaktır diye düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde mevcut binalarda ve te-

sisatta daha kalın yalıtım seviyeleri, boru içinde 

veya dışında yoğuşma kontrolü, donma kontrolü 

gibi işlevlerle; CO2 salınımını azaltma konusunda 

ve ülkemizde enerjinin etkin ve verimli kullanılma-

sı yönünde önemli adımlar atılacağına inanıyoruz. 

Özellikle bina sektöründe enerji tasarruf potansi-

yeli oldukça yüksektir.  Enerjinin geri kazanılması 

için teşvik sistemleri geliştirilmelidir. Özel sektör, 

STK ve Kamu birlikteliği oluşturularak kurumsal bir 

yapılanmaya gidilmeli, güncel, bilimsel ve güvenilir 

veri tabanı ve senaryolar oluşturulmalıdır. Enerji yo-

ğunluğunun belirlenmesi konusundaki çalışmalara 

destek verebilecek sektörümüzdeki yetkin uzman-

lar ve bu uzmanları bünyesinde bulunduran sivil 

toplum kuruluşları birbirleri ile kuvvetli işbirliği içe-

risinde olmalıdır.

Yönetmeliğin getirdiği şartlar firmanıza ve ürünleri-
nize nasıl yansıdı?
“Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile bina-

ların birincil enerji ve karbondioksit emisyonu açısın-

dan sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması, çevre-

nin korunmasının düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

ODE olarak bu konuda öncelikle, sürdürülebilir bir 

çevre bilinci ile enerjinin etkin ve verimli kullanılabil-

mesi için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak konu 

ile ilgili Ar-Ge yatırımlarına büyük bir ivme ile devam 

ediyoruz. Tesisatta yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi 

konusunda ilgili standart ve yönetmelikler kapsamın-

da, OdeCalc adında özel bir yazılım programı geliş-

tirdik. Buradan, ortam ve akışkan sıcaklıklarına göre 

borularda yalıtım kalınlığı hesabı yapıyoruz. Soğuk 

hatlarda yoğuşma hesabı ve donma süresine göre 

yalıtım kalınlıklarını belirliyoruz. Bununla birlikte, te-

sisat yalıtımı malzemelerinde TS EN 14303 ve 14304 

kapsamında Camyünü ve Elastomerik Kauçuk Kö-

pük levha, şilte ve borularda Avrupa Yapı Malze-

meleri Yönetmeliğince zorunlu olan CE belgelen-

dirme süreçlerimizi tamamladık. Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından yayımlanan Yapı Malzemeleri 

Yönetmeliği (89/106/EEC), yapı malzemelerinin CE 

işareti taşıması halinde binalarda kullanıma uygun 

olduğunu kabul eder. Bir ısı yalıtım malzemesinin CE 

uygunluğunun kabul edilmesi için, ürün standardına 

göre, ozon tabakasına ve çevreye zarar vermeyecek 

teknolojiler ile üretilmesi zorunlu kılınmaktadır. Tüm 

ürünlerimiz için gerekli performans ve fiziksel testle-

rimiz sonuçlanmış olup bu kapsamdaki tüm ürünle-

rimiz için CE belgelerimiz  mevcuttur. 

ODE,  tesisat grubu ürün gamında, TSE ve CE bel-

geli, farklı kalınlık ve yoğunluklardaki Starflex Cam-

yünü Borular, Starflex Klima, Havalandırma ,Kollek-

tör Şilteleri ve Levhaları, R-flex Elastomerik Kauçuk 

Köpük Boru ve Levhalar ile tüm tesisat yalıtımı ürün 

taleplerine cevap vermektedir.

İnşaat sektörü bu yönetmeliği yeterince dikkate alı-

yor mu?

Yalıtım sektörü olarak Binalarda Enerji Performan-

sı yönetmeliğini çok önemsiyoruz. Hızla büyüyen 

inşaat sektöründe kaliteli ve sürdürülebilir projeler 

için yönetmeliğin uygulanması ve takip edilmesi 

sektörümüz açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu konuda revize edilmekte olan programın biran 

önce verimli bir şekilde çalışıyor olması ve doğru he-

saplamalarla binaların sertifikasyonlarının yapılması 

önceliklidir. Yönetmelik kapsamında tüm binalarda 

yapı ve tesisat yalıtımı olarak temelden çatıya kadar 

yapılacak doğru yalıtım uygulamaları konusunda in-

şaat sektörü bilinçlendirilmeli ve yalıtım teşvik sis-

temleri geliştirilmelidir. 

Yönetmelik denetimi ne kadar sağlayabiliyor?

Yönetmelik kapsamında alınacak olan enerji kim-

lik belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacını ve 

enerji tüketimini sınıflandıracaktır. Binanın BEP-TR 

yazılım programının güncellenmesi ile doğru bina 

karnelerine ulaşılacak ve çok daha etkili bir denetim 

sağlanacaktır. Enerji sınıflandırması yüksek olan bir 

binanın değeri de yüksek olacağından, yeni proje-

lerde daha kaliteli ve teşvik edici adımlar atılacaktır. 

s e k t ö r e l  s ö y l e ş i
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Yapı Ürünleri Yönetmeliği:
Avrupa Piyasaları İçin Yeni Uyum

Yapı Ürünleri Yönetmeliği, serbest ticareti tevşik et-
meyi ve Tek Avrupa Piyasası’nı düzenlemeyi amaç-
lar. Yapı Ürünleri Yönetmeliği, yeni bir yönetmelik 
olmasının yanında, yeni sözcük ve kısaltmalar da 
içermektedir. Bununla beraber endişeye mahal yok-
tur. Bu makalede yeni yönetmeliğin içerdiği özellik-
ler, en önemli olgu ve terimleri açıklayan örneklerle 
anlatılmıştır.
Yapı Ürünleri Yönetmeliği ile ilgili olarak birçok yeni 
terim ve kısaltma kullanılmıştır. Örneğin, CPR Yapı 
Ürünleri Yönetmeliği’nin kısaltmasıdır. CPR, Yapı 
Ürünleri Direktifi CPD’nin yerine getirilmiştir.
Sizle yardımcı olmak için en önemli kısaltmalar an-
lamlarıyla birlikte listelenmiştir (Şekil 1). Bir başka 
faydalı kaynak da Avrupa Komisyonu internet site-
sidir (www.ec.europa.eu). Bu sitede, en sık sorulan 
sorulara (SSS) ve yanıtlarına yer verilmiştir.
1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerlidir: Yan-
gın damperleri ve duman egzoz fanları için bağla-
yıcıdır.
1 Temmuz 2013 tarihinde, Avrupa Yapı Ürünleri Di-
rektifi, Yapı Ürünleri Yönetmeliği ile değiştirilmiştir. 
Genel olarak CPR olarak ifade edilmektedir. Bir Av-
rupa Yönetmeliği olması sebebiyle, Avrupa Birliği’nin 
tüm üye devletleri için derhal geçerlik kazandığı için 
ulusal kanuna aktarılması zorunlu değildir.
Bazı kaynaklar, muğlak olduğu iddia edilen koşullar 
nedeniyle, yanlış bir şekilde yönetmeliğin “askıda” 
olduğunu öne sürmektedir, ancak bu doğru değildir. 
Yangın damperleri ya da duman egzoz fanları har-
monize teknik şartname ve dolayısıyla harmonize 
Avrupa Standartları (hEN) kapsamına girmektedir. 

Koşullar açıktır: 1 Temmuz 2013 itibariyle bu ürünler 

CPR’ye uygun olmak zorundadır.

ÜRETİCİLER NE YAPMALIDIR?

CPR herhangi bir harmonize Avrupa standardına 

tabi olan ve AB’de piyasaya sürülen tüm ürünlerin 

standart koşullara uygun olarak CE işareti taşımala-

rını öngörür. Bu kural yangın damperleri (EN 15650) 

ve duman egzoz fanları (EN 12101-3) için de ge-

çerlidir. CE işareti, üreticilerin bir Performans Beyanı 

veya DoP sunmalarını gerektirir. Temel özellikleri ve 

onaylı uygulamaları da gösteren Performans Beyanı 

üretici belgelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Perfor-

mans Beyanı’nın yanı sıra işletim ve montaj kılavuzu 

gibi diğer teknik belgeler de sunulmalıdır.

Bir başka deyişle, hiçbir Uygunluk Beyanı, hiçbir CP 

işareti ve hiçbir Performans Beyanı zorunlu işletim 

ve montaj kılavuzu olmadan olamaz. CPR’nin yürür-

lüğe girmesiyle beraber CE işaretinin önemi de de-

ğişmiştir. Geçmişte CE işareti, bir ürünün harmonize 

teknik şartname gereklerini karşıladığını gösteren 

bir kanıttı. Şimdi ise belirleyici olan nokta, bir yapı 

ürününe CE işareti koyan üreticilerin, ürünün beyan 

edilen performansa uygun olduğuna dair sorumlu-

luk aldıklarını beyan etmeleridir. .

CPR’NİN HEDEFLERİ

Avrupa Komisyonu, yapı ürünleri için bir dizi üst ön-

celikli genel hedefe ulaşmak istiyor. 

– AB genelinde ürün ve test standartları haline ge-

len harmonize teknik şartnameler oluşturmak

– Ortak bir teknik dile ön ayak olmak

CPR ile ilgili olarak özel hedefler şunlardır:

– CE işareti taşıyan yapı ürünleri

– Teknik engellerin ortadan kalktığı veya en aza in-

dirgendiği serbest ticaret

PEKİ, CE NE ANLAMA GELİYOR?

CE, son yıllarda adeta bir sözcük oldu. Gerçekte 

neyi ifade ediyor? CE başlangıçta ”Communauté 

Européenne”, yani Avrupa Topluluğu’nu ifade et-

Rüdiger Gurny,

Ürün Yönetimi Müdürü, 

Yangın ve Duman Koruma

TROX GmbH, Neukirchen-Vluyn, Almanya
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mekteydi. Bugünlerde ise CE sembolü yalın anlamını 
kaybetmiştir. Bir ürünün AB’nin herhangi bir yerinde 
piyasaya sürülebileceğini belirtir. CE işareti bir onay 
mührü olmayıp, yalnızca idari bir semboldür (Şekil 2).
CE işaretinin bir ürüne konulması için o ürün için Per-
formans Beyanı düzenlenmesi ve sunulması gerekir. 
Performans Beyanı, yapı ürününün performans kriter-
lerini ve temel özelliklerini belirtir. Bir yapı ürününün 
temel özellikleri harmonize teknik şartnamelere göre 
belirlenir.
Bunlar, binalara ilişkin temel gerekleri gösterirler (Şe-
kil 4). Temel gereklerden biri de yangın güvenliğidir. 
CE işareti tek başına, bir ürünün performansının veya 
testleri geçtiğinin (yangın koruma) göstergesi değildir. 
Bu bilgi sadece CE işaretli ürün üzerindeki bilgi levhası 
üzerinde verilir (Şekil 3).

PERFORMANS BEYANI HANGİ GEREKLERİ 

KARŞILAMALIDIR?

Performans Beyanı, bir yapı ürününün, temel özellik-
lerine ilişkin performansını belgeler. Bunlar, örneğin 
yangın damperleri için EN 15650 gibi ürün standart-
larında, harmonize teknik şartnameler içersinde ta-
nımlanır.
Performans Beyanı (Şekil 6), üretici tarafından verilen 
teknik belgelere dayanır. Performans Beyanı üretici 
tarafından CPR Ek II’de verilen örneklere uygun ola-
rak hazırlanmalıdır. Yazılı kopya ve elektronik dosya 
olarak iki şekilde hazırlanabilir.
Ancak alıcı açık olarak istekte bulunduğu zaman 
üretici yazılı kopya vermelidir. Mevcut Performans 
Beyanı’nda, onaylanmış kurum değişikliği, yeni ürün 
ismi, temel özelliklerde ya da ürünün performans kri-
terlerinde değişiklik gibi önemli değişiklikler olduğun-
da yeni bir Performans Beyanı gereklidir. Yeni Perfor-
mans Beyanı’na bir numara verilir ve yeni numara da 
yeni bir CE bilgi levhası gerektirir.
Performans Beyanı’nı bir TROX yangın damperinde 
kullanarak, DoP’nin çeşitli kısımlarını açıklayacağız. 
www.troxtechnik.com adresinde veya duman egzoz 
fanları için www.trox-tlt.de adresinde daha fazla ör-
nek bulunabilir.

– Ebat
– Destekleyici yapı, örneğin duvar
– Destekleyici yapı türü, örneğin hafif bölme duvar
– Montaj türü, örneğin harç tabanlı montaj, montaj 
seti veya yangın keçesi
– Performans sınıfı, örneğin yangın dayanımı

– ISO 10294-4 uyarınca nominal aktivasyon, koşullar/
hassasiyet (ergiyen lehim testi)
– EN 1366-2 uyarınca tepki gecikmesi (kapanış süresi) 
(yangın damperinin zamanında kapanması)
– EN 1366-2 uyarınca işletim güvenilirliği (açılış, kapa-
nış) (yangın testinden önce 50 devir)
– ISO 10294-4 uyarınca tepki gecikmesi devamlılığı 
(yay geri dönüş servomotorun elektriksel serbest kal-
ma testi)
– EN 15650 normuna uygun işletim güvenilirliğinin 

devamlılığı (yay geri dönüş servomotorla 300 veya 
1000 açılış ve kapanış devri)

– Korozyon koruma (EN 15650 ve EN 60068-2-52)
– Kapalı klape sızdırmazlığı (EN 1751)
– Damper kasası sızdırmazlığı (EN 1751)

Destekleyici yapı ve damperin montajı hakkındaki bil-
giler bir ürün için uygun montaj durumlarını göster-
dikleri için müşteriler açısından önemli bilgilerdir.
Bununla beraber müşteriler, işletim ve montaj kıla-
vuzu gibi bir belgede üreticilerin, sadece Performans 
Beyanı’na dahil edilen ve belirtilen temel özelliklerle 
ilgili olarak bir ürünün performansı hakkında bilgi ver-
mek zorunda olduklarını bilmelidirler (CPR, Madde 4, 
2).
Bu bilgi; sade ve net olmaya, itibarı güçlendirmeye 
yardımcı olur. Almanya’da bir harmonize Avrupa Stan-
dardı (hEN) kapsamındaki yapı ürünleri Yapı Ürünleri 
Liste B, Bölüm 1’de (Bauregelliste) sıralanmıştır. Uygu-
lamaya ilişkin kurallar Teknik Yapı Yönetmeliği, Bölüm 
II’de verilmiştir. AB, Yapı Ürünleri Listesi’nde istenen 
ilave ulusal onayların piyasaya erişimi haksız bir biçim-
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de engellediğini, dolayısıyla bir ihlal oluşturduğunu 

düşünmektedir. Avrupa Komisyonu’nun Federal Al-

manya Cumhuriyeti’ne yönelik bu şikayetinin uygu-

lamadaki sonuçları nelerdir? Şu anda piyasa üze-

rinde bir etkisi yoktur, çünkü nihayi bir karar henüz 

verilmemiştir. Bununla beraber, bir gün yeni hüküm-

ler gerekirse, kuralların uyarlanması gerekecektir.

PİYASA DENETİMİNE İLİŞKİN ARTAN 

GEREKSİNİMLER

CPR, Avrupa Birliği içinde piyasaların etkin deneti-

mi ve üçüncü ülkelerden ürün ithalinin kontrolüne 

ilişkin genel koşullar ihtiva etmektedir. Piyasa dene-

timinin hedeflerinden biri de Avrupa Birliği içinde 

serbest ticareti yapılan yapı ürünlerinin ilgili gerek-

leri (güvenlik) karşılamalarıdır. Bu, meşru ve doğru 

CE işaretlemesini içerir. Bir ihlal durumunda, yanlış 

işaretlenmiş hiçbir yapı ürününün piyasaya sürülme-

sine artık müsaade edilmeyecek, söz konusu ürünün 

serbest ticareti durdurulacak ve CE işareti geçersiz 

olacaktır.

Almanya’da piyasa denetimi eyaletler tarafından, 

genellikle imar bakanlığı ya da yapı denetim dairesi 

tarafından, merkezi işbirliği idaresiyle (DIBt) işbirli-

ği halinde yürütülür. AB üye devletleri, incelemeler 

yapmakla yükümlüdür.

Uzman satıcılardan veya özel dağıtım kanalları kul-

lananlardan rasgele numune toplarlar. Buna faal de-

netim denir. Bunun dışında yapı ürünlerinin tepkisel 

denetimi, yolsuzluklardan şüphe eden gümrük mer-

cilerinin öne sürdükleri şikayet, itham veya raporlar 

gibi bireysel olaylar sonucunda gerçekleşir.

SONUÇ

Yapı Ürünleri Yönetmeliği ile Avrupa Komisyonu, 

Avrupa’da işletmeler için olumlu bir ekonomik ik-

lim oluşturmayı ve serbest ticarete olanak sağlamayı 

amaçlar. Yapı ürünlerini alanlar, daha fazla güvenli-

ğe ve şeffaflığa kavuşurlar.

Üreticinin Performans Beyanı’nın sağladığı güvenlik, 

detaylı ve eksiksiz ise, ürünün performansına dair 

hızlı bir genel bakış sağlar. Performans Beyanı ile 

netlik ve şeffaflık sağlanırken, gerekli bilgi akışı piya-

sa katılımcılarını karşılaştırmaya olanak verir. Reklam 

mesajlarıyla süslenmiş boş vaatlere izin verilmez. 

Yalnız Performans Beyanı’nda verilen bilgiler ürün 

broşüründe veya kılavuzunda yapı ürününün temel 

özelliği olarak tanımlanmalıdır.

1) Performans Beyanı spesifik ve kapsamlı bilgi verir. 

Bu, ürünün gerekli performansı gerçekten karşılaya-

bilmesini sağlar.

2) Ürün CE işareti ve doğru CE işareti taşır.
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Üntes’ten Fan Coil test laboratuvarı
ÜNTES üretmiş olduğu fan coil cihazlarının Amerikan (ASHRAE) 
ve Avrupa (EN-1394) standartlarına göre hava debisi ve kapasite 
testlerini gerçekleştirmek üzere test laboratuvarı kurdu.  

Laboratuvar; 

-
lunan tüm kaset tipi ve gizli tavan tipindeki üniteler için test 
edebilmektedir. 

Laboratuvar düzeneği;  

Termal izolasyonlu oda; 

Termal izolasyonlu oda, geometrik olarak boyutları standart-
lara göre ve test düzeneğine bağlı olarak belirlenmiş, zemin 
dâhil her tarafı ısıl olarak yatılmış bir odadır.
 

izlenmesini sağlayan sensörlerin tamamı bu bölüm içerisindedir.
 
Termal izolasyonlu oda, test edilecek fan coil için uygun hava 
şartlarının yaratıldığı ve test süresince belirli sınırlar içerisinde, 
koşulların (sıcaklık ve nem) neredeyse sabit tutulduğu hacimdir. 

Test düzeneği; 

Yapı itibariyle birbirine eklenmiş kanallardan oluşan sızdırmaz 
ve ısıl olarak yalıtılmış tek bir kanal olarak konumlandırılan 
kanala test edilecek fan coil ve basınç denge fanı yerleştirilir. 
Kanal üzerinde; hava sıcaklığı, nem ve basınç farklarını ölçmek 
için çok sayıda uzaktan izlenebilir sensör bulunmaktadır.

Kontrol ve veri görüntüleme bölümü;

Termal izolasyonlu odanın dışında tüm elektrik, elektronik sis-
temlerin ve su tesisatının bulunduğu bölümdür. Koşullandırıl-
mış oda ve tüm test sisteminin izlenip gerektiğinde uzaktan 
müdahale edilebileceği bölümdür. Otomasyon sistemi hem 

test düzeneğinin hem de termal izolasyonlu odanın tüm sıcak-
lık, nem ve basınç bilgilerini izleyebilmek üzere kurulmuştur. 
Ayrıca otomasyon sistemi ile su debisi, fan hızları, nem ve sı-
caklık istenilen değerlere göre ayarlanabilmektedir.

Test Yöntemi

Test yöntemi tamamen ASHRAE standartlarına göre hazırlan-
mış ve yine standardın yönergelerine göre uygulanmaktadır. 
Test yöntemini kavramsal ve uygulama kısmı olmak üzere iki 
kısımda ele alabiliriz. 

1) Kavramsal Kısım 

Bir fan coil ünitesinin 
ısıl kapasitesi veya ve-
rimi, su debisinin ve 
su giriş çıkış sıcaklık-
larının hassas bir şe-
kilde ölçülmesiyle, su 
tarafındaki ısı transferi 
üzerinden kolaylıkla 
hesaplanabilir. Ancak 
fan coil ünitesinin ısıl 
verimliliğini hesapla-
manın birinci yolu su tarafı ısı transferi hesabı iken, ikinci yolu 
da hava tarafı ısı transferi hesabıdır. Standarda göre bu iki farklı 
hesabın belirli sınırılar içerisinde kalarak birbirine yakınsaması 
beklenir. Eğer her iki yol ile yapılan hesap sonuçları birbirine 
standartta belirlenen sınırlar içerisinde kalacak kadar yakın çı-
kıyor ise, test başarılı olarak kabul edilir.

2) Uygulamalı Kısım

Ekipmanların ve koşulların hazırlanması kısmıdır. Test düzeneği 
ayarlanır ardından uygun ısıl yalıtımlı bölüm koşullandırılır, son 
olarak tüm sistem izlenerek test başlatılır.

Test

Sistemin kararlı bir yapıya gelmesi sağlandıktan sonra test baş-
latılır. Tüm cihazlar standartlarda belirtilen şekilde ayarladığın-
dan, sensörlerden gelen veriler, seriler halinde belirli aralıklarla 
kaydedilir. Testin geçerli olabilmesi için, yine standartta belirle-
nen adette anlamlı veri kullanılarak, ısıl kapasite hesabı yapılır.

Sonuç 

Sonuç olarak, fan coil test laboratuvarı ile: 

olur. 

de ekonomik açıdan tasarruf edilmiş olur.
-

nağı sağlanmış olur. 

laboratuvar
testleri ve ser-
tifikasyon ön-
cesi ürünün 
performans 
bilgisini doğ-
rulama imkânı 
sağlanmış olur.

Test düzeneği

Fan Coil görseli



İhracatınızı 
arttırmak
istiyor 
 musunuz?

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat - Ankara 

Tel: +90 312 447 27 40 • Fax: +90 312 446 96 05

www.turkishhvacrindustry.com



ISKAV-Web Bilgi Bankası; zengin içeriği ile 

Mühendislerin, Teknikerlerin, Teknisyenlerin, 

Öğrencilerimizin ve Toplumun 

başvuru kaynağı.

adresine girerek sektörümüzde yer alan firmaların teknik yayınlarına ulaşabilir, 

teknoloji ile ilgili en son gelişmeleri ve bilgileri takip edebilirsiniz.

ISKAV WEB BİLGİ BANKASI

http://bilgibankasi.iskav.org.tr

İRTİBAT ADRESİ:
Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 

Büyükdere Cad. No: 69 34413 Maslak / İSTANBUL 

ISITMA SOĞUTMA KLİMA ARAŞTIRMA 
VE EĞİTİM VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Halyolu Cad. Çayıryolu Sok. No: 5 Bay Plaza 

Kat: 3 İçerenköy 34752 Kadıköy / İSTANBUL 



kültür - sanat
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Sanatçı Rafet Arslan; 10 yılı aşkın süredir hikâyelerini kolajlarına, öy-

sanat sahnesinin bu önemli ismi için modern(ya da postmodern) bir 

hikâye anlatıcı demek yanlış olmaz.

Ardışık Totemler ve Diğer Hikâyeler” sergisinin merkezinde sanatçı-

nın “ardışık totemler”, “ayna aksinde bu-dünkü gündelik hayat”, 

“Babil kitaplığına giriş” başlıklı 3 serisi ve onlara eşlik eden yeni 

hikâye fragmanları/girizgâhları olan yapıtları yer alıyor.

“Babil Kitaplığı” serileri Borges’in aynı adlı öyküsündeki; sürekli yenilenen 

ve böylece sonsuza değin kendi içinde büyüyen bir kitap/hikâye evrenin-

den esinleniyor. Arslan’ın yazar olarak yarattığı kitaplar yanında, kült bir nes-

ne olarak “kitap”ta kendi üretimi içinde önemli bir yere sahip. Kitapla, onun 

sayfaları, kâğıdı, cildi, kokusu duyusal bir ilişkiye geçiyor ve onu kendi sezgisel 

üretimi içine yediriyor.

Osman Dinç 2012’ de Ankara’da açmış olduğu son kişisel sergi-

olmak üzere cam, demir, ahşap, beton gibi farklı malzemeleri 
kullanarak kavramsal görüşler doğrultusunda ‘’kendi hikâyelerini 
anlatan figüratif’’ eserler oluşturan sanatçı, 1977’den beri 
Paris’te yaşamaktadır. Kendi deyimiyle heykellerinde geçmiş kay-
naklı neden-sonuç ilişkisi olan ve yalın, minimal sonuçlara varan 

sergisinde heykel ve fotoğraf çalışmalarını beraber sergileyecek. 
Sanat dünyasındaki yeri ‘Arte Povera ile minimal sanat arasında, 
özel bir yerde bulunan bir sanatçı’ olarak nitelendirilen Dinç ya-
ratım sürecine olan genel yaklaşımını şöyle anlatıyor: ’’Heykel üç 
boyutlu olduğundan, gerçek mekânı irdeler. Bu yüzden birçok 
biçimsel sorunu beraberinde getirir; yerçekimi, denge, malzeme-

seneler malzeme olarak fazla kullandığım demirle ilgili bilgilerimi 

geliştirmek istediğimde; (kanımızdaki alyuvarlarda taşıdığımız 

demir oksit bir tarafa) dört beş bin yıllık demir çağıyla karşılaş-

tım. Merkezinde yüzde kırk oranında demir ve nikel saklayan 

bir gök cisminde yaşadığımızı da artık biliyorum. Dahası, ihtiyar 

yıldızların içine çökme (ölümü) anında demirin oluştuğunu öğ-

rendim. Demir atomunun evrende bilinen en uzun ömürlü atom 

olduğunun hesap edildiğini duydum. Bence hala yaşamakta 

olduğumuz demir çağın, insanlık üzerinde yaptığı, yapım/yıkım 

devam etmekte. Kısacası: Kullandığım her malzemenin bir tarihi 

ve ortak belleklerde bıraktığı bir iz var… Unutulmuş ortak bellek-

lerin arkeolojisini yapmak için yola çıkan sanatçı olarak, malze-

menin tarihiyle yol almam gerekiyor. Heykellerini genelde kendi 

yapan bir sanatçı olarak; demirin ve kullandığım diğer malze-

melerin özelliklerini, tarihini unutmuyorum. Onları kullanan us-

taların deneyimlerini heykellerime ve gelecek nesle yansıtmaya 

çalışıyorum. Yukarıda bahsettiğim biçimsel meşguliyetimin yanı 

sıra, eserlerime anlam yüklemeye çalışırken “Görünmeyenden 

daha gizemli şey görünenlerdir”* olduğuna da inanıyorum. 

Osman Dinç’in son dönem eserlerinden oluşan bir seçkiyi izleyi-

cilere sunacak olan ‘’Teorem‘’ adlı sergisi Pi Artworks Istanbul’da 

10 Ocak – 22 Şubat 2014 tarihleri arasında devam edecek.
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Nat King Cole’un sesiyle meşhur olan efsanevi Charlie Chaplin bestesi “Smile”, unu-

tulmaz Doris Day şarkısı “Que Sera Sera”, Mercedes Sosa ile özdeşleşen “Gracias A La 

Vida”, bir Bruce Springsteen klasiği “Fire” ve tüm zamanların unutulmaz aşk şarkılarını 

“Smile” albümünde bir araya getiren IMA, Türkiye’de ardı ardına çıkaracağı iki albümü 

“Precious” ve “Best Of IMA 2002-2012”da ki en güzel şarkıları ile sahne alacak.

1 kırk beşten kırkı çıkarınca kaç kalır?

2 dakikada hallederim kardeşim, sen  

 şunu uzak tut yeter.

3 ?

4 de olabilir.

5 tane yok kız bundan. 

6 üstü bir mangal yakacağız, 

 amma uzattınız!

Yazan:  Sami Berat Marçalı 

Yöneten:  Eyüp Emre Uçaray 

Oynayanlar:  Emre Yetim, Aziz Caner 

sanisoughi, Fatih Dönmez, Berrak Kuş 

Süre: 90 dakika - Etkinlik başlama saati 

20.00’dir.

- Seyirciler oyun başlama saatinden 20 

dakika öncesinde mekânda hazır bu-

lunmaları gerekmektedir.

- Etkinlik başladıktan sonra salona izle-

yici alınmayacaktır.

- Etkinlik mekânına kamera, fotoğraf 

makinası, ses cihazı vb. alınmayacaktır.

- Bilet iadesi ya da değişikliği yoktur.

- Organizasyon şirketi, programda de-

ğişiklik yapma hakkına sahiptir.

Türkiye’de “kemanı ağlatan adam” ola-

rak bilinen Fars asıllı ABD vatandaşı Fa-

rid Farjad, 1966 yılında Tahran Müzik 

Konservatuarı’nda klasik müzik üzerine 

yüksek lisans yaptı. Bundan sonraki dö-

nemde Tahran Senfoni Orkestrası’nda 

önemli görevler alan Farjad, Fars halk 

müziğinde çok derin bir birikime sahip 

oldu ve keman ile Batı klasik müziği üze-

rinde de çalışmalarda bulundu.

Sanatçının Batı klasik müziği üzerindeki 

çalışmaları, Fars müziğinin gelişiminde 

büyük öneme sahiptir. Şu anda dünya 

üzerindeki en iyi keman virtüözlerinden 

biri olan Farid Farjad, “An Roozha I”, “An 

Roozha II”, “An Roozha III”, “An Rooz-

ha IV”, “An Roozha V” olmak üzere beş 

albümlük albüm serisi yayımldı. Sanat-

çının eserleri ayrıca, “Golha Orkestrası” 

adlı kolektif bir albümde yer aldı.

Tarih: 28 Şubat 2014 Cuma 

Saat: 20.30

Ücret: 1. Kategori - 150 TL 

2. Kategori - 125 TL

 3. Kategori - 100 TL 

4. Kategori - 75 TL 

5. Kategori – 55 TL

Biletix ve Mekan gişe
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-

Bilim Merkezi’nde!
Gforce Exhibitions, heyecan verici gerçek 
insan vücutları ve örneklerinin yeni ser-
gisini Aqua Florya Alışveriş merkezi içe-

Merkezi’nde açıyor. Dikkatlice parçalara 
ayrılmış 200 adet tam ve kısmi insan vü-
cudu ve örneğine dikkat çeken The Hu-
man Body Exhibition, insan vücudunun 
mucizesini ve işlevlerini yerine getirişini 
sergileyerek derinin altında olup biten-
leri, eşsiz şekilde üç boyutlu görüntüyle 
sunuyor. 
The Human Body Exhibition, insan ana-
tomisinin temel unsurlarına dikkat çeken 
ve insan vücuduna zarar veren sigara, 
obezite ve diğer etkileri görselleştiren 
dokuz galerisiyle ziyaretçileri, hayatlarını 
değiştirecek bir yolculuğa çıkarıyor. Bu 

sergiyle ziyaretçiler, sağlıklı bir akciğerle, 
sigaradan fazlasıyla zarar görmüş ve ka-
rarmış bir akciğeri karşılaştırabilir. Bir cer-
rahın gözünden bakmak ve tüm karma-
şık gizemiyle insan vücudunu keşfetmek 
için hayatınızın fırsatı olabilir.

Ziyaretçilerin coğrafi bir rotayı takip ede-
rek Karadeniz ile başlayan ve Pasifik’e 

-
tanbul Akvaryum’daki alanların temalan-
dırmasında o alanın kültürel, tarihsel ve 
mimari özellikleri, buna uygun dekoratif 
unsurlar, interaktif oyunlar, filmler ve alan 
hakkında detaylı bilgilerin verildiği görsel 

alanların ses ve ışıklandırma sistemleri de 
bu temalandırmaya uygun olarak düzen-
leniyor. Böylece ziyaretçilerine hem irili 
ufaklı 64 adet tankı ve içindeki binlerce 
çeşit canlıyı görme fırsatı sunan, hem 

de birçok sürprizi bulunduran bu sualtı 

dünyası oldukça eğlenceli bir deneyim 

sunuyor.

- Sergi Açılış 10:00 / Sergi Kapanış 21:00- 

0-3 yaş arası çocuklar etkinliğe ücretsiz 

olarak katılabilirler.

Modern Türk karikatürünün 

en önemli ustalarından Semih 

-

bul ile adeta hesaplaştığı “Güle Güle 

günü FMV Galeri Işık Teşvikiye’de 

buluşuyor. Türkiye’nin yetiştirdiği en 

önemli çizerlerden ve aynı zaman-

da bir FMV Işık Lisesi mezunu olan 

-

tanbul” kitabı için, Türk edebiyatının 

usta kalemi Yaşar Kemal şöyle diyor: 

“Sanatçılarımız arasında belki ilk ola-
rak Semih Balcıoğlu yakaladı bugün-

-

destanını, romanını, ağıtını çizgilerle 
-

leri, kiliseleri, surları, yalıları, köşkleri, 
sarayları, kuleleri, çarşıları, arnavur 
kaldırımlarıyla başını alıp giderken 
Semih Balcıoğlu, bu çekip giden 

-
zim onun arkasından ağıt yakmaktan 

-
bul gülünçtür, uydurmadır, yalancıdır. 
Bütün insanlığın yüzyıllar boyunca 
nazlayarak yaptığı bu şehri, alınterini, 
göz nurunu, yeni gelen yabancılaşmış 
insanlar, barbarlar bir anda yıkmışlar, 
yerine çirkinliğin tapınaklarını, apart-
manlarını dikmişlerdir. Giden gitmiş, 
gidecektir, ama gelen böyle mi gel-
meliydi? Semih Balcıoğlu’nun gülen 
çığlığı diyor ki: ‘Bu iş böyle olmama-

Semih Balcıoğlu.” Yaşadığı kentin 
bilincine varmış az sayıdaki sanatçı-
larımızdan Balcıoğlu, bir cehenneme 
çevirdiğimiz bu kentin korunmaya, 
saklanmaya ve zaman zaman sergi-
lenmeye değer bir hazine olduğunu 

-

bul aşığı’ olan sanatçının çalışmala-

rına baktığımızda da karikatürünün 

kurulduğunu kolayca görebiliyoruz. 

yeniden ele alan ve büyük boyutlar-

da çalışan Balcıoğlu, kentin sorunla-

rını ‘Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet’ 

yorumluyor. Ve sanatçının bu süreçte 

çizgi dünyası ikiye ayrılıyor: Hızla çi-

zip yetiştirmek zorunda kaldığı basın 

genel insanlık sorunlarını anlattığı 

çizimler. Balcıoğlu’nun “Güle Güle 

araya getiren bu sergi yaşadığımız bu 

kente sahip çıkmamız ve onu koru-

mamız gerektiğini de karikatürleriyle 

bir kez daha kazıyor zihinlerimize. 

-

bul” sergisini 22 Şubat 2014 tarihine 

kadar FMV Galeri Işık Teşvikiye’de 

görebilirsiniz. Semih Balcıoğlu eserle-

rinin tüm hakları, korumak ve gele-

Koleksiyonu” kapsamında gerçekleş-

tirilecek ilk Semih Balcıoğlu sergisidir.
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Air Conditioning sector exportation 

continues its upward trend in 2013 

like as every year

Montreal Protocol and Turkey

Baymak Product Manager 

Halil Özdemir: 

Consumers will see the difference 

of Idee in their bills
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Metrans General Manager 

Vedat Kirişçi: 

Metrans is moving on confidently 
and quickly on its way giving the 
best service

ODE Ali Türker:

ODE Yalıtım grew 60 % in the 

last two years

Culture and arts








