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Ankara, Ankara güzel Ankara,

Seni görmek ister her bahtı kara.

Senden yardım umar her düşen dara

Yetersin onlara güzel Ankara.

Burcuna göz diken dik başlar insin,

Türk gücü orada her zoru yensin,

Yoktan var edilmiş ilk şehir sensin,

Var olsun toprağın, taşın Ankara.

Aka Gündüz’ün yazdığı,  Halil Bediî Yönetken’in marş olarak bestelediği bu şiirle birçoğumuz 

gibi ben de Sinan Çetin’in yönettiği Kemal Sunal ve Metin Akpınar’ın başrollerini paylaştı-

ğı Propaganda filmiyle tanıştım. Uzun zaman da filme özel bir tekerleme zannettim. Tam 

anlamıyla Türkiye’yi anlattığını düşündüğüm için de çok hoşuma giden bir marştır. Çünkü 

devletin baba olarak algılandığı dönemlerden geçip gelen nesiller olarak farklı bir anlam taşır 

Ankara. 

İklimlendirme sektörü de sesinin bir şekilde Ankara tarafından duyulmasını istiyor. Sektörün 

bahtı kara değil ve şimdiye kadar kendi göbeğini kendisi kesti ama kendine belirlediği hedef-

lere ulaşmak için sesine ses verilmesini, desteklenilmesini istiyor. İSİB Başkanı Zeki Poyraz’ın 

ifadesiyle “Sektörümüz hayati bir sektördür çünkü insan sağlığı ve ürün güvenliği açısından 

önemlidir, katma değeri yüksek bir sektördür.”

Geçtiğimiz ay Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ikinci kez düzenlenen Sodex An-

kara Fuarı için Ankara’daydık. İlk Altın Park’ta yapılmış, kar, kış, kıyamete rağmen hemen 

herkesin büyük takdirini toplayan bir fuar olmuştu. Sodex Ankara Fuarı, bu başarının ardın-

dan daha geniş bir alana sahip olan ATO’nun fuar merkezi Congesium’da 23-26 Mayıs 2013 

tarihleri arasında yapıldı ve 2013’te katılımcı firma sayısına göre yüzde 25 artış gösterdi. 

Sodex Ankara Fuarı 2013’te yaklaşık 150 direkt katılımcı firma ürün ve hizmetlerini sergiledi. 

Fuar katılımcı firmalarında ziyaretçi anlamında büyük oranda bir memnuniyet vardı ama en 

önemlisi alım heyeti programıyla birlikte yabancı ziyaretçilerin fuarı ziyareti oldukça memnu-

niyet vericiydi. 

Açılışta Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, fuar alanının yetersizliğine atıfta bulunarak, yeni bir 

fuar alanının gerekliliğini vurguladı. Eminim 2015 yılına kadar söz konusu fuar alanı yetiştiri-

lebilirse o fuar alanını doldurabilecek tek sektör de iklimlendirme sektörüdür. 

mehmetoren@termo-klima.net

Ankara, Ankara güzel Ankara!
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32-Turkish Exporters Assembly began to 
work on TİMAKADEMİ2023

34-ISKID celebrated its 20th year 

36-First edition of Mostra Convegno 
Expocomfort 2014 Road Show was 

held in İstanbul

38-Arçelik A.Ş., leader in carbon 
transperancy, is attracting attention to 
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AGENDA
52-Minister of Economy Zafer Çağlayan:  
“Continue to branding, continue to   
support the branding until to the end”

58-Bosch is aiming 2,4 billion Euro 
endorsement, 1,5 billion Euro exportation 
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Dr. Zeki Yüksekbilgili: 
Marketing in the future
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on “Vision 2023” aim : 13 projects planned 
in order to grow 6,2 times in 10 years
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Test, setting and balancing process in 
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“I would like to thank to all on behalf 

of our government who serve the sector, 
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Ferroli Topfan fancoiller ile esnek çözümler 

Türkiye’yi dolașan “Ferroli Eğitim & Teșhir Aracı” 
İzmir ve Trabzon’daydı
Ferroli, tüm Türkiyeyi dolaşan “Ferroli 
Eğitim ve Teşhir Aracı” ile 2008 yılından 
beri doğalgaz kullanımı konusunda bilgi 
vererek hem halkı bilinçlendirmeyi hem 
de Ferroli ürünlerini doğrudan tüketiciye 
ulaştırmayı sürdürüyor. Bu çerçevede de 
teşhir aracı İzmir ve Trabzon’daydı. 
Gelişmiş ses ve görüntü sistemlerine sa-
hip, tamamı klimalı ve 17.3 m3 kapalı 
hacme sahip özel olarak tasarlanmış bir 
eğitim aracı olan  “Ferroli Eğitim ve Teş-
hir Aracı” özellikle yeni doğalgaz kullan-
maya başlayacak olan bölgelerde  doğal-
gaz kullanımı ile ilgili olarak tüketicileri 
bilinçlendiriyor. 

Aracın içerisinde her yıl ürün gamına göre 
birçok kez yenilenen Ferroli ürünlerini bu-
lunuyor. Bunların arasında yoğuşmalı ve 
konvansiyonel kombi, yoğuşmalı kazan, 
hermetik şofben, panel radyatör, havlu 
kurutucu, klima, oda termostadı ve ter-
mostatik vana gibi ürünler teşhir ediliyor. 
Teknik eğitimli Ferroli çalışanları, hem tüke-
ticilerin sorularını yanıtlıyor hem de gerekli 
yönlendirmeleri yapıyorlar. Müşteri mem-
nuniyetini en üst düzeyde tutmayı misyon 
edinen Ferroli, en pratik ve anlaşılır biçim-
de tüketicileri bilinçlendirmeyi, müşterilerin 
beklentilerini dinleyip ona göre tüm çalış-
malarını yönlendirmeyi misyon ediniyor.

Ferroli Topfan fancoiller ısı pompası sistemleri, merkezi 
ısıtma ve soğutma sistemleri rahatlıkla kullanılarak esnek 
çözümler sunuyor.

Türkiye’deki en geniş ürün gamına sahip firmalardan Fer-
roli, Topfan serisi fancoiller kompakt ve farklı ihtiyaçlara 
cevap vererek tüketiciler için iyi bir çözüm ortağı olmak-
tadır. Kapalı mekanlar için tasarlanmış olan Topfan, bu-
lunduğunuz ortamı ısıtıp soğutmaya yarayan iç üniteler-

dir. Yazın içerisindeki bataryadan soğuk su, kışın ise sıcak 

su dolaşır ve bir fan yardımıyla odaya üflenir. 

Ferroli Topfan serisi fan coiller, dokuz kapasite ve kabinli 

/ kabinsiz olmak üzere iki farklı tipe sahiptir. Kabin tipleri 

önden ve alttan hava emişli modeller olmak üzere ikiye, 

kabinsiz tipleri ise 6 ve 3 fan devirli modeller olmak üze-

re ikiye ayrılır. Bütün Ferroli Topfan modelleri yer-tavan 

tipidir. İçerisinde bulunan drenaj tavaları yatay ve dikey 

uygulamalar için özel tasarlanmıştır. Ayrıca Topfan fan-

coillerin üzerindeki filtreler standart olarak verilmektedir. 

Yer uygulamalarında kullanılan fancoil ayaklarının içerisi 

boştur ve bu sayede zeminden gelen tesisat boruları ra-

hatlıkla gizlenebilmektedir. 

ÜŞÜME HİSSİNİ ANLAR

Ferroli Topfan’ların sağladığı önemli avantajlardan biri 

şöyledir; Topfan fancoille birlikte alınan oda termostat-

ları, fancoil ısıtma modunda çalışırken, tesisattan gelen 

suyun sıcaklığını ölçer ve 38 °C’nin altında ise fanları 

çalıştırmaz. Bu da oda içerisindeki konforun maksimum 

düzeyde olmasını sağlar. Akıllı Topfan’lar kısaca insanlar-

da üşüme hissi uyandıran vücut sıcaklığının altında bir 

sıcaklığın odada hareket etmesini önler.

Klimakar’dan taahhüt firmalarına özel toplantı
Klimakar Klima 29.05.2013 Çarşamba günü, Ağaoğlu My 

Ofisteki merkezinde, sektörden proje ve taahhüt firmalarından 

10 kişinin davet edildiği, bir “Tanıtım Toplantısı” düzenledi. 

Doğu İklimlendirme’nin ürünlerinden olan “Make-Up Davlum-

baz” ile ilgili yapılan sunumun ardından katılımcıların ürün ve 

hizmetlerle ilgili sorularına cevaplar verildi. Klimakar yetkilileri 

toplam 2,5 saat süren bu çalışmanın, hem Klimakar hem de 

katılanlar için zevkli ve verimli oldu kanısında oldukarını be-

lirttiler. Ayrıca benzer çalışmaların bundan sonra her ay, küçük 

gruplar şeklinde bu çalışmaların deva ettirileceği vurgulandı.
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Bu yaz çok sıcak olacakmıș
Bunaltıcı sıcaklar başlamadan enerji tasarruflu Mitsubishi 
Electric Klimalarla tanışın, cazip fiyatlar ve ödeme kolaylık-
larından yararlanın! Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin 
Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan KlimaPlus, yaz sıcak-
larından kurtulmanız için sizlere benzersiz bir fırsat sunuyor. 
KlimaPlus’ın yaz kampanyasının sunduğu indirim oranları ve 
ödeme kolaylıkları cebinizi ferahlatacak. Tüm KlimaPlus bayile-
rinde bulabileceğiniz ihtiyaçlarınıza uygun en özel klimalarda, 
yaza özel fiyat avantajları ve kredi kartlarına taksit seçenekle-
rinden faydalanarak yazın bunaltıcı havasından kurtulabilirsi-
niz. Üç renk (Siyah, Beyaz, Gri) seçeneği ile estetik görünümlü 
Kirigamine Zen serisi; Nano-Platinum ve Anti-Alerjik Enzim 
Filtresi (Opsiyonel)’ne sahip. Uzaktan kumandası ile istenilen 
gün, saat ve sıcaklık ayarlama imkânı sunan Kirigamine Zen 
serisi ayrıca 21dB’e kadar süper sessiz çalışmaktadır. Üstelik 
haftalık programlama yapmak mümkün. Mitsubishi Electric 
Kirigamine serisi klima, i-See Sensör özelliğiyle her yeri eşit 
serinletir, enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Plasma Duo filtre 
sistemiyle kokusuz, tozsuz, alerjensiz ortamlar yaratır. 
Deluxe Power Inverter serisi klima, I-Save fonsiyonuyla rahat 

ettiğiniz ısıyı hatırlar ve otomatik olarak ayarlar. Silence özelli-
ğiyle fısıltıdan bile sessiz çalışır. Daha birçok özelliğe sahip olan 
Mitsubishi Electric Klimalar, cebinizi yormadan, her koşulda 
maksimum enerji tasarrufu sağlar.

 “Artık Ertelemeyin, Bu Yaz Terlemeyin!”
Mayıs sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, Yapı 
Kredi World Kart ile yapacağınız ödemelerde peşin fiyatına 
10 taksit ve 3 ay taksit erteleme avantajı da sunuluyor. Diğer 
banka kartlarına peşin fiyatına farklı taksit seçenekleri uygu-
lanmaktadır.
Detaylı bilgileri KlimaPlus yetkili bayilerinden, çağrı merkezin-
den ve www.klimaplus.com.tr  web sitesinden temin edebi-
lirsiniz.

Klimaplus ailesi Tayland’da bir araya geldi

KlimaPlus, 12-19 Nisan tarihleri arasında Tayland’da gerçekleştir-
diği bayi toplantısı ile “Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de İklim-
lendirme Sektörüne” dair genel bir değerlendirme ve motivasyon 
toplantısı gerçekleştirdi. 15 Nisan’da Phuket Hilton Otel’de ger-
çekleştirilen bayi toplantısında, dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de 

iklimlendirme sektöründeki gelişmeler paylaşıldı, yeni uygulama 

ve hedefler değerlendirildi. “Farkın ortada” konsepti ile gerçek-

leşen bayi toplantısında 2012 yılı genel değerlendirilmesi yapıldı. 

Sektördeki gelişmelere ve yeni yönetmeliklere yer verilen bayi top-

lantısında katılımcılar Mitsubishi Electric Fabrikası’nı gezme şansı 

buldular.  Yeni nesil Mitsubishi Electric klimaların detaylı anlatıldığı 

toplantıda 2013 yılında Avrupa’da uygulamaya giren yeni enerji 

etiketlemesine dair yönetmelik ve sezonsal verimlilik kriterleri de 

gündem konuları arasında yer aldı.  Avrupa ErP direktifine uygun 

üretilmiş olan yeni nesil Mitsubishi Electric Klimalar ilk kez bayiler 

için sergilendi. KlimaPlus bayileri, yakın bir tarihte Türkiye’de satı-

şa sunulacak olan sezonsal verimlilik kriterlerine uygun yeni tip kli-

malar ve en yeni teknolojiler hakkında detaylı bilgi sahibi oldular. 

KlimaPlus’ın 2012 Yılı Bayi toplantısı, keyifli aktiviteler ve şehir tur-

ları ile unutulmaz bir etkinliğe dönüştü.

UFO yenilikçi misyonunu Netsis teknolojileri ile sürdürecek 
Dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen UFO, şirketlerin 
verimliliklerini artırmada “kurumsal kaynak planlaması” çö-
zümleriyle başarısını kanıtlayan Netsis ile iş süreçlerini hız ve 
kalite üzerine yapılandıracak ERP projesine imza attı. Bu proje 
ile UFO ve grup şirketleri müşteri ilişkilerinden depo yöneti-
mine, insan kaynaklarından maliyet muhasebesine kadar tüm 
süreçlerini Netsis alt yapısına taşıdı. İnfrared ısıtıcı pazarının 
önde gelen isimlerinden UFO ve grup şirketleri iş süreçlerinin 
iyileştirilmesinden denetim altına alınmasına, anlık raporla-
madan planlama ihtiyaçlarına, satın almadan üretime kadar 
aradığı tüm çözümleri Netsis’te buldu.  Bu iş birliği ile UFO 
Endüstriyel, ALF, Algen Tarım, Ala Tarım, Kent ve NPS şirketleri 
üretim, malzeme ihtiyaç planlaması, finans, satın alma, lojsitik, 
maliyet muhasebesi, raporlama, müşteri ilişkileri, insan kay-
nakları, üretim sahasında bilgi toplama ve doküman yönetimi 
gibi birçok süreci kapsayan ERP projesine dahil oldu. Isıtma 

sektöründe önemli başarılar elde ederek yurt dışı pazarında da 

adını duyuran UFO, iş süreçlerini Netsis ile geliştirerek büyüme-

ye devam edecek.
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Ulus Yapı yeni adresinde
10 yılı aşkın bir süredir deprem, titreşim, akustik ve şok 
izolasyonu alanında faaliyet gösteren Ulus Yapı, güçlü 
kadrosunun daha da büyümesiyle birlikte Esentepe’deki 
merkez ofisini Mecidiyeköy’e taşıdı.
İletişim numaralarının değişmediği Ulus Yapı merkez 
ofisinin yeni adresi şöyle;

Gülbahar Mh. Salih Tozan Sk. No:13 İyigün İş Mrk. K:2 
Şişli, İstanbul 34394
Tel: 444 85 87   /   +90 (212) 213 41 00
Faks: +90 (212) 213 41 03

Duyar sprinkler bașlıkları
Duyar Vana 2009 yılında yerli olarak üretimine başladığı yan-

gın sistemleri ürün gamına son olarak “sprinkler başlıklarını” 

katarak Türkiye’de cam tüp dâhil sprinkler başlığı üreten ilk 

firma unvanına sahiptir. Türkiye’de yakın zamana kadar sa-

dece ithal olarak tedarik edilebilen sprinkler başlıkları Duyar 

Vana’nın yerli üretim gücü sayesinde kalite, teslim süreleri, 

ithalat, ihracat ve teknik servis gibi sorunları ortadan kaldı-

rarak yangın sistemleri piyasasına hareket kazandırmayı he-

deflemektedir. Son dönemdeki birçok prestijli projede tercih 

edilen Duyar sprinkler başlıkları yangın pazarında hızla yer 

bulmaktadır.

2012 yılının son çeyreğinde üretimine başlanan sprinkler 

başlıkları için, Duyar Vana bünyesinde kurulan test labora-

tuarlarında gerçekleştirilen denetlemeler ile  TS EN 12259-

1 standardına uygun olarak TSE belgesi ve Rusya yangın 

belgesi (GTP) süreçleri tamamlanmıştır. Uluslar arası norm-

lardan Factory Mutual (FM approval) için onay süreci de-

vam etmekte ve 2013 yılı sonuna kadar sprinkler başlıkla-

rının onaylarının alınması planlanmaktadır. Duyar sprinkler 

başlıkları control mode olarak aşağıdaki özelliklerde üre-

tilmektedir;

Sprinkler Tipi

- Pendent, Upright  ve Sidewall

Sprinkler Bağlantı ölçüsü

- DN15(1/2”) ve DN20(3/4”)

Sprinkler Sıcaklığı

- 57ºC, 68 ºC, 79 ºC, 93 ºC ve 141 ºC

Sprinkler Tepkime Süresi

- Standart ve hızlı tepkimeli

Sprinkler Kaplaması

- Prinç, krom ve beyaz boyalı

Sprinkler “K” Değeri

- K5,6(80) ve K8,0 (115)

Avrasya Gösteri 
Merkez’inde Aldağ 
AKS-DX/VRF klima 
santralleri tercih edildi
Küçükçekmece Belediyesi’nin yatı-

rımı olan Avrasya Gösteri Merkezin-

de Aldağ AKS-DX/VRF ürünleri ter-

cih edildi. Avrasya Gösteri Merkezi, 

40.000 kişilik amfi tiyatro 30.000 

m2’lik toplam inşaat alanına sahip. 

Sahnesi 704 m2 olup 10.000 kişinin 

aynı anda toplu gösteri yapabilecek-

leri bir toplu gösteri alanına da sa-

hip Avrasya Gösteri Merkezi’nde iki 

adet bodrum katı bulunuyor. Bodrum 

katında soyunma odaları, dinlenme 

alanları, spor alanları, çok amaçlı sa-

lonlar bulunuyor. Bunların yanında 

1. ve 2. bodrum katları, toplam 500 

araç kapasiteli kapalı otopark olarak 

da kullanılıyor. Zemin katında sahne, 

toplu gösterim alanı ve %12 eğimli 

ayakta izleme alanı bulunuyor. Eğim 

sahnenin tüm izleyiciler tarafından 

rahatlıkla görülebilmesi için oluştu-

rulmuş olup amfi tiyatronun donatı-

ları dâhilinde iki adet çok amaçlı açık 

spor alanı ve restoran da bulunuyor. 
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Makro Teknik Sodex Ankara Fuarı’ndaydı

Ferroli KOBİ’lere etkin pazarlama yönetimi anlatacak

Doğu İklimlendirme Ankara Sodex Fuarı’nda müșterileriyle 
akșam yemeğinde bir araya geldi

Doğu iklimlendirme Sodex Ankara Fuarı’nda bayi ve müş-
terilerinin katıldığı bir akşam yemeği organizasyonu gerçek-
leştirdi. Gecede Doğu İklimlendirme Genel Müdürü Seçkin 
Erdoğmuş Doğu İklimlendirme ve Klimakar şirketlerinin fa-
aliyetler ve bu şirketlerin ürettiği ürünler hakkında bilgiler 
verdi.  Erdoğmuş, Doğu İklimlendirme ve Klimakar olarak 
büyüme trendinde olduklarını, her iki firmada da yapılan-
maların devam ettiğini, sürekli olarak ürün geliştirme faali-
yetlerine devam ettiklerini ve bu yapılanmaların neticesinde 
sektörde çok önemli bir konuma geldiklerini söyledi. 

Makro Teknik, 23-26 Mayıs 2013 tarihinde Sodex Ankara  Do-
ğal Gaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, 
Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri 
Fuarına katıldı. İkincisi düzenlenen Sodex Ankara Fuarı, iklimlen-
dirme – tesisat  ve soğutma sektörünü kamu kurumları ile bü-
tünleştirdi. Fuarın açılışını T.C. Ekonomi Bakanı, Zafer Çağlayan 
yaptı. Aynı zamanda İSİB ’in ödül töreni de gerçekleştirildi. 
23 Mayıs 2013 günü İSİB iklimlendirme Sanayi 2012 Yılı İhracat 
Ödül Töreni  Sodex Ankara Fuarı’nın açılışı ile beraber  T.C. Eko-
nomi Bakanı M. Zafer Çağlayan’ın da katılımıyla gerçekleşti. İSİB 
üyelerinin arasında, Yalıtım İhracatı kategorisinde, üçüncülük 
ödülünü Firmamız adına Yönetim kurulu Başkanımız Nurettin 
Özdemir aldı. Yalıtım ihracatında başarı gösteren Makro Teknik 
ödül alarak 2015 hedeflerine bir adım daha yaklaştı.
Makro Teknik Kurucusu Nurettin Özdemir “Biz ‘Bu Dünya He-
pimizin’ konseptiyle sürdürülebilir ve sürekliliği olan projelerle 
yolumuza devam ediyoruz. Stand tasarımımızın ana teması da 
budur. Üretici, tedarikçi, satıcı kimliklerimizle dünyaya açıldık ve 
2015 yılında %75 ihracat yapan bir marka olma yolunda kararlı-
lıkla ilerliyoruz. Sektör fuarlarına katılarak tedarikçi ve müşterile-
rimizle ilişkilerimizi derinleştirme ve geliştirme imkanı buluyoruz. 
Yeni kapasite artışına yönelik yatırımla geliştirdiğimiz flanşları-
mızı bu fuarda sergiledik. Sahanın ihtiyaçlarına göre geliştirerek 
yenilediğimiz, Makro  Flanş lar ziyaretçilerimiz tarafından ince-

lendi ve beğenildi. Bu bizim için çok önemlidir. Ayrıca, yalıtım 
malzemelerine ilgi yoğundu. Biz, Isopipe firmasının Türkiye 
Distribütörüyüz ve kauçuk malzemelerle ilgili pek çok alternatifi 
sağlayabiliyoruz.” dedi. 
“Bu dünya hepimizin!” konsepti ile operasyonunu kurgulayan 
Makro Teknik, yurt içinde ve dışında organize edilen sektör fu-
arlarına çok önem vermektedir. Gerek katılımcı gerekse ziyaretçi 
olarak fuarlara iştirak ederek, müşterilerine yakınlaşmakta, yeni 
fikirlerin ve iş potansiyellerinin oluşmasını sağlamaktadır. 

Ferroli Türkiye, Sektora Akademi işbirli-
ğinde düzenlenen Etkin Pazarlama Yö-
netimi Eğitimi’nde hem başarı hikayesini 
hem de pazarlama taktiklerini anlatacak.
Profesyonellerin deneyimlerini paylaştık-
ları, bilgi odaklı akademik bir ortam olan 
Sektora Akademi’nin 8 ve 29 Haziran 
2013 tarihlerinde düzenleyeceği “Etkin 
Pazarlama Eğitimi”nde Ferroli Türkiye, 
pazarlama alanındaki başarı hikâyesi ve 
sosyal medya deneyimleriyle yer alacak. 
Özel sektöre uygun eğitim modelleri su-
nan Sektora Akademi, “Etkin Pazarlama 
Eğitimi” programı kapsamında tüm ka-
tılımcılara sektörün önde gelen firmala-

rından uzman kişilerin paylaşacağı de-
neyimlerle etkin pazarlama metotlarını 
aktaracak. Eğitimde, Ferroli Türkiye pa-
zarlama, reklam, medya bütçesinin yöne-
timi ile dijital pazarlama alanında yaptığı 
başarılı projeleri ve sosyal medyaya kurum 
olarak bakışını anlatacak. Bu çerçeve doğ-
rultusunda Ferroli Türkiye Pazarlama İleti-
şimi ve CRM Müdürü Alev Eroğlu, hem 
Ferroli Türkiye’nin başarı hikâyesini hem 
de bir vaka analizi olarak “Eskimolar Türk 
olsaydı” adlı ödüllü sosyal medya projesi-
ni katılımcılarla paylaşacak ve sosyal med-
yada marka olmakla ilgili deneyimlerini 
aktaracak. 
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Oneflex, Ukrayna AquaTerm Kiev Fuarı’na katıldı

14-17 Mayıs tarihleri arasında Levoberejna-
ya’daki Kiev Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilen 15. Uluslararası Aqua-Term 
Kiev 2013 ısıtma-soğutma-havalandır-

ma fuarında Das Kauçuk-Oneflex markalı 
ürünleri ile yerini aldı. Fuara 30 ülkeden 
500’ün üzerinde şirket katıldı. Üç günlük 
fuara 30 binin üzerinde ziyaretçi geldi. 
Das Kauçuk Satış Müdürü Koray Sarı, 
2013 için yeni kapasite artışına gittikleri-
ni, sektörün çok hareketli olduğunu, yeni 
yılda büyüme hedefini %35 olarak belirle-
diklerini söyledi. Bu Fuar’da değerli işbirlik-
leri için çok sayıda görüşme kaydettiklerini 
söyleyen Sarı, her yıl 10-12 civarında yurt 
dışı fuarlara katıldıklarını, ancak bu yıl ka-
tıldıkları fuarların çok daha etkili olduğunu 
ifade etti. DAS Kauçuk, Bursa Nilüfer Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 5.000 m2 kapalı 
alanda, ısıtma-soğutma ve havalandırma 

sektörüne, Oneflex markası ile izolasyon 
amaçlı Elastomerik kauçuk köpüğü üreti-
yor. 2011 yılında yalıtım sektörünün Yılın 
En İyi Yatırımı ödülünü aldı. 
Merkez Ofisi İstanbul’da olan Das Kauçuk, 
2012 yılında bir önceki yıla göre %100 bü-
yüme gösterdi. Ağırlıklı satış yurt içi pazarı 
olmakla beraber İhracat satışı toplam ciro-
nun yüzde 20’sini oluşturuyor. 
2013-2014 planları içersinde boru ve lev-
ha tipi ürünler ve bunların lamine edilmiş 
çeşitleri ile daha yüksek sıcaklıklara daya-
nımlı, kolay uygulanabilir ve çevreye duyarlı 
ürünlerle geliştirmek isteyen Das Kauçuk, 
ürünleri ile kentsel dönüşüm projelerinde 
ve enerji sektöründe iddialı.

Pınar Soğutma bayilerini Kharkov-Ukrayna 
seyahatinde bir araya getirdi
Soğutma sektöründe 1998 yılından 
beri faaliyet gösteren Pınar Soğutma 
Havalandırma Isıtma San. ve Tic. Şirke-
ti, düzenlediği Kharkov- Ukrayna gezisi 
ile 24-27 Nisan 2013 tarihleri arasında 
bayilerini bir araya getirdi. 2006 yılından 
beri Pınar Soğutma bünyesinde gelenek-
sel hale gelen gezileriyle, bayiler ve firma 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesi hedefle-
nirken, birlikte daha iyiye ulaşma yolun-
da ilerleme kaydedildi.
Hem ticari hem de dostluk ilişkilerinin 
pekiştiği bu gezide bayilere seyahat planı 

hazırlandı. Bu plan dâhilinde Ukrayna’ya 
uzanan yolculukta Kharkov şehrinde bu-
lunan Forest Park/Glory Memorial Anı-
tı, Shevchenko Anıtı, Uspensky gezilen 
yerler arasındaydı. Seyahatte 89,5m 
ile Kharkov’un en yüksek binası unva-
nına sahip Uspensky Katedrali, 1689 
yılında inşa edildiği için Kharkov’un en 
eski yapısı olan Pokrovsky Katedrali, 
Avrupa’nın en büyük ikinci meydanı 
olarak bilinen Svobody Square ziya-
ret edildi. Mirror Stream Fountain ve 
Gorky Park ile şehir turu tamamlandı. 

Sonrasında şehrin bilinen Stargorod 

Restaurantında yemek yenildi.

Bursa Modül Güneș Evi’nde “Solair” sıcak hava paneli kullanılıyor

Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş’nin çev-
re dostu ürünü Solair güneşle sıcak hava 
paneli, Bursa Modül Güneş Evi projesin-
de doğal enerji kaynağı güneşi kullana-
rak ısıtma imkânı sağlıyor. 
Bursa’da, 53 firmanın iştirakiyle inşa edi-
len ve kendi enerjisini üreten “Modül 
Güneş Evi”nde yapının ısıtma sistemi için 
2 adet Solair Sıcak Hava Paneli kullanıldı. 
Paneller binanın mutfak ve salon mahal-
lerinin dış cephelerine kuruldu.
Ahşap yapım tekniği ve ekolojik malzeme-

ler kullanılarak, Bursa-İzmir yolundaki bir 
alışveriş merkezinin otoparkında inşa edi-
len 77 metrekarelik Modül Güneş Evi’nin 
ısıtma sistemi için kullanılan Solair, güneşi 
karşıdan verimli bir şekilde gördüğü gün-
lerde 1200W’ a kadar ısıtma sağlayabiliyor.

SOLAIR NASIL ÇALIŞIR?

Güneşli günlerde Solair Sıcak Hava Pane-
li, üzerindeki fotovoltaik panel sayesinde  
elektrik üretir. Bu elektrik sistem üzerinde 
bulunan fanları çalıştırır. Fanlar içeriden 
çektikleri havayı ısınan panel yüzeyinden 
geçirerek ısıtır. Isınan hava tekrar içeriye 
verilir. Bu suretle sıfır enerji maliyeti ile iç 
mekan ısıtması yapılmış olur.

SOLAIR SICAK HAVA PANELİ’NİN 

SAĞLADIĞI FAYDALAR;

• Hiçbir elektrik veya fosil yakıt bağlantısı 
yoktur.

• Hava çevrimini sağlayan fanlar, güneş 

pili ile çalışır.

• Termostat kontrolü bulunur.

• Güneş ışınlarını emen yüzey sayesinde 

bedava ısıtma sağlar böylece ısınma ma-

liyetlerinizi düşürür.

• Leed ve Breeam puanınızı yükseltir.

• Çevrecidir, karbon salımını azaltır.

• Kış aylarında kapalı tutulan yazlıklarda 

sıfır maliyetle küf oluşumunu önler.

• Dış havalı bağlantı yapıldığında iç ha-

vayı temizler.

Solair güneşle sıcak hava paneli; villalar, 

tatil köyleri, dağ ve yayla evleri, resto-

rantlar, ofisler, fabrikalar, okullar, spor 

tesisleri, depolar, kurutma tesisleri, spor 

tesisleri, düğün salonları, seralar, tavuk 

çiftlikleri gibi birçok alanda kullanılabil-

mektedir.
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MAS-DAF Mesleki Eğitim Belge Töreni yapıldı
Düzce Organize Sanayi Bölgesinde bulunan MAS-DAF Fab-
rikasında Düzce Meslek Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenle-
nen, MAS-DAF Mesleki Eğitim belge töreni yapıldı.
Belge törenine Vali Adnan Yılmaz, Belediye Başkanı İsma-
il Bayram, Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, Beyköy Belediye 
Başkanı Osman Kılıç, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 
Başkanı Metin Büyük, MAS-DAF Makine Fabrikası Genel Mü-
dürü Vahdettin Yırtmaç, oda başkanları, daire amirleri ve 
MAS-DAF Fabrikası çalışanları katıldı.
Vali Yılmaz, “Meslek eğitimi almış kişilerin istihdam edilme-
si, işçi sağlığı, iş güvenliği konusunda gerekli eğitimin sürekli 
düzenlenmesi Düzce’miz için, fabrikamız için, ülkemiz için 
bir kazanımdır. Meslek eğitimlerinin önemli olduğunun far-
kındasınız, farkında olduğunuz için bu kurslara katıldınız ve 
başarı ile tamamladınız. Bu güne kadar bin 240 çalışanımız 
kurs bitirme belgesi almış. Ben katılanları tebrik ediyorum, 
kutluyorum. Biz büyük bir aileyiz ve biz birlikte başaracağız. 
Yarınlarımız, dünden daha parlak olacak, sizleri tebrik ediyo-

rum, emeği geçenleri kutluyorum” dedi. MAS-DAF Makine 
Fabrikası Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, günün anısına 
Vali Yılmaz’a plaket takdim ettikten sonra, Vali Yılmaz; “Bu 
mal, mülk, fabrika hepimizin, sadece fabrika sahibinin değil, 
hepinizin. O halde mutluluğunuz daim olsun” ifadelerinde 
bulundu. Vali Adnan Yılmaz ve protokol üyeleri belge almaya 
hak kazanan kursiyerlere, Mesleki Eğitim Belgelerini verdi.

Hyundai Hysco Mas UL/FM’li 
yangın gruplarını tercih etti
Güney Koreli otomotiv 
devi Hyundai’nin ‘Hyundai 
Hysco TR Otomotiv Çelik 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret’ 
adıyla 25 milyon 200 bin 
lira sermayeli kurmuş ol-
duğu yeni şirketinde Mas 
markalı UL/FM’li yangın 
grupları kullanılacaktır.
2013 yılı ortasında faaliyete başlayacak tesisin  faaliyet ko-
nusu, oto sanayinde kullanılmak üzere başta sac olmak üze-
re demir - çelik ürünleri üretimi ve ihracatıdır.

Bosch Termoteknik Türkiye’de Atama:
Zafer Polat; Türkiye, Ortadoğu ve 

Kafkasya Satış Genel Müdürü oldu.

1997 yılından bu yana Bosch Grubu bün-
yesinde elektrikli el aletleri, otomotiv ve 
termoteknik alanlarında çeşitli görevler-
de bulunan Zafer Polat, Nisan 2013 itiba-
rı ile Bosch Termoteknik Türkiye, Ortado-
ğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürlüğü 
pozisyonuna atandı. Farklı iş kollarında 
satış ve pazarlama alanlarında ulusla-
rarası deneyime sahip Zafer Polat son 
olarak Almanya’da Bosch Termoteknik 
Uluslararası büyüme Projeleri Liderliğini 
yürütmekteydi. 
Bosch Termoteknik’in Türkiye’de faali-
yet gösteren şirketi Bosch Termoteknik 
Isıtma ve Klima Ticaret A.Ş; Türkiye, Or-
tadoğu ve Kafkaslar’da, başta Bosch ve 

Buderus markaları olmak üzere, birçok 
markanın ısıtma, sıcak su, klima ve hava-
landırma ürünlerinin satış, pazarlama ve 
satış sonrası faaliyetlerini gerçekleştiriyor. 
Ürün gamında ayrıca LG, Elicent, Dynair, 
Reflex, Highlife, Dreizler, Elco ve Spiro-
tech gibi markalar bulunuyor.
Ayrıca şirket bünyesinde faaliyet göste-
ren Eğitim Akademisinde iklimlendirme 
ve soğutma sektörünün ihtiyaç duydu-
ğu her konuda eğitim verilirken, Bosch 
Termoteknik’in sahip olduğu showroom-
larda, aynı zamanda ”Uygulamalı Eğitim 
Merkezileri” olarak geniş bir müşteri kit-
lesine hizmet vermektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan 
Zafer Polat, iyi derecede İngilizce ve Al-
manca biliyor.

Ferroli Türkiye DÜSİMER 
Ulusal Kongre Sponsoru 
9-10 Mayıs tarihleri arasında Düzce Üniversitesinde 
altıncısı gerçekleşen DÜSİMER Ulusal Kongre platin 
kategori sponsoru Ferroli Türkiye oldu. Bugüne kadar 
üniversite sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılarak ülkemiz 
rekabetine katkı sağlaması için öneriler geliştirilmesi 
amacıyla beş ulusal kongre düzenleyerek çalışmalarına 
devam eden ÜSİMP, 6. Ulusal Kongresi’ni 9-10 Mayıs 
2013 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nde gerçek-
leştirildi. “Üniversite Sanayi İşbirliğinin Toplumsal Ya-
rarı” teması ile organize edilen VI. Ulusal Kongre’de, 
Türkiye’nin tüm üniversitelerinden akademisyenleri, sa-
nayicileri / iş adamları ve ülkemizin kalkınma alanında 
çalışan beyinlerini bir araya gelmesi hedefleniyor.
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Samsung Teknoklima yelken açtı

Samsung Teknoklima’nın geleneksel “Yel-

ken Günleri” başladı. Her yıl olduğu gibi 

sektör duayenleri, partnerler, basın men-

supları için yaz boyu yapılan Samsung Yel-

ken Günleri’nde temel hedef tam günlük 

bir yelken deneyimi. Yelken sporu ile ilk 
kez buluşan davetliler önce kısa bir bilgi-
lendirme ile güne başlıyorlar ve sonrasında 
yelken sporu ile ilgili merak ettikleri sorular 
cevaplandırılıyor. Her yıl olduğu gibi Burgaz 
Ada’ya kadar gidiliyor ve öğle yemeği ar-
dından farklı bir rota ile İstanbul’a dönü-
lüyor. Bu yıl Samsung Yelken Günleri için 
Burgaz Ada’da ziyaret edilen Sait Faik Aba-
sıyanık Müzesi ile kültürel turla birleştirilen 
aktivite yaz boyunca devam edecek.1939 
yılında babasının ölümü üzerine, kışları 
Şişli’de, yazları Burgaz Ada’da yaşamaya 

başlayan ünlü edebiyat yazarımız Sait Faik 

Abasıyanık yaşamının özellikle son 10 yı-

lını bu adada geçirdi ve ada günlerinden 

geriye ölümsüz eserlerden oluşan paha 

biçilmez bir miras bıraktı. Darüşşafaka 

Cemiyeti`nce yazarın Burgaz Adadaki evi 

müzeye dönüştürüldü; içindeki eşya ve 

belgeler korundu. Sait Faik Müzesi`nde ya-

zarın bugüne kadar tam olarak elden geçi-

rilmeyen ve büyük bir kısmı eski yazı olan 

çok sayıda el yazması, mektubu, notu, def-

teri, kişisel eşyaları sergileniyor.

Baymak Alman İsta firmasının ısı payöl-
çerlerinin Türkiye’ deki satıșına bașladı!
Yakın bir süre önce Hollanda merkezli 
BDR Grup’un %100’üne sahip olduğu 
Baymak, yüksek teknolojili Alman İsta 
firmasıyla yaptığı anlaşma kapsamında 
ürün gamına bir Avrupalı ürün daha 
ekledi. Geçtiğimiz günlerde Baymak’ın 
İstanbul’daki tesislerinde ista Enerji 
CEO’su Andreas H. Jelonnek ile Bay-
mak Ceo’su Ender ÇOLAK arasında 
imzalanan Stratejik Ortaklık Sözleşmesi 
ile, hem eski binalardaki kolon tesisatı 
sistemlerinde kullanılan ısı pay ölçerler, 
hem de yeni binalarda ihtiyaç duyulan 
ultrasonik ve mekanik kalorimetre ürün-
lerinde tüketiciye Baymak bayileri üze-
rinden satışına başlanmış oldu. 
Baymak CEO’su Ender Çolak ‘’ Baymak 
yüksek teknolojili ve üstün kaliteli ürün-
leri Türkiye’de tüketicisine sunmaya de-

vam ediyor. Enerji verimliliği için gerekli 
olan  ısı payölçeri de dünyanın bu ko-
nudaki en gelişmiş teknolojilerinden Al-
man İsta ile ülkemize kazandırdık’’ dedi.
Çolak ; Baymak’ın BDR ( Baxi-Remeha- 
De dietrich) Thermea’ya tam entegre 
olmasından sonra çok daha fazla kalite, 
teknoloji ve müşteri memnuniyeti odaklı 
olduğunu da sözlerine ekledi.’
Bilindiği üzere 2 Mayıs 2007 tarihinde 
yayımlanan Enerji Verimliliği Kanunu 
(EN-VER /5627) ve bu kanuna istinaden 
14 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan yönetmelik ile Avrupa’da ol-
duğu gibi Türkiye’de de ısı paylaşım sis-
temi kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. 
Baymak güçlü bayi ve servis teşkilatı ile 
bu yasal düzenleme ile oluşan tüketici 
ihtiyaçlarına en doğru çözümü bulmak 

amacı ile başladığı çalışmalarına dün-
yanın enerji verimliliği alanındaki lider 
şirketi Alman ista Enerji ile stratejik or-
taklığa imza atarak son noktayı koydu. 
Avrupa’da adil paylaşım sistemlerinin 
okunmasında en yüksek teknolojiyi kul-
lanan, alanında lider ista Enerji ürünleri 
artık deneyimli Baymak bayileri tarafın-
dan tüketiciye sunulacak. Baymak ve 
ista firmaları, Türkiye’de eski binaların 
dönüşümündeki pazarın %50’sini he-
defledikleri ortaklık ile uydu üzerinden 
okuma teknolojisinin tüketiciye ulaşma-
sını amaçlıyor.

Grundfos’un internet sitesi zengin bir içerikle baștan sona yenilendi
Grundfos internet sitesi, yeni dizayn ve zenginleştirilmiş içeriği 
ile ziyaretçilerini bekliyor. Aylar süren yoğun çalışmalar,  site zi-
yaretçilerinin aradıkları bilgilere en kısa yoldan ulaşması ve tat-
min edici cevaplar bulması üzerine yoğunlaştı. 
Duvar kâğıtları, Grundfos YouTube kanalı ve interaktif su-
numlarla görselliği ön plana çıkarılan yeni sitede, “Ürünler”, 
“Endüstri ve Çözümler”, “Servis ve Destek”, “Eğitim” gibi 
temel başlıkların yanı sıra şirketin kuruluş serüveni, benimse-
diği stratejiler, politikalar ve değerlerin yer aldığı ayrıntılı bir 
“Hakkımızda” bölümü aynı zamanda Gazete Grundfos’un 
şimdiye kadarki tüm sayılarına erişim imkanı sunuyor. A’dan 
Z’ye tüm Grundfos ürünlerinin listelendiği sayfalarda, isteni-
len ürünün teknik özellikleri ve avantajları hakkında ayrıntı-
lara; endüstriler ve çözümler sayfasında ise çeşitli uygulama 
ihtiyaçlarına ve Grundfos’un bu ihtiyaçlara göre sunduğu 
çözümlere yer veriliyor. Servis ve destek bölümünde, Grund-
fos Servis’in hizmet ilkeleri ile pompa yenileme, pompa 
etüdü, devreye alma gibi başlıca destek alanları açıklanıyor. 
Grundfos’un yeni internet sitesi, ziyaretçilerine çok daha 

fazlasını, en hızlı yoldan sunacak şekilde hazırlanmış. Sitesi-
ni güncel haberler ve içeriklerle geliştirmeye devam edece-
ğini belirten Grundfos, ziyaretçilerinin aradıkları bilgiye her 
açıdan daha kolay erişmesini sağlayan bu çalışmayla çözüm 
odaklı bir şirket olduğunu bir kez daha gösterdi. 
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Valftek -Bonetti Semineri Gaziantep’de yapıldı

RIDGID Türkiye’deki 40. yılında bayileriyle buluștu
Dünyanın lider tesisat ekipmanları üre-
ticisi RIDGID, Türkiye distribütörü Kale 
Hırdavat ve Makina’nın düzenlediği kon-
feransta bayilerle bir araya geldi. RIDGID 
Ortadoğu ve Türkiye Bölge Müdürü Ufuk 
Taşlı yaptığı sunumda RIDGID’in Türkiye 
ve dünyadaki konumu ile sektörde neden 
tercih edilen bir marka olduğunu katılım-
cılarla paylaştı.
Dünyanın lider tesisat ekipmanları üreti-
cisi RIDGID, Türkiye distribütörü Kale Hır-
davat ve Makina tarafından Afyon Korel 
Otel’de bayileri ile bir araya geldi. RIDGID 
Ortadoğu ve Türkiye Bölge Müdürü Ufuk 
Taşlı, RIDGID’in Türkiye ve dünyadaki ko-
numu, bağlı bulunduğu Emerson Grubu 
ile ilgili bilgileri bayilerle paylaştı. Ayrıca 
Ufuk Taşlı yaptığı sunumda RIDGID’in 
hem ustalar hem de bayiler tarafından 

tercih edilme nedenlerini belirterek yeni 
ürünler ve mevcut pafta kampanyası hak-
kında bilgi verdi. RIDGID’in, tüm dünyada 
yalnızca yetkili distribütör kanalı ile satış 
gerçekleştirdiğinin altını çizen Ufuk Taş-
lı: “Bizim gücümüz yerel distribütörlerle 
kurduğumuz uzun soluklu işbirliğinden 
gelmektedir” açıklamasını yaptı. 

Ustaların güvendiği marka
Emerson’un da performans konusunda 
bir efsane olduğunu belirten Ufuk Taşlı: 
“Emerson gibi 56 yıl boyunca aralıksız 
kâr payını ve hisse değerini artırabilen 
bir firmanın bünyesinde bulunan RIDGID, 
teknolojiye verdiği önem ve yenilikçi çö-
zümleriyle ustaların bağlılığını ve güvenini 
kazanmış bir markadır. RIDGID’in ekip-
manları en ağır şartlarda bile dayanıklılı-

ğından ve güvenilirliğinden taviz vermez” 
dedi. Geniş bir katılımla gerçekleşen su-
numun ardından kurulan RIDGID istas-
yonunu bayiiler gruplar halinde ziyaret 
ederek ürünleri yakından tanıma fırsatını 
buldu.

Logic Kombi satın alanın proje bedelini Termo Teknik ödüyor

Valftek tarafından düzenlenen “Vana ve Tesisat Elemanları” 

konulu seminer 23 Mayıs 2013 tarihinde Grand otelinde ya-

pıldı. Gaziantep de bulunan 34 firmadan ve Güney bölgesi 

bayii Özgür Endüstriyel A.Ş. ile yaklaşık 110 kişinin katılımı 

ile gerçekleşen seminerde P.S Müdürü Osman F. Şaylıman 

tarafından Vana seçimindeki ana kriterler ve uygulamalar 

vurgulandı.

Seminerin ikinci bölümünde Küresel vana ve Kelebek va-

naların karşılaştırmaları, Buhar uygulamalarında kullanılan 

Pistonlu ve Metal körüklü vanaların seçimleri, Armstrong 

Kondenstop ve buhar cihazları ile Valftek Bonetti imalat 

ve satış programında yer alan ürünlerin tanıtımı yapıldı. Et-

kinlik beraberce yenen akşam yemeğini takiben sona erdi.

İngiliz Ideal Stelrad Group (ISG) şirketinin 
iştiraki olarak Türkiye’de faaliyetini sür-
düren Termo Teknik yeni bir kampanyayı 
hayata geçiriyor. İngiliz iş dünyasının pres-
tijli “Kraliçe Ödülü-The Queen’s Award” 
sahibi Logic Kombi’nin Türkiye’de satışını 
gerçekleştiren ve hizmet desteği sunan 
Termo Teknik, şimdi de başlattığı kampan-
ya çerçevesinde yoğuşmalı Logic Kombi 
satın alan tüketicilerin proje bedelini üstle-
niyor. “Projesini kendi ödeyen Logic 26/35 
yoğuşmalı kombi kampanyası!” adını taşı-

yan fırsat uygulaması 20 Temmuz 2013’e kadar devam ediyor. 
Kampanya kapsamında Logic yoğuşmalı kombi satın alanların 
gaz kuruluşuna ödeyeceği  proje bedeli Termo Teknik tarafın-
dan karşılanıyor. Bu olanaktan yararlanmak için Kampanyaya 
katılan Termo Teknik yetkili satıcısına Logic kombinin proje 

bedelinin alınmaması için bildirim yapmak yeterli oluyor. Ter-
mo Teknik yetkili satıcı ve servis bilgisi (0212) 404 1 404 no’lu 
Çağrı Merkezinden alınıyor.
Termo Teknik’in de bağlı bulunduğu Ideal Stelrad Group’un 
(ISG) bünyesinde faaliyet gösteren Ideal Heating tarafından 
İngiltere’de üretilen Logic yoğuşmalı kombiler, sınıfının en yük-
sek enerji verimliliğine ve en küçük boyutlarına sahip kombileri 
olarak biliniyor.  Türkiye’de 2011 yılında piyasaya sunulan ve 
kısa zamanda son kullanıcının beğenisini kazanan Logic yo-
ğuşmalı kombi,  mutfakta, iki ayrı banyoda ve ısıtmada aynı 
anda yeterli sıcak su sağlayabilen, yüksek performanslı, tasar-
ruflu, az yer kaplayan yapısı ile dikkat çekiyor.
Yüzde 107.5 enerji verimliliği, 70 santim boya, 26 kw ısıl gücü 
ve 35 kw sıcak su kapasitesine sahip olan ve bu nedenle 26/35 
Logic yoğuşmalı Kombi olarak tanınan cihaz, olağanüstü ve-
rimlilik, 11 farklı emniyet sistemi, sessiz çalışma gibi üstün özel-
likleri bünyesinde topluyor.
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Baymak, hidrofor alanında yeni ürünü E.Sybox’ı pazara sundu

Alanında dünyanın en gelişmiş ergo-

nomik hidrofor sistemine sahip E.sybox  

herşeyden önce minimum enerji ile 

maksimum verimlilik sağlıyor. Üstelik 

bunu fısıltı kadar sessiz çalışarak ger-

çekleştiriyor.

Özgün İtalyan tasarımına sahip olan 

E.sybox dünya çapında kabul gören İF 

2013 dizayn tasarım ödülünü kazan-

mıştır. E.sybox kompakt tasarımı saye-

sinde eski tarz hidrofor sistemleri ile 

karşılaştırıldığında boyut olarak en az 

%30 yer tasarrufu sağlar. Montaj yapı-

lacak yerin durumuna göre tesisata ya-

tay ve dikey olarak bağlanabilmektedir.

E.sybox’ın en önemli özelliklerinden 
biri de sessiz olmasıdır. Yeni su soğut-
malı motoru korozyona karşı dayanımlı 
olduğu gibi soğutucu fan olmadığın-
dan eski tarz hidroforlara göre daha 
az gürültü kirliliği yapar. Standart kul-
lanımda 45 dB gibi çok düşük ses ara-
lığına sahiptir. Tüketiciye sunduğu bir 
başka avantajı da kazan dairelerine 
yapılan ses yalıtımı maliyetini ortadan 
kaldırmasıdır.

E.sybox tasarlanırken montaj ve bakım 
kolaylığı ile tüketici konforu ön planda 
tutulmuştur. E.sybox sisteme entegre 
bir şekilde 2 lt lik genleşme tankını içe-
risinde barındırdığı için ilave ek bir ürün 
ihtiyacı yoktur. Bu genleşme tankının 
eski tarz hidrofor sistemlerine göre bir 
başka avantajı ise fazla yer kaplama-
ması ve bakım gerektirmemesidir.
Her bir parçanın maksimum olarak ge-
liştirildiği invertör teknolojisi ile donatıl-
mış bir entegre elektronik sistemi olan 
E.sybox; invertör teknolojisi sayesinde 
su ihtiyacına göre devreye girmektedir. 
E.sybox ile en başta su basıncında ani 
yükselme ve düşüşler olmamakta ,ayar-
lanan basınç kullanım artsa da azalsa 

da aynı düzeyde kalmaktadır. Tesisatta 
ani basınç yükselmesinden dolayı ses 
ve vuruntu olmamaktadır. E.sybox her 
seferinde düşük devirle devreye girdi-
ğinden daha az enerji harcamakta ve 
sürekli en hızlı devirde dönmeyeceğin-
den mekanik ömrü de artmaktadır.

Yeni nesil Mitsubishi Heavy VRF klimalar
Mitsubishi Heavy Micro VRF klima ci-
hazları, rezidans, otel, iş yeri ve ofis 
klima sistemlerinizi çok daha kolay-
lıkla kurma imkanı tanıyor.
FORM VRF Sistemleri  A.Ş olarak 
Türkiye’de tek yetkili distribütörü 
olduğumuz Mitsubishi Heavy Micro 
VRF klimalar, 10 ile 33 kW kapasite 
aralığında minimum dış ünite boyut-
ları ile mimarinizi bozmadan kolay 
yerleşim imkanı sağlar. Küçük dış 
ünitelerin Split dış ünite cihazları gibi 

bina dışında duvara monte edilebil-
me özellikleri vardır.

Mimaride estetik çözümler!

İç üniteler konusunda 17 tip için top-
lam 91 model seçeneği ile geniş ürün 
yelpazesine sahip Mitsubishi Heavy 
VRF klimaları, her türlü mimari alan 
için esnek çözümler sunabiliyor. Ay-
rıca çok yüksek enerji verimliliğine 
sahip bu ürünler, yeşil bina uygula-
maları için de ideal. 
Micro Vrf sistemler yüksek bakır bo-
rulama limitleri ve 1 dış ünitede 22 
adet iç üniteye kadar bağlanabilme 
özelliği sayesinde konfor şartları bo-
zulmadan tasarım esnekliği ve kolay 
uygulama imkanı sağlıyor. 

Yeni nesil MHI Micro VRF dış üni-

telerinde;

• 10 kW ile 15 kW soğutma kapasi-
tesi aralığında yatay üflemeli tek fanlı 
dış ünite, 22 kW ile 33 kW soğutma 

kapasitesi aralığında ise yatay üfle-

meli çift fanlı dış ünite ile VRF çözü-

mü sağlanabilmektedir.

Mitsubishi Heavy Industries VRF kli-

malar, küçük dış üniteleri ile yaşam 

alanlarınızda rahat nefes almanızı 

sağlarken konforlu bir hayatın da ka-

pılarını aralıyor.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi 
TİMAKADEMİ2023 çalıșmalarına bașladı

TİM’in liderliğinde 2009 yılında bașlayan “Türkiye İhracat Stratejisi 
çalıșmaları”, tamamlanmasını takiben bir devlet belgesi haline gelen 
Türkiye’nin 2023, 500 milyar dolar ihracat hedefi için firmalara yönelik 
TİMAKADEMİ2023’ü organize etti.

Türkiye’nin 2023, 500 milyar dolar ihracat he-
definin, sadece politika yapıcıların takip ettiği 
bir proje olmadığı, şirketlere katma değer su-
nan, ciddi ekonomik geri dönüşler sağlayan 
bir stratejik plan olduğu gerçeğini firmalara 
anlatmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından organize edilen TİMAKADEMİ2023 
çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz ay içerisinde TİMAKADEMİ2023’ün 
ilk toplantısı Makine, İklimlendirme ve Savun-
ma Sanayii Birlikleri üyelerine yönelik yapıldı. 
Toplantının açılışında İklimlendirme Sanayi İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Poyraz, Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren,  Savunma Sana-
yi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İbra-
him Şahin sektörleri hakkında bilgiler verdiler. 

2023 YILINDA 500 MİLYAR DOLAR 
İHRACAT İÇİN STRATEJİK PLANLAMA, 
GELECEK VİZYONU OLUŞTURMA

TİMAKADEMİ2023, 2013 yılı süresince 26 sektörü 
kapsayan 10 organizasyon yapılacak. 2014 yılında ise 
seminer Anadolu’nun dört bir yanına yayılarak de-
vam edecek. TİM’in liderliğinde 2009 yılında başlayan 
“Türkiye İhracat Stratejisi çalışmaları”, tamamlanma-
sını takiben bir devlet belgesi haline geldi. Bu Strateji 
belgesi ile birlikte Türkiye ekonomisi ve ihracatı, yeni 
bir döneme girdi. Türkiye’nin 2023 Yılında gerçek-
leştirmeyi hedeflediği 500 
milyar dolar ihracat için, 
bir yandan ekonomideki 
teknolojik dönüşümün 
tamamlanması, mevzuat 
alt yapısının hızla güç-
lendirilmesi sanayinin en 
ileri üretim teknolojileri 
ile donatılması gereki-
yor. İhracatın belkemiğini 
oluşturan ihracatçı firma-
ların girişimcilik ve yenilik-
çilik yönünde kendilerini 
hızla geliştirmesi stratejik 
planlama, gelecek vizyo-
nu oluşturma konusunda 
dönüşümlerini tamamla-
maları gerekiyor. 

26 SEKTÖRE YÖNELİK 10 ORGANİZASYON

2013 yılı süresince 26 sektöre yönelik yapılacak 

olan 10 organizasyonda, TİMAKADEMİ2023 semi-

ner Liderlerinden Execution Partners kurucu orta-

ğı Dr. Baransel Atçı, Türkiye’nin 2023, 500 Milyar 

Dolar İhracat Hedefinin gerçekleştirebilmesi için, 

Firmaların kendi bünyelerinde stratejilerini nasıl 

yürütmeleri gerektiğini, Türkiye hedefini koyarken 

kullanılan BALANCED SCORECARD Yönteminin, 

şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanından tüm çalı-

şanlarına kadar nasıl uygulanacağını, katılımcılara 

anlatacak. Gelen Şirket temsilcileri şirketlerin stra-

teji vizyonunu nasıl oluşturacaklarını, şirketin oyun 

planını ve değer oluşumunu haritalayarak yolunu 

basıl tanımlayacağını, şirketin tüm fonksiyonlarını 

aynı yönde nasıl koşturabileceğini, şirketin en üst 

düzet yöneticisinden, uzmanına herkesin plana 

katkısını nasıl tanımlayabileceğini nasıl ölçebile-

ceğini en önemlisi de dünya/ bölge oyuncusu bir 

şirket olarak stratejik yürütme çevrimini nasıl yapı-

sallaştırılabileceğini katılımcılar ile paylaşacak.

Şirketlerin bu dönüşüm sürecinde yararlanabile-

cekleri tüm Devlet yardım ve teşvikleri hakkında 

detaylı bilgiler de seminerlerde ayrıntıları ile an-

latılacak. TİMAKADEMİ’NİN orta vadeli hedefi ise 

2023 yılına kadar eğitim seminerlerini genişlete-

rek devam ettirmek. TİMAKADEMİ’nin uzun vadeli 

hedefi ise Türkiye’nin en etkin eğitim ve bilgi plat-

formu olmak.
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İSKİD 20. yılını coșkuyla kutladı
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği-İSKİD, 20. yașını 
18.05.2013 Cumartesi günü Four Seasons Sultanahmet Otelinde 
İSKİD üyeleri, sektör sivil toplum kurulușları yetkilileri ve basın mensupları 
eșliğinde coșkuyla kutladı.

İSKİD’in yolculuğu 16 Eylül 1991’de Isıtma-Soğut-

ma-Klima İmalatçıları Derneği kuruluşu için dü-

zenlenen bir toplantı ile başladı. Fikir ve çalışmaları 

ile Derneğimizi kuran 14 kurucu üye ile 28 Ocak 

1992 tarihinde kuruluş bildirimi yapıldı. 17 Mayıs 

1993’teki ilk Genel Kurul ile faaliyetine başladı.

Seçilen ilk Yönetim Kurulu’nun ilk çalışma konuları, 

hatta kuruluş nedenleri; fuar, istatistik (envanter) ve 

mevzuat idi, İSKİD’in halen devam eden çalışma alan-

larıdır. 2004 yılında Derneğin ismi İklimlendirme-So-

ğutma-Klima İmalatçıları Derneği olarak değiştirildi, 

konvansiyonel ısıtma ile fark vurgulandı, iklimlen-

dirme tabiri yaygınlaştırıldı. 1997’de Avrupa çapın-

da Eurovent Derneği’ne üyelik başladı. Süreç içinde 

derneğin katılımcılığı arttı ve 2 yıldır İSKİD Eurovent 

Dernek Yönetim Kurulu üyesi. 2000 yılında Dernekler 

ve Vakfın desteklediği ISK-Sodex Fuarı başladı, sektör 

gibi katlanarak büyüdü ve dünyaya açıldı. 

İSKİD, bugün içinde bulunduğu 11. Dönem itibarı 

ile; 93 firmadan 223 üyeye sahip, dernek ve iktisadi 

işletmesi iki yıllık gelir ve giderini 1,5 milyon TL ola-

rak bütçeleyen, ulusal ve global düzeyde tanınan bir 

dernek. Üyeleri 16 kurul ve komisyon ile çalışmalara 

yaygın ve etkin katılım sağlıyor. Alanında üyeleriy-

le birliktelik sağlayan İSKİD; istatistik, fuar, ihracat, 

Üniversite Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve Ür-Ge’nin yay-

gınlaşması, bilgi kaynağı olma, mevzuat çalışmaları, 

çevre konuları, kamuoyunun farkındalığı, lobi faali-

yetleri, piyasa gözetim ve denetimi, etik değerler ve 

sosyal etkinlikler gibi konularda çalışmalarına devam 

ediyor. İleri düzeyde ve organize bir örgütlenmenin 

mevcut olduğu iklimlendirme sektörü genelinde, 

kardeş dernekler, vakıf, platform, ihracatçı birliği ve 

sektör meclisi ile iyi ilişkileri ve ortak faaliyetleri ge-

lişerek sürüyor. İklimlendirme Sektör Platformu, İSİB 

ve TOBB Sektör Meclisi’nin 2023 hedeflerine, Stra-

teji Belgemiz doğrultusunda ulaşmak için çalışmalar 

sürüyor. 

Demokratik, şeffaf, katılımcı, birikimine ve yazılı ku-

rallarına uygun davranmayı her zaman ön planda 

tutmuş olan İSKİD, 20 yıldır sektöre hizmet veriyor. 

Gelenekleri, değerleri ve ilkeleri olan bir kurum ola-

rak İSKİD’in nice kuruluş yıldönümleri kutlayacağına 

inancımız tam.

“20. YAŞ COŞKUYLA KUTLANDI”

İSKİD 20. yaşını 18.05.2013 Cumartesi günü Four 

Seasons Sultanahmet Otelinde İSKİD üyeleri, sektör 

sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve basın mensupları 
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eşliğinde kutladı. 140 misafirin katıldığı gecede sunu-

culuğu yapan Sezai Aydın esprileriyle geceye renk kattı.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin tarafından 

açılış konuşması yapıldı. Gecede,  sektörün duayen-

lerinden Form Şirketler Grubu Onursal Başkanı ve 

İSKİD Onursal Üyesi Bedi Korun sektörel birlikteliğin 

önemini vurguladığı mesajlar verdi. Alarko Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı ve İSKİD Onursal Üyesi İshak 

Alaton’un mesajları da barkovizyondan sunuldu. 

Fasıl grubu tarafından renklendirilen gecede İSKİD’in 

kuruluşundan bu yana görev almış Yönetim Kurulu Baş-

kanlarına (1. ve 2. Dönem 1993-1996  Mustafa Bay-

gan, 3. Dönem 1997-1998  Vural Eroğlu, 4. Dönem 

1999-2000  Olgun Sönmez, 5. Dönem 2001-2002 

Mustafa Arslancan, 6. Dönem 2003-2004 Sn. Tunç 

Korun, 7. Dönem 2005-2006 Sn. A. Metin Duruk, 8. 

Dönem 2007-2008  Ş. Ersan Bakanay, 9. Dönem 2009-

2010  Nedim Zalma, 10. Dönem 2011-2012 . Levent 

Aydın) plaketleri Bedi Korun tarafından takdim edildi. 

Kurucu Başkan Mustafa Baygan da konuşmasında ku-

ruluş yıllarından anıları tazeledi. Cenk Endüstri, Daikin, 

Form, Friterm, Güven Soğutma, Makro Teknik, MGT 

Filtre ve KlimaPlus firmaları gecenin sponsorları oldu. 

Geniş bir katılımın sağlandığı gecede çeşitli sanatçılar 

eşliğinde eğlenen misafirler, çekilişle renklenen geceden 

birliktelik ve iyi dilek mesajları ile ayrıldı.

RIDGID Türkiye’deki 40. yılını kutluyor
Türkiye’de ilk kez 1973 yılında ürün-
leri satılmaya başlanan, dünyanın lider 
tesisat ekipmanları üreticisi RIDGID 
bu yıl ülkemizdeki 40’ıncı yılını kutlu-
yor. Ridgid Ortadoğu ve Türkiye Bölge 
Müdürü Ufuk Taşlı RIDGID markasının 
profesyoneller için işlerini kolaylaştıran 
en kaliteli el aletlerini sunmaktan gu-
rur duyduklarını ifade etti. RIDGID’in 
Türkiye 40’ıncı yılı kutladığını belir-
terek, ağır şartlarda çalışan ustaların 
markaya bağlılığı ve güveni sayesinde 
bu kadar uzun zaman Türkiye’de ba-
şarılı olduklarını söyledi. 

Ustalar güveni tercih ediyor
Ridge Ortadoğu ve Türkiye Bölge Mü-
dürü Ufuk Taşlı: “RIDGID 40 yıldan 
uzun süredir Türkiye’de ağır endüstri-
nin, tesisat ustalarının ve özellikle petrol 

firmalarının tercih ettiği bir ürün haline 
geldi. Milyonlarca RIDGID makine ve el 
aletleri her gün üretim tesislerinde, in-
şaat alanlarında ve sayısız birçok zorlu 
alanlarda kullanılıyor. Bu aletler, aşırı sı-
cak ve soğuk ortamlarda çalışıyor, kire 
ve çamura dayanıyor ve her gün güve-
nilir bir şekilde çalışıyorlar.”

Üretim üst düzey kullanıcı düşünü-
lerek yapılıyor
RIDGID ürünlerinden beklentisi en üst 
düzeyde olan usta ve profesyonelle-
rin hayatını kolaylaştırdıklarını aktaran 
Ufuk Taşlı dayanıklılık, kullanım kolaylılı-
ğı ve verimlilik unsurlarını dikkate aldık-
larına dikkat çekti. RIDGID’in, tüm dün-
yada yalnızca yetkili distribütör kanalı 
ile satış gerçekleştirdiğinin altını çizen 
Ufuk Taşlı: “Bizim gücümüz yerel dist-

ribütörlerle kurduğumuz uzun soluklu 
partnerliklerden gelmektedir.Satış son-
rası teknik servis hizmetimiz Türkiye’de 
60’ın üzerinde noktada gerçekleştiril-
mektedir. Teknolojik ürünlerimizin ser-
visi de; İstanbul’daki özel servis merkez 
noktalarımızda tamiri ve kalibrasyonu 
gerçekleştirilmektedir” diyor.
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Mostra Convegno Expocomfort 2014 
Road Show’un ilki İstanbul’da yapıldı

18 - 21 Mart 2014 tarihlerinde 39. kez Fiera Milano’da gerçekleșecek 
olan MCE - Mostra Convegno Expocomfort Fuarı’nın ilk yurt dıșı tanıtı-
mı Mayıs ayında Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleștirildi.

18 - 21 Mart 2014 tarihlerinde 39. kez Fie-

ra Milano’da gerçekleşecek olan MCE - Mostra 

Convegno Expocomfort Fuarı tanıtım toplantısı-

na Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası Derneği Genel 

Sekreteri Fatih Ayçin, İstanbul İtalya Başkonsolosu 

Gianluca Alberini, İtalyan Ticaret Merkezi Müdürü 

Ferdinando Pastore, Reed Exhibitions Italia İş Biri-

mi Direktörü Massimiliano Pierini, İSİB Başkanı Zeki 

Poyraz, Avrupa Mühendislik Sanayi Odası (FEST) 

Başkanı Sandro Bonomi, Avrupa Isıtma ve Sıhhi Te-

sisat Toptan Ticareti Federasyonu Başkanı Mauro 

Odorisio katıldı. 

Toplantıda, Avrupa Mühendislik Sanayi Odası (OR-

GALIME) Başkanı Sandro Bonomi Global Konfor 

Teknolojisinin Avrupa Sanayisindeki Yeri, Avrupa 

Isıtma ve Sıhhi Tesisat Toptan Ticareti Federasyonu 

(FEST) Başkanı Mauro Odorisio ITS Dağıtımı, Daha 

Hızlı Bir Avrupa başlıklı sunumlar yaptılar. 

Türkiye’de İtalyan Ticaret Odası Derneği Genel 

Sekreteri Fatih Ayçin, MCE Fuarı hakkında bilgiler 

verdiği konuşmasında MCE Fuarı’na 2012 yılında 

Türkiye’den 72 firma 2.950 metrekarelik bir alanda 

katıldığını, 2014 MCE Fuarı’na ise mayıs ayı itibariy-

le 63 firma 2.600 metrekare alanı rezerve ettirdiğini 

bildirdi. 

İSİB BAŞKANI ZEKİ POYRAZ: “BİZİM AÇIMIZ-

DAN MCE FUARI OLMAZSA OLMAZ FUARLARI-

MIZDAN BİRİSİDİR.”

İSİB Başkanı Zeki Poyraz ise MCE Fuarı’nın Türk İklim-

lendirme sektörü için çok önemli bir yere sahip oldu-

ğunu belirttiği konuşmasında; “ Türk iklimlendirme 
sektörü son derece eğitimli, gelişmiş, dernekleri ve 
birlikleriyle son derece örgütlü bir durumdadır. Çev-
remizdeki ülkelerdeki olumsuzluklara rağmen, hem 
yurtdışı pazarlarda hem de iç piyasada gelişmesini 
sürdürmeye devam ediyor. Bunun nedeni Türk ürün-
lerine olan güvenin artması, ürünlerin kalitelerinin 
genel kalitenin üzerinde olması, Türkiye’de üretime 
yönelik yatırımların artması, enerji verimliliği ve yeni-
lenebilir enerji pazarının gelişmesidir. İSİB üyelerine 
uluslararası pazarlara açılma, yeni pazarlara girme 
ve sektör olarak bir bütün olarak hareket etme nok-
tasında destek vermektedir.  Bizim açımızdan MCE 
Fuarı olmazsa olmaz fuarlarımızdan birisidir.” dedi.  
Ülke olarak ihracatımızın, üretim kapasitelerimizin 
arttığını,  sektör olarak sürekli yeni ürünler geliştirdi-
ğimizi belirten Poyraz, bu süreçte devletin de sektö-
rün bu büyümesine çok önemli destekler verdiğini, 
sektör olarak MCE gibi uluslararası organizasyonlar-
da yer almamız gerektiğini söyledi.

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2014 

ROAD SHOW PROGRAMININ İLK AYAĞI 

TÜRKİYE’DE

MCE fuarının 27/30 Mart 2012 tarihlerinde yapılan 
bir önceki edisyonu net 325.00 m2’lik alanda, 58 
farklı ülkeden 900 firmanın üzerinde yabancı katı-
lımcıyla toplamda 2.100 katılımcı firmanın iştirakiyle 
gerçekleşmiş, büyük çoğunluğu Türkiye, Polonya ve 
Avrupa’nın doğusundan olmak üzere yeni katılımcı 
firmaların artışı kaydedilmişti.  Fuarın 4 ana sektörü 
olan ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve yenilenebilir 
enerji sektörlerinden 2014 Fuarına hali hazırda 43 
farklı ülkeden %28’i yabancı olmak üzere toplamda 
1000 firma başvuru yaptı. 
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Karbon saydamlık lideri Arçelik A.Ș. 
Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekiyor 

‘Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın’ vizyonuna paralel olarak ‘Sürdü-
rülebilir Gelișim’ yaklașımı ile hareket eden, çevreyi ve doğal kaynak-
ları koruyarak sürdürülebilir kılmayı tüm faaliyetlerinde gözeten Karbon 
Saydamlık Lideri Arçelik A.Ș. doğanın ve ekolojik sistemin korunması 
konusunda çalıșmalarına devam ediyor.

Tüm iş süreçlerinde ‘Dünyaya Saygılı, Dünyada 

Saygın’ vizyonuyla hareket eden Arçelik A.Ş., do-

ğanın ve ekolojik sistemin korunması konusunda 

yürütmekte olduğu projelerle 5 Haziran Dünya 

Çevre Günü’ne dikkat çekti.  

Şirketlerin sera gazı salımları ve iklim değişikliğine 

yönelik stratejilerini uluslararası kurumsal yatırım-

cılarla paylaşmaları yönünde dünyanın en prestijli 

ve yaygın çevre girişimi olarak kabul edilen Kar-

bon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project 

- CDP) ’nin 2012 Türkiye Raporu sonucuna göre, 

Arçelik A.Ş. Karbon Saydamlık Lideri ödülünü aldı. 

Bu başarıyı getiren temel çalışmalar arasında, ‘ISO 

14064-1 Sera Gazı Emisyonu Hesaplanması ve Ra-

porlanması Standardı’na uygun olan ve bağımsız 

akredite kuruluş tarafından ‘%100 doğrulama 

(verification)’ ve ‘yeterli güvence (reasonable as-

surance)’ seviyesinde değerlendirilen Arçelik A.Ş. 

Sera Gazı Emisyonu Envanteri yer alıyor. 

Ayrıca, Arçelik A.Ş. Türkiye İklim Platformu ku-

rucu üyeleri arasında bulunuyor ve Arçelik A.Ş. 

Genel Müdürü Levent Çakıroğlu ‘Türkiye İklim 

Değişikliği Liderler Grubu Dönem Sözcülüğü ve 

Başkanlığı’nı yürütüyor. Bu kapsamda, Levent Ça-

kıroğlu 2011 yılı sonunda Durban‘da ve ardından 

2012 yılı sonunda Doha’da gerçekleştirilen Birleş-

miş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Toplantıla-

rında Türkiye’yi temsil etti.

Arçelik A.Ş., 2012 yılında şirketin, ISO 50001 

Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun hale 

getirilmesi ve belgelendirilmesi için çalışmaları 

başlatarak; kuruluşların enerji politikalarını belir-

lemesi, enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yö-

netim sisteminin performansını değerlendirerek 

iyileştirmelerin sağlanması esasına dayanan bu 

sistemin tüm gerekliliklerini kısa sürede yerine ge-

tirdi ve bu sertifikayı da almaya hak kazandı.

Levent Çakıroğlu: “Ürünlerimizde enerji ve su ve-

rimliliği ile dünyada öncü konumumuz, bizi Kar-

bon Saydamlık Projesi için de motive etti.’’

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama 

yapan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başka-

nı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu 

küresel sorunlar karşısında iş dünyasına düşen so-

rumluluğun farkında olarak, ‘Dünyaya Saygılı, Dün-

yada Saygın’ vizyonu paralelinde ‘Sürdürülebilir 

Gelişim’ yaklaşımıyla hareket eden Arçelik A.Ş.’nin, 

çevreyi ve doğal kaynakları sürdürülebilir kılmayı 

tüm faaliyetlerinde benimsediğini söyledi. Çakıroğ-

lu: “Şirketimiz bu amaçla, sürdürülebilirlik strateji-

sini iş hedefleriyle bütünleştirmiştir. Ürünlerimizin 
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yaşam döngüsü içinde oluşan sera gazı emisyonu-

nun %95’lik kısmı ürün kullanımı esnasında oluşur-

ken; tedarik, üretim, lojistik ve ürün geri dönüşüm 

süreçlerinin payı %5 düzeyinde gerçekleşmekte-

dir. Bu nedenle çevresel etkileri düşürülmüş ürün 

geliştirme, iklim değişikliğiyle mücadele açısından 

öncelikli çalışma alanımızı oluşturuyor. Amacımız 

yenilikçi teknolojileri hayata geçirerek, ürün yaşam 

döngümüz boyunca karbon ayak izimizi azaltmak 

ve sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına kat-

kı sağlamaktır” dedi.

Türkiye’de ilk A+++ enerji sınıfına sahip ve kendi 

sınıfında dünyanın en az enerji harcayan No-Frost 

buzdolabını ürettiklerini ifade eden Levent Çakı-

roğlu, A seviyesinden, A+++ enerji seviyeli buz-

dolaplarına geçildiğinde kullanımda %60 enerji 

tasarrufu sağlandığını vurguladı. Ayrıca, dünyanın 

6 litre su ile 13 kişilik bulaşığı A++ enerji sınıfında 

yıkayabilen ilk ve tek bulaşık makinesi ile 10  kişi-

lik bulaşığı A++ enerji sınıfında, 9 litre su ile yıka-

yan ilk 45 cm bulaşık makinesini yine bu dönem-

de ürettiklerini belirten Çakıroğlu, A sınıfına göre 

%50 daha az enerji tüketen çamaşır kurutma ma-

kineleri ve buhar jeneratörü destekli bulaşık ma-

kinesini de ürün gamına dâhil ettiklerini söyledi.

ARÇELİK A.Ş. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMA-

LARIYLA BİRÇOK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Arçelik A.Ş., ürünlerinin yanı sıra, üretim süreçle-

rinde de çevresel performansı  artırmaya, doğal 

kaynakların tüketimini azaltmaya ve yeniden kul-

lanmaya yönelik projeler yürütüyor. Arçelik A.Ş., 

gerçekleştirdiği üretimde enerji verimliliği çalışma-

larıyla, 2010 yılında dünya beyaz eşya sektöründe 

bir ilk olarak, yurt içindeki 8 işletmesi ile “Altın” 

sertifika sahibi oldu. 2011 yılında Buzdolabı, Ça-

maşır Makinesi, Pişirici Cihazlar ve Kompresör İş-

letmeleri yine dünya beyaz eşya sektöründe bir ilk 

olarak; en yüksek derecelendirme olan “Platin” 

sertifika ile ödüllendirildi. 2012 yılında ise, bu başa-

rı yurtdışına da taşınarak, Arçelik A.Ş’ nin Romanya 

ve Çin işletmeleri de   “Platin” seviyesine ulaştılar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARINDA DA 

İLKLERE İMZA ATIYOR

Arçelik A.Ş.,  2003 yılından bu yana Faaliyet 

Raporu’nda “sürdürülebilirlik” konusuna özel bir 

bölüm ayırarak, sürdürülebilirlik alanındaki ça-

balarını paydaşlarına raporlama yönünde iletişim 

faaliyetlerine devam ediyor. 2007 yılında Küresel 

Raporlama Girişimi (GRI) ilkelerini rehber alarak 

ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlayan Arçelik 

A.Ş., sürdürülebilirlik raporlaması alanında hedef-

lerini her yıl bir adım daha ileriye götürüyor. Bu 

doğrultuda Arçelik A.Ş., 2010 yılı Sürdürülebilirlik 

Raporunu GRI G.3. ilkelerine uygun olarak “B+” 

seviyesinde hazırlamış ve bağımsız dış denetim-

den geçerek, Türkiye’de kendi sektöründe GRI 

G.3. ilkelerine uygun, “B+” seviyesinde GRI onayı 

alan ilk kurum olmuştur. 2012 yılında dördüncüsü 

hazırlanan Arçelik A.Ş. 2011 Sürdürülebilirlik Ra-

poru da yine bağımsız denetim onaylı olup, “B+” 

seviyesindedir.  

Arçelik A.Ş. insan, sistem, tedarik, ürün ve top-

lumsal ana boyutlarında ele aldığı raporunda sür-

dürülebilirlik önceliklerine ilişkin performansını 

paydaşlarına sunuyor. İş süreçlerini ve hedefleri-

ni sürdürülebilirlik ilkesiyle bütünleştiren Arçelik 

A.Ş., çevresel etkileri düşürülmüş, en yüksek se-

viyede enerji ve su tasarrufu sağlayan ürünleriyle 

fark yaratıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerini Ar-Ge 

yatırımları ve inovasyon yönetimi ile destekliyor.
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Baymak yetkili servis toplantısı Kıbrıs’ta 
büyük bir organizasyon ile gerçeklești
Isıtma ve Soğutma sektörünün önde gelen firması Baymak’ın 2013 yılı 
Yetkili Servis Toplantısı Türkiye geneli farklı illerden yaklașık 150 yetkili 
servis yöneticisinin katılımı ile 20-22 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kıb-
rıs Acapulco Resort Hotel’ de gerçeklești.

Baymak Genel Müdürü Ender Çolak’ın katılım sağladı-
ğı toplantı; Yetkili Servis standartlarını ve hizmet kali-
tesini arttırmaya yönelik ekip çalışmaları şeklinde ger-
çekleşti. Yapılan toplantıda Baymak firmasının 2013 
yılı için hedeflediği hizmet standartları hakkında yetkili 
servislere bilgilendirmeler yapıldığı gibi,  ilerleyen süreç-
te uygulamaya geçirilecek olan servis projeleri hakkın-
da yetkili servislerden görüşleri ve önerileri de alındı. 
Faaliyet gösterdiği sektörde gerçek anlamda 7x24 ke-
sintisiz teknik servis hizmeti uygulamasını başlatan ilk 
firma olan Baymak, yapılan bu toplantı kapsamında da 
sektördeki farklılığını devam ettirecek müşteri memnu-
niyeti odaklı farklı ve yeni hizmet standartları ile ilgili 
2013 yılı hedeflerini yetkili servisler ile paylaştı.
2013 yılı ilk 4 aylık dönemine ait servis faaliyetlerinin 
de değerlendirildiği toplantıda ayrıca yeni seri elektro-
nik frekans kontrollü e.sybox hidrofor ürün grubu  ve 
Lectus serisi yoğuşmalı kazan kaskad ve otomasyon 
sistemleri konusunda teknik eğitimler gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda ise Türkiye genelinde 10 ve 20 yılı 
aşkın süredir Yetkili Servis olarak hizmet veren firma 
yetkililerine teşekkür plaketlerini sunan Baymak Genel 
Müdürü Ender Çolak; toplantı sırasında yapmış oldu-
ğu konuşmada; ‘Türkiye genelinde 250‘nin üzerinde 
yetkili servisimiz ve konusunda uzman1500 yetkili 
servis personelimiz ile sektörde her zaman bir adım 
öndeyiz. Baymak’ın bağlı olduğu ve Avrupa’nın ısıtma 
sektöründe ki 3. büyük grubu BDR Thermea, müşteri 
memnuniyetini her zaman birinci sırada tutmaktadır. 
Baymak olarak biz de bu politikayı hayata geçirdik ve 

satış sonrası hizmetlerin müşteri kazanmada en etkili 

faktör olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz’ dedi.

Baymak’ ta başlayan yeni dönem ile birlikte, Avrupa 

standartlarında servis yapılanması ile müşteri memnu-

niyetini ön plana çıkaran servis yönetimi hedefledikle-

rini belirten Çolak, satış sonrası hizmetler organizasyo-

nuna ve servis sistemine ciddi yatırımlar yaparak, yetkili 

servis yapılanmasını sürekli olarak geliştirdiklerini ifade 

etti. Çolak; ‘En yeni teknoloji ürünler ile hizmet kali-

tesini arttırarak, servis organizasyonunu sürekli olarak 

Avrupa standartlarında yenileyen ve sektörün bu ko-

nuda en başarılı ve en iyi firması olmayı hedefleyerek 

yepyeni bir satış sonrası hizmetler vizyonu ile Baymak 

müşterilerine hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrı-

ca yakın bir dönem içerisinde tüketicilerimizin talep ve 

önerilerinin değerlendirildiği müşteri hizmetleri birimi-

miz oluşturulmuş olup, 7 gün 24 saat tüketicilerimize 

kesintisiz hizmet sunuyoruz’ dedi.

Toplantıda yakın bir süre önce Avrupa’ nın ısıtma ala-

nındaki en büyük gruplarından  BDR Thermea’ nın 

Baymak’ ta %100 paya sahip olduğunu belirten Bay-

mak Genel Müdürü Ender Çolak; ‘Şimdi Baymak çok 

daha güçlü. Baymak’ ın hızı ve enerjisi BDR Thermea’ 

nın teknolojisiyle birleşti. Bugüne kadar Baymak hep 

sektörün, tesisatçının yanında hissedildi, şimdi de buna 

çok yüksek teknolojiyi ekliyoruz. Bu dönemde en bü-

yük önceliğimiz çok üst standartta kalite, en yüksek 

enerji verimli ürünler ve en uygun fiyat/performans 

oranlı ürünler olacaktır’ dedi.
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Ferroli’nin Türkiye’deki büyümesi Düzce’de 
bașladığı kombi üretimi ile hız kazandı 

1989 yılında bir apartman dairesinde yola çıkan Ferroli Türkiye, șu anda 
7 katlı genel müdürlük binası, Düzce’de inșa edilen 65,324 m² alan 
üzerinde, 35,322m² kapalı alana sahip fabrika binası, fabrikaya yaptığı 
35 milyon Euro’luk yatırım ve Mart ayında bașlayan kombi üretimi ile 
Türkiye’de büyümeye devam ediyor.

Isıtma ve soğutma sektöründe yarım yüzyılı aşkın 
bir tecrübeye sahip olan Ferroli’nin, Türkiye’deki 
yatırımları hız kazandı. “Kök Salıyoruz” sloganıyla 
önümüzdeki sene 25.yılını da kutlayacak olan Fer-
roli Türkiye, Mart ayı itibariyle Düzce’de kombi üre-
timine başladı.   
Endüstriyel ürünlerden bireysel kullanıma yönelik 
ürünlere, ısıtma ve havalandırmadan hidromasa-
ja kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Ferroli 
Grubu’nun en hızlı büyüyen şirketi olan Ferroli Tür-
kiye, Avrupa standartlarında kaliteli ürünlerle Türk 
tüketicisini buluşturarak, yetkili satıcı, yetkili servis 
ve son tüketici memnuniyeti ile pazarda güçlü bir 
yere sahip.  
Merkezi İstanbul’da bulunan Ferroli A.Ş.’nin İstan-
bul, Ankara, Konya, İzmir ve Kayseri’de 5 bölge mü-
dürlüğü bulunmaktadır. Yurt genelinde 200’ü yetkili 
satıcı olmak üzere toplam 520 satış noktası ve top-
lam 200 teknik servis ile hizmet vermektedir. 

DÜZCE’YE 35 MİLYON EURO YATIRIM

10 yılı aşkın bir süredir Ferroli Türkiye’nin genel mü-

dürlüğünü yürüten Çetin Çakmakçı; “Ferroli’nin 

Türkiye’deki büyümesinin her adımında bulunan 

biri olarak bugünkü yatırımımızdan ve Türkiye’deki 

konumumuzdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. 

Yaptığımız yatırımlarla Türkiye’de istikrarlı bir şekil-

de büyümeye devam ediyoruz. Hedefimiz yeni ya-

tırımlarla sektördeki en büyük ilk 3 oyuncu arasına 

girmek. Ayrıca üretimin yanı sıra tüketicileri enerji 

kullanımı konusunda bilinçlendirme projelerine baş-

layacağız” dedi. 

Düzce’deki fabrika ile ilgili bilgi veren Çakmak-

çı “Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 65,324 

m² alan üzerinde yer alan toplam 35,322 m² ka-

palı alana sahip Ferroli fabrikası, bölgeye 35 milyon 

Euro’luk bir yatırım sağladı. 2008 yılında panel rad-

yatör üretimine başlanan tesiste 2009 yılında havlu 

kurutucu ve 2013 Mart ayı itibariyle de kombi üreti-

mi başladı. Bugün Ferroli Grubu’nun panel radyatör 

ve havlu kurutucu ihtiyacının tamamının karşılandığı 

Düzce tesisleri 525.000 adet radyatör, 300.000 adet  

havlupan ve 300.000 adet kombi üretim kapasitesi-

ne sahiptir” dedi.  
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ODE Yalıtım Markalı İhracat Ödülü’ne 
layık görüldü

ODE Yalıtım, Dünya Gazetesi’nin düzenlediği ‘İhracatın Yıldızları 2012’ 
yarıșmasında Markalı İhracat Ödülü’nün sahibi oldu. 11. kez düzenle-
nen yarıșmada ödül kazanan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Bașkanı Or-
han Turan, “2012 yılı hem ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak hem 
de mevcut ülkelerdeki satıș hacmimizi büyütmek anlamında bizim için 
son derece bașarılı bir yıl oldu. ODE Yalıtım olarak aldığımız ödüllere bir 
yenisini eklemiș olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen ODE 

Yalıtım, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, bu 

yıl 11.si düzenlenen ‘İhracatın yıldızları 2012’ yarış-

masının Markalı İhracat Ödülü’nün sahibi oldu.

Dünya Gazetesi ve DHL Express işbirliği, Akbank ile 

Vodafone Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleştiri-

len İhracatın Yıldızları 2012 ödül töreninde, ödülü 

Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever’in elinden 
alan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan, ödüllerin her zaman motive edici olduğunu 
belirterek “ODE Yalıtım olarak aldığımız ödüllere bir 
yenisini eklemiş olmaktan dolayı mutluyuz. 2012 
yılındaki başarımızın takdir edildiğini görmek bizi 
gururlandırdı. Diğer taraftan 2023 yılı için açıklanan 
ihracat hedeflerimize ancak marka değeri yüksek 
ürünler ile ulaşabileceğimizi aşikar iken, ODE Yalıtım 
olarak Markalı İhracat Ödülü’ne layık görülmüş ol-
mak bizi ayrıca sevindirdi. Doğru yolda ilerlediğimizi 
teyit etmiş olduk ” dedi. 
57 ülkeye ihracat yapan ODE Yalıtım 2012 yılında 
hem ihracat yaptığı ülke sayısını artırdı hem de mev-
cut ülkelerdeki satış hacmini katlayarak başarılı bir 
yıl geçirdi. Bu başarısının ödülle tescillenmesinden 
mutluluk duyduklarını belirten ODE Yalıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Her fırsatta dile getir-
diğimiz gibi, ODE Yalıtım olarak yalıtım sektöründe 
Türkiye’den çıkmış bir dünya markası olmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede, ODE marka-
sının yurtdışında bilinirliğini arttırmak da öncelikli 
hedeflerimiz arasında yer alıyor.  ODE Yalıtım ailesi 
olarak paylaştığımız ‘Dünya markası olma’ vizyonu-
muz gereği, her zaman kendimizi geliştirmemiz ge-
rektiğinin farkındayız. İhracatta 2012’de yakaladığı-
mız başarıyı sürdürülebilir kılmak bizim için önemli 
bir görev” dedi. 
Turan ödüllerin beklenti çıtasını da yükselttiğini ve 
bu anlamda omuzlarına sorumluluk yüklediğini vur-
gulayarak, “2013’de 2012 yılını aşmak gibi bir so-
rumluluğumuz var artık. Ancak şirketimizin 2013’de 
ihracat da dahil olmak üzere bugün bulunduğun-
dan daha ileride olacağından eminim” dedi. 
Bu yıl 11. kez düzenlenen ‘İhracatın Yıldızları 2012’ 
yarışmasına 450’yi aşkın firmadan başvuru alındı. 
Titiz bir çalışma sonucunda, 10 kategori ve özel de-
ğerlendirmelerle ödül almaya hak kazanan 20 firma 
belirlendi. ODE Yalıtım’ın  Markalı İhracat  Ödülü’nü 
kazandığı yarışmada ‘2012 İhracatın Yıldızı’ Büyük 
Ödülü Şişecam’ın oldu. 
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İklimlendirme sanayi, “Vizyon 2023” 
hedefine odaklandı: 10 yılda 6,2 kat 
büyümek için 13 proje planlandı

klimlendirme sektörü Aralık 2012 ta-
rihinde başlanılan çalışmalar sonucun-
da, 6 ay gibi kısa bir süre içinde, söz 
konusu büyüme ve gelişmenin nasıl 
başarılacağına dair stratejik ve gerçek-
çi 13 projelik bir proje portföyüne sa-

hip hale geldi. Bu projeler sırası ile geniş ve katılımcı bir 
süreç ile elde edilmiştir. Bu ge-
niş katılıma karşın çalışmanın 
hassasiyeti ve üretilen fikirle-
rin kalitesi/netliği üst düzeyde 
olmuştur. Kök sorun analizleri 
yapılmış ve çözüm önerileri 
yüksek getiri/fayda getirecek 
konularda, titiz bir çalışma so-
nucunda elde edilmiştir.

İlk çalıştay Antalya’da 27 Ka-
sım-2 Aralık 2012 tarihleri 
arasında 300’den fazla katı-
lımcı ile yapılmıştır. Sektörün 
ihtiyaç ve öncelikleri bütünsel 
bir bakış ile ele alınmıştır. Bu 
çalışmanın çıktısı iklimlendir-
me sektörünün gelişmesi, de-
ğişmesi ve böylelikle dış ticaret 
potansiyelinin gelişmesi için 
aşılması gereken sorunların 
netleşmesi olmuştur.

İkinci adımda, 7 Mart 2013 
ve 4 Nisan 2017 tarihleri ara-
sında, birer günlük 4 çalıştay 
uygulaması yapılmış, bu ça-
lışmaların her birine 20’şer 
kişi katılmıştır. Bu daha küçük 
çalışma grupları ile ilk adımda 
elde edilmiş sorun tanımla-
rı hızla gözden geçirilmiş ve 
ağırlıklı olarak çözüm strate-
jileri/önerileri üzerinde çalışıl-
mıştır. Bu çalışmaların sonu-
cunda olgun 33 proje tanımı 
elde edilmiştir.

İSİB yönetim kurulu bu 33 
proje içinden 21’ine öncelik 
verilmesine, diğer 5’inin ikinci 
aşamada ele alınmasına, di-
ğer 7 projenin de bir sonraki 
adımda değerlendirilmesine 
karar vermiştir. Bu 21 proje-

den bazıları birleştirilmiş ve sektörel dönüşüm için 13 

kritik proje elde edilmiştir.

Üçüncü adımda, İzmir’de 15 ve 16 Nisan 2013 ta-

rihlerinde, 136 katılımcının kendi ilgi ve seçimleri 

doğrultusunda 13 gruba bölünmesi ile 2 tam gün-

lük, çok daha detaylı bir proje planlama çalışması 

yürütüldü. Söz konusu sektörü dönüştürecek 13 

stratejik proje büyük ve etkili bir katılımla be-

lirlenmiş ve planlamış durumdadır.

Bir sonraki adım olan dördüncü adımda, 13 stratejik 

projenin somut hedef ve amaçlara ulaşmasını göze-

tecek, gerektiğinde destekleyecek ve yönlendirecek 

bir yönetim yapısı oluşturulacaktır.

Mayıs 2013 sonunda başlayacak olan bu adım, Ha-

ziran 2013 sonu itibarı ile tamamlanacaktır.

İklimlendirme sektörü bu noktada sadece kendisi 

için değil, başka birçok sektöre örnek olacak bir ça-

lışmayı örnek bir işbirliği ile geliştirmiştir. Bu çalışma 

bu hali ile, şimdiden sektörel gelişim konusunda Tür-

kiye’deki en çok vaat eden, en gelişkin uygulama 

olmaya adaydır.

İ

Tunç Çelik

Analiz - Sentez Kurucu Bașkanı

Vizyon 2023 hedefi doğ-
rultusunda İklimlendirme 
sektörünü 10 yılda 6,2 
kat büyümeyi hedeflemiș 
durumda. Șüphesiz he-
def koymak ve stratejiler 
üretmek bir adım. Sözler, 
konferanslar ve raporlar 
gerekli ama esas olan 
“doğru projeleri, doğru 
uygulamak”.

Üçüncü Adımda, 13 gruba ayrılan katılımcılar, 
iki tam günlük çalışma sürecinde disiplinli 
bir tutum ile proje amaçlarına odaklandılar. 
Kendilerine verile sürece uygun olarak, 
aralarında üst düzeyde uyumlu ve sonuç 
olarak yaratıcı bir planlama çalışması 
gerçekleştirdiler. 

İlgili sürecin adımları aşağıdadır;,
1. Amaç, hedef ve kapsam belirlenmesi,
2. Proje aşamaları (kilometre taşları) ve   
 zamanlamaların belirlenmesi,
3. Proje ekibinin ve rol paylaşımlarının   
 planlanması,
4.  Değişim sağlayıcı kritik faaliyetlerin   
 belirlenmesi,
5.  Detaylı faaliyet planı hazırlanması,
6.  Gerekli kaynağın (maddi, beceri, politik)   
 öngörülmesi,
7.  Planlanan faaliyetleri Gantt şeması   
 formatına dönüştürülmesi,
8. Proje ekiplerinin ilk toplantılarını yapması.
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İKL İMLENDİRME 

SEKTÖRÜNÜN 13 

ANAHTAR PROJESİ

13 proje incelediğinde 

projelerin her birinin 

önemi kadar, birlikte 

stratejik bir bütünlük 

içinde oldukları görül-

mektedir.

Hedef pazarların 

analizinin ve trendlerin izlenmesinin önemini gö-

rüyoruz. Kümelenme ile birlikte rekabet gücünü 

arttırmanın dış pazarlarda güçlenilmesi açısından 

önemi öne çıkıyor. Yine bu paralelde öncelikle 

Türkiye pazarının seviye ve kalitenin artmasının, 

haksız rekabetin önlenmesinin ve kamunun liderlik 

rolünün önemi dikkati çekiyor.

Dış pazarlarda güçlenme ve Türkiye pazarının ka-

lite düzeyinin artması paralelinde iklimlendirme 

sektörü firmalarının kurumsallaşma konusunda 

farkındalık artışı ve firma yönetimlerine bunun için 

araçlar sağlanması konusu önemini gösteriyor.

Firmalarımızın rekabetçi ve katma değeri yüksek 

ürünler üretebilmesi için üniversite–sanayi işbirliği-

nin başlatılması konusu ile karşılaşıyoruz. Ancak bir 

üniversite-sanayi işbirliği modeli ve bunun hukuk-

sal altyapısı olmadan verimli sonuçlar alınamayaca-

ğını, alınsa dahi çok kısıtlı çalışmalar yapılabilece-

ğini görüyoruz.

Bu paralelde sektör firmalarının rekabet öncesi iş-

birliği ile öncelikle mühendislik ve teknoloji yöne-

timi konularında bir birikim ve yetkinlik oluşturma-

ları gerektiğini görüyoruz. Bu amaçla teknoparklar 

içinde kurulacak mühendislik ve ArGe firmalarının 

önemi öne çıkıyor.

İklimlendirme sektörüne yakın konumda olan ve 

yönetim olarak işbirliğine istekli meslek liselerini ve 

MYO’larının sektör olarak desteklenebileceğini ve 

bunu nasıl yapabileceği projelendirmiş durumda-

dır. Bu konu sektörün nitelikli işgücü temin etmesi 

açısından son derece önemli bir konu olmakla bir-

likte, konunu insani boyutu tartışmasız son derece 

önemli olan bir diğer husustur. Yine bu doğrultuda 

Makine Mühendisleri Odası ile birlikte, iklimlendir-

me sektöründeki mühendislerin akreditasyonu için 

bir çalışmayı daha projelendirildi. Bu da firmaların 

ve sektörün gelişmesi açısından hayati bir diğer ha-

yati proje.
Özetle, gerek ihtiyaç duyulan nitelikli işgücünün sağ-
lanması, gerek sektörün yapısal dönüşümü, gerek 

sektörün inovasyon altyapısının oluşması, gerekse 

sektörün büyümesine etki edecek diğer ticari konu-

larda ve sektörün/ülkenin genelini etkileyecek 13 

anahtar proje elde edilmiş durumdadır. 

Proje kodu Kısaltılmış proje isimleri

P10 ve P32 Yurtdışı paydaşlar ve işbirlikleri

P23 Üniversitelerin odaklanması

P16 ML ve MYO eğitimcilerinin
 hizmet içi eğitiminin    
 desteklenmesi

P1 Üst yönetimlere nitelikli   
 eğitimler

P9 Pazar araştırması ve    
 hedeflemesinde işbirliği

P11 Kümelenme ile rekabet gücü
 Voltranı oluşturmak

P8 Öncelikle Türkiye’de Pazar   
 standartlarının gelişmesi

P2 Firmalara kurumsallaşma   
 araçları sağlamak

P29 Lobi faaliyetleri

P19 Akredite mühendis    
 uygulamasının teşviki

P5, P14, P20,  Üniversite sanayi işbirliği için
P21 ve P22 model
 
P15 ve P17 ML ve MYO’ların gelişimi ve   
 desteklenmesi

P4, P7 ve P24 Teknopark’ta mühendislik
 firması için ihtiyaç analizi ve   
 planlama
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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan:
“Markalașmaya devam, markalașmayı 
desteklemeye sonuna kadar devam”

Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulașma-
sı için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalașmaya daha çok yatırım 
yapması gerektiğini belirten Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, teșvik 
sistematiğini bu alanları destekleyecek șekilde kurguladıklarını söyledi. 

Dünyanın en kapsamlı marka geliştirme programı 

olan TURQUALITY®, dünyaca ünlü pazarlama ve 

marka teorisyenlerini Türk markaları ile buluşturdu-

ğu Vizyon Seminerleri’ne devam ediyor. Bu yıl yedin-

cisi düzenlenen Vizyon Semineri’nin konuğu kısaca 

VG diye bilinen, strateji ve inovasyon konusunda 

dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Vi-

jay Govindarajan oldu. Kurumsal üst düzey eğitim 

alanında ilk 10 işletme profesörü arasında yer alan, 

dünyanın önde gelen iş stratejisi ve inovasyon uz-

manı Profesör Vijay Govindarajan “Ters İnovasyon” 

temalı konuşmasında Türk markalarına, değişen 

dünyada büyüme fırsatlarını nasıl yakalayabilecekle-

rini, artık sadece ihracat yapmanın yeterli olamaya-

cağını ve dünya markası olma yolunda inovasyonun 

rolünü anlattı.   

“İNOVASYON TERSİNE İŞLEMEYE BAŞLADI”

TURQUALITY® Programı kapsamında yer alan şir-

ketlerin yöneticilerinin global rekabet için gerekli 

yetkinliklere ulaşmasına destek olmak amacıyla 

düzenlenen Vizyon Semineri’nin açılış konuşması-

nı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptı. Uluslara-

rası firmaların yeni ürünleri ve inovatif faaliyetleri, 

yüksek gelirli ülkelerde ortaya koyduktan sonra bu 

ürünleri düşük gelirli ülkelerde satışa sunduklarını 

hatırlatan Bakan Çağlayan, “Buna geleneksel ino-

vasyon deniyor. Ters inovasyon ise bunun tam karşı-

tı. Yani inovasyonun düşük gelirli ülkelerde gerçek-

leştirilmesinden sonra yüksek gelirli ülkelerde satışa 

sunulduğu durumları tarif ediyor. Artık dünyada ge-

lişmekte olan ülkelerin yıldızı yükseliyor. İlk kez 2012 

yılında gelişmekte olan ülkeler dünya GSYİH’sının 

yarısına (40 trilyon dolar) ulaştı. Geldiğimiz noktada 

gelişmekte olan ülkeler dünyanın yükünü çekiyor ve 

dünya ekonomisine yön veriyor. İşte bu sebeple ino-

vasyon tersine işlemeye başladı” dedi. 

“TÜRKİYE’DE DE BAŞARILI İNOVASYON 

ÖRNEKLERİ VAR”

Türkiye’de başarılı inovasyon örneklerinin oldukça 

çok olduğunu belirten Bakan Çağlayan, “Pazar çe-

şitlendirmemiz buna iyi bir örnek. 2009 yılı ortasın-

da kısa sürede yapılan planlama sonucu 4 yılda 43 

milyar dolara yakın ek ihracat sağladık. Firma bazın-

da baktığımızda ise aklıma gelen ilk örnekler Simit 

Sarayı ve Koton. 10 yıl önce simit sadece tezgah-

larda satılırken, simit fırınları bugün yemek yenen 

yerlere dönüştü. Simit Sarayı bu başarılı inovasyon 

örneğini şimdi yurtdışına taşıyor. Koton ise alışveriş-

ten sıkılan erkeklerin mağazalarında vakit geçirebi-

lecekleri alanlar tasarladı. İnovasyon gerekli çünkü 

artık her geçen gün daha fazla firmanın ve ürünün 

rekabetine sahne olan küresel piyasalarda, avantaj 

sağlayabilmenin en önemli koşullarından biri ürün 

farklılaştırması. Geçmiş dönemlerde fiyat avantajı 

ile rekabet gücümüzü koruyabilmiştik. Ama artık bu 

sektörlerdeki varlığımızı, rekabet avantajımızı sür-

dürülebilir hale getirmek için inovasyon, tasarım ve 
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markalaşma konusunda hızlı bir gelişim göstermek 
zorundayız” diye konuştu.

“KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATIMIZI 

ARTIRMAMIZ ŞART”

Bakanlık olarak Türkiye’nin dış ticaretinin birim fi-
yat analizini yaptıklarını ifade eden Bakan Çağlayan, 
“Bizim kilo fiyatlarımız ne, başka ülkelerin ne? Bi-
zim nasıl değişmiş, onların nasıl değişmiş? bunların 
hepsini inceliyoruz. Tablo şu: Genel ihracatımızın bi-
rim fiyatı 2009’da 1.16 dolar, 2010’da 1.25 dolar, 
2011’de 1.47 dolar, 2012 yılında ise ortalama 1.58 
dolar olarak gerçekleşmiş. Yani ihracat birim fiyatı-
mızda sürekli bir artış var ama fiziki olarak ihracatına 
ağırlık verdiğimiz ürünlerdeki gelirimiz son derece 
zayıf. Bu alanda harcadığımız emeği fiyatların ya da 
katma değerin görece yüksek olduğu ürünlerin üre-
timine kaydırmamız gerekiyor. Yani “katma değeri 
yüksek ürünlerde üretimimizi nasıl artırırız, ihraca-
tımızı nasıl artırırız” buna bakmamız gerekiyor. Bu-
nun için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya 
daha çok yatırım yapmamız lazım” diye konuştu. 

”TEŞVİK YETMEZ, KAMUOYU OLUŞTURMAMIZ 

GEREKİYOR”

Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefinin olan 500 mil-
yar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Çağlayan, “Bu 
hedefi yükte hafif pahada ağır ürünlerin ihracatımız-
daki payını arttırarak, yani özgün tasarımlı, yenilikçi 
ve markalı ürünler ihraç ederek gerçekleştirebiliriz. 
Bu kapsamda öncelikle Ar-Ge yatırımlarını artıracak 
tedbirler alarak, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Ar-
Ge harcamalarının GSYİH’ye oranını aşamalı olarak 
artıracak ve 2023 yılında %3’e çıkaracağız. Yatırım-
üretim-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yö-
nelik oluşturduğumuz teşvik sistematiğimizi, Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım ve markalaşmayı özendirecek şe-
kilde kurguladık ve uyguluyoruz. Ama sadece teşvik 
etmek yetmiyor. Ülkemizde bu konularda kamuoyu 
oluşturmak, farkındalığı artırmak da çok önemli. Bu 

yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Design Turkey En-
düstriyel Tasarım Ödülleri, bugün burada katıldığımız 
TURQUALITY® Vizyon Semineri gibi etkinlikler bu far-
kındalığı oluşturmak için atılan önemli adımlar” dedi.

“ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİNDE

AVRUPA’DA İLK ÜÇTEYİZ”

Moda ve endüstriyel ürün tasarımı alanlarında faa-
liyet gösteren firmalara yurtdışı tanıtım, pazarlama, 
kira gibi geniş bir yelpazede destekler sunduklarını 
anlatan Bakan Çağlayan, “Türkiye son yıllarda tasa-
rım konusunda önemli işler yapıyor. Bunun sonucun-
da da son birkaç yılda endüstriyel tasarım tescil baş-
vurularında “Avrupa’nın en çok başvuru yapılan ilk 
3 ülkesi” arasına girdik. Ülkemizde yapılan tasarım 
tescil başvuru sayısı 2010’da 31 bin, 2011’de 36 bin 
578, 2012’de 41 bin 220’ye ulaştı. 2010’da 8 bin 
343 olan patent tescil başvurusu sayımız 2011’de 
10 bin 241, 2012’de ise %13 artarak 11 bin 599’a 
ulaştı. Bu artışta Ar-Ge yatırımlarındaki artışın katkısı 
büyük. 2011’de Ar-Ge harcamaları 6,7 milyar dola-
ra ulaştı. Böylece Ar-Ge harcamaları GSYİH’nin bin-
de 8,6’sına yükseldi. Ama hedefimiz 2023’te yüzde 
3’e çıkarmak” dedi.

“TURQUALITY® KLASİK BİR DEVLET YARDIM

PROGRAMI DEĞİL” 

Katma değerli ürünün aynı zamanda belirli bir mar-
ka değeri olan ürün anlamına geldiğini vurgulayan 
Bakan Çağlayan, “Türkiye’nin de markalaşması 
olarak gördüğümüz bu yolculukta Bakanlığımızın 
markalaşmaya verdiği önemi ve destekleri hepiniz 
biliyorsunuz. TURQUALITY® Programı bu alanda 
Amiral Gemimiz. TURQUALITY® bugün itibariyle 
90 firmamızın 102 markası ile kapsama dâhil ol-
duğu, birçok markamızın ise programa girmek için 
yoğun çaba gösterdiği en iyiler kulübü haline geldi. 
TURQUALITY® adeta bir prestij ligi. TURQUALITY® 
Programı’na hazırlık süreci olarak düşünebileceği-
miz Marka Programı’mız kapsamında ise 41 firma-
mızın 44 markası bir üst lige çıkmak için antrenman 
yapıyor” diye konuştu. Bakan Çağlayan, “TURQUA-
LITY® Programı’nda yer alan firmalarımızın 2012’de 
sadece destek kapsamındaki markalarıyla yaptıkları 
ihracatın birim fiyatı 3,28 dolar olmuştur. Bu, marka 
olmanın, markalı mal satmış olmanın ortaya koydu-
ğu katma değerdir. Bu bize şunu gösteriyor, marka-
laşmaya devam, markalaşmayı desteklemeye sonu-
na kadar devam” diye konuştu. 

“BÖLGESEL ANLAMDA LİDER MARKALARIMIZ

OLUŞMAYA BAŞLADI”

Küresel anlamda, henüz en değerli marka listelerin-
de ilk 100’de, ilk 500’de Türk markaları olmadığını 
anlatan Bakan Çağlayan şunları söyledi: “Ama böl-
gesel anlamda lider markalarımız oluşmaya başladı. 
Ancak, bizim kazandırdığımız vizyon ile bu hedefe 
er veya geç ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. 
Çünkü marka olmak ve markalaşmak uzun vadeli, 
sabır isteyen bir yatırımdır. Biz de Bakanlık olarak her 
zaman sizin yanınızda olacağız, bu yolculukta size 
her türlü desteği vereceğiz.” 
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Üniversitelerin enerji kulüpleri, enerji 
firmalarını ödüllendirdi

“Üniversiteler Enerji Ödül Töreni” İstanbul Aydın 
Üniversitesi (İAÜ) Enerji Kulübü ev sahipliğinde,  
Bahçeşehir Üniversitesi Enerji Kulübü,  Beykent Üni-
versitesi Enerji Kulübü, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Enerji Kulübü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Kulü-
bü,  Koç Üniversitesi Enerji Kulübü ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi Rüzgâr Enerjisi Kulübü tarafından 24 
Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır.
Ödül törenine, AYEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Za-
fer Erkan, ödül alan Enerji Sektör temsilcileri, Üniver-
sitelerin Enerji kulüpleri, Öğretim üyeleri, Öğrenciler 
ve diğer sektör temsilcileri ve davetliler katılmıştır. 
Ayrıca, törende Türk Sanat Müziği Sanatçısı Melihat 
Gülses tarafından da konser verilmiştir.
Üniversiteler Enerji Ödülleri” törenin açılış konuşma-
sını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yadigâr İzmirli, yenilenebilir enerji konusunda ya-
pılan çalışmaların İAÜ Enerji Kulübü ev sahipliğinde 
ödüllendirilmesinin büyük mutluluğu içinde olduğu-
nu belirterek, “Bu ödüllerin arkadaşlarımızın çalış-
malarına yeni ufaklar açacağına inanıyorum” dedi. 
Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, geçlerin bu yönde yaptıkları 
çalışmaların desteklenmesi gerektiğinin altını çize-
rek konuşmasının şöyle sürdürdü:
“Artık Türkiye’de teknolojiye hâkim, dünyada neler 
olup bittiğine hâkim bir gençlik yetişiyor. Dünyayla 
bütünleşmiş bir gençliğimiz var. Bunun en kısa süre-
de Türkiye açısından büyük bir fırsata dönüşeceğine 
inanıyorum.” dedi.
İAÜ Enerji Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Zafer Utlu 
ise yaptığı açılış konuşmasında “enerji güvenliği” 
kavramının giderek üzerinde daha çok konuşulan 
bir kavram haline geldiğine dikkat çekti. Doç. Dr. 
Utlu, “ Enerji arz güvenliği, ülkemiz için de önemi-
ni korumaktadır. Bu kapsamda son yıllarda, enerji 
piyasamızın rekabete dayalı ve şeffaf bir piyasa an-
layışı çerçevesinde yeniden yapılandırılması, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynak potansiyelimizin tespiti ve 
kullanımı, nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil 

edilmesi, enerji verimliliği ve yeni enerji teknolojile-

rinden yararlanılması gibi alanlarda yasal ve teknik 

çalışmalarla önemli aşama kat edilmiştir.” şeklinde 

konuşarak enerji arz güvenliğinin ülkemiz için de 

önemini koruduğuna dikkat çekerek konuşmasının 

şu sözlerle noktaladı: “İstanbul’da bulunan altı üni-

versitemizin Enerji Kulüpleri yenilenebilir enerji po-

tansiyelimize sahip çıkmak ve bu alanda bir bilinç 

oluşturmak amacıyla bir araya gelmiştir. Üniversite-

lerimizin enerji kulüpleri ortak yapmış olduğu çalış-

malarla yenilenebilir enerji alanında faaliyet göste-

ren firmalarımıza “Yatırım ve Teknoloji” geliştirme 

ödülleri verilmesini kararlaştırılmışlardır.” dedi. Ayrı-

ca, Ödül sahipleri, her üniversitenin kendisine veri-

len enerji alanında Enerji Kulüpleri tarafından Enerji 

kulübü ve Mühendislik Fakültesindeki öğrencilerin 

katılımıyla gerçekleştiği oylama sonucunda belirlen-

miştir.  

Ödül kategorileri ve ödül verilen firmalar:

Enerji Verimliliği alanında ödülleri Bahçeşehir Üni-

versitesi Enerji Kulübü tarafından;

• Üniversiteler Enerji Verimliliği Yatırımcı Ödülü ala-

nında Cengiz Enerji Holding’e 

• Üniversiteler Enerji Verimliliği Teknoloji Ödülü ise 

Siemens’e verildi.

Hidroelektrik Enerji alanında ödülleri Beykent Üni-

versitesi Enerji Kulübü tarafından; 

• Üniversiteler Hidroelektrik Enerji Yatırımcı Ödülü 

İçtaş Enerji’ye verildi. 

Güneş Enerjisi alanında ödülleri  İstanbul Aydın Üni-

versitesi Enerji Kulübü tarafından;

• Üniversiteler Güneş Enerji Yatırımcı Ödülü alanın-

da Ezinç Kollektör’e, Üniversiteler Güneş Enerji Tek-

noloji Ödülü ise; Anel Enerji’ye verildi.

Jeotermal Enerji alanında ödülleri İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Enerji Kulübü tarafından; 

• Üniversiteler Jeotermal Enerji Yatırımcı Ödülü ala-

nında Zorlu Enerji’ye verildi.

Biokütle Enerjisi alanında ödülleri Koç Üniversitesi 

Enerji Kulübü tarafından;

• Üniversiteler Biokütle Enerji Yatırım Ödülü alanın-

da Petrol Ofisi’ne, Üniversiteler Biokütle Enerji Tek-

noloji Ödülü ise;  Artaş Endüstriyel Tesisler şirketine 

verildi.

Rüzgâr Enerjisi alanında ödülleri Yıldız Teknik Üni-

versitesi Enerji Kulübü tarafından;

• Rüzgâr Enerjisi Yatırım Ödülü Demirer Holding’e, 

Rüzgâr Enerjisi Teknoloji Ödülü ise Vestaş’ne verildi.
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Bosch 2,4 milyar avro ciro, 1,5 milyar 
avro ihracat hedefliyor

Türkiye’den dünyaya yașam için teknoloji tasarlan ve üreten Bosch trendleri belirle-

meye devam ediyor, faaliyet gösterdiği sektörlerde öncü rol oynuyor. 1 milyar avro’su 

son 6 yılda olmak üzere bugüne kadar Türkiye’de 2 milyar avro yatırım gerçekleștiren 

Bosch; bu yıl cirosunu yüzde 16,5, ihracatını ise yüzde 17 artırmayı planlıyor.

Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Yo-
ung; 15 Mayıs 2013 günü Grand Hyatt 
Otel’de düzenlediği yıllık değerlendirme 
toplantısında, 150 ülkede temsil edilen 
Bosch Grubu’nun 2012 rakamlarına 
göre;  306 binden fazla çalışanıyla 52,5 
milyar avro ciro elde ettiğini söyledi. Yo-
ung, “Bu küresel gücün en önemli ülke-
lerinden biri de Türkiye. Bosch dünyasın-
da 15’inci sıradayız. Avrupa’da büyüme 
bütçesi yapan iki ülkeden biriyiz” dedi. 
Bosch Grubu’nun Türkiye’deki satışları 
ise 852 milyon avro oldu.  

2012’de 2,1 milyar avro olan cirosunu 
2 milyar 400 milyon avro’ya, 1 milyar 
250 milyon avro olan ihracatını ise 1 

milyar 510 milyon avro’ya yükseltmeyi hedefleyen 
Bosch Türkiye, istihdamını ise yılsonunda 11 bin 
858’e ulaştırmayı planlıyor. Böylelikle; bugüne kadar 
Türkiye’de gerçekleştirdiği 2 milyar avro yatırımıyla 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli 
görevler üstlenirken, 5 kıtada 40’tan fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyor.

Türkiye’de 1910 yılından bu yana hizmet veren 
Bosch, ilk fabrikasını 41 yıl önce kurduğundan bu 
yana 2 milyar avro tutarında yatırım gerçekleştirdi.  
2011 yılında 203, 2012’de 227 milyon avro yatırım 
yapan Bosch, bu yılı da aynı seviyelerde yatırımla ta-
mamlamayı hedefliyor. Bosch; 2013 yılı sonunda ise 
son üç yıldaki istihdam rakamını 1821 kişi artırmış 
olacak.

Bu istihdam rakamlarıyla Türkiye, Bosch’un en 
önemli üretim üslerinden biri konumunda yer alıyor. 
Bosch Türkiye, Avrupa’da Almanya’dan sonra ça-
lışan sayısı bakımından ilk ve dünya genelinde ise 
yine Almanya hariç 4. sırada yer alıyor. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerini aşmasını istiyoruz
“Bugüne kadar olduğu gibi,  Türkiye’nin geleceğine 
büyük güven duyuyoruz.  2023 hedeflerine ulaşma-
sını değil, aşmasını istiyoruz” diye konuşan Young, 
şirketin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Oto-
motiv, yapı ve genel sanayilerimiz için özel çözüm-
ler üretiyoruz, yeni üretim modellerinden teknoloji 
transferine kadar bir dizi çalışma yürütüyoruz.  Üç 

Ar-Ge Merkezimizin yanı sıra co-designer konumun-
da yerel yetkinlik merkezleri kuruyoruz. Müşterile-
rimize en güncel teknolojileri kazandırıp küresel 
rekabetçiliklerini güçlendiriyoruz. Türk markalarının 
küresel boyutta markalar olması sürecinde el ele yü-
rüyoruz. Yerlileştirme çalışmalarımızla ülkenin ithal 
edeceği ürünleri hem üretip hem de ihraç ediyoruz. 
Böylece cari açığın azaltılmasına katkıda bulunuyo-
ruz” şeklinde konuştu.

Türk mühendis ve iş gücünün Ar-Ge başarısı

Avrupa Patent Ofisi’nin açıklamasına göre Bosch, 
838 patent ile Avrupa’nın geçen yıl en çok patent 
alan şirketi oldu. 2012 yılında global olarak Ar-Ge 
çalışmaları bütçesi 4.8 milyar avro olan Bosch, 4 bin 
800 patent başvurusunda bulundu.  

Türkiye ısıtmada en büyük 5 pazardan biri

Türkiye, Bosch Termoteknoloji için Avrupa’da-
ki en büyük 4-5 pazardan biri. Duvar tipi kombi 
ve kompenentleriyle ısı pompalarının iç ünitelerini 
Manisa’da bulunan fabrikasında üreten Bosch için 
Türkiye, Avrupa’daki önemli pazarlardan biri konu-
munda bulunuyor. Bosch üretiminin yüzde 70’ini ih-
raç ediyor. Bosch ve Buderus kombilerinin üretildiği, 
845 kişinin çalıştığı tesisler, Bosch Termoteknik’in 
dünyadaki en büyük kombi fabrikası olma özelliğini 
taşıyor. Son iki yılda her yıl 500 binin üzerinde kombi 
üretimi gerçekleştiren fabrikadan 34 ülkeye kombi 
ihraç ediliyor.

“Türkiye’nin en gözde şirketleri” arasındayız

Bosch’un, üniversite gençliğinin en gözde şirketleri 
arasında yer aldığını belirten Young, ”İş hayatında 
fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla İnsan 
kaynakları uygulamalarında yeni, çığır açacak bir 
proje başlattık. Yasaların annelere tanıdığı doğum 
izni ve sınırlı süt iznine ek olarak, çocukları bir yaşı-
na gelene kadar, dileyen tüm kadın çalışanlarımıza 
part-time çalışabilme hakkı tanıyoruz” dedi. Türki-
ye’deki çevre faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ste-
ven Young; son 2 yılda 34.400 MWh enerji verimli-
liği çalışması karşılığında 600 bin ağaca bedel olan 
14.300 tCO2 emisyonu azaltıldığını ve son 2 yılda 
yapılan enerji verimliliği çalışmalarıyla da 2 milyon 
avronun üzerinde tasarruf sağlandığını bildirdi.
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y e n i  p a z a r l a m a

Gelecekte pazarlama
er şey inanılmaz bir hızla değişiyor. 

Bu değişim en çok da pazarlamayı 

etkiliyor çünkü pazarlama insanları 

ikna etmekle ilgili, dolayısıyla da in-

sanlardaki her türlü değişim pazarla-

mada devrim niteliğinde yeniliklerin ortaya çıkması-

na sebep oluyor.

İnternet, yaygınlaşmasıyla birlikte pazarlamada o 

kadar köklü değişiklikler yaptı ki, hepimiz pazarla-

mayı yeniden tanımlamak, öğrenmek ve öğretmek 

zorunda kaldık. Şu günlerde 

internet büyük bir değişim 

içerisinde; artık çok daha 

akıllı, insanları daha iyi anla-

yan, üstelik kontrolün cihaz-

lar arası etkileşimle internetin 

kendi kendini yaratacağı bir 

web dünyası ortaya çıkıyor, 

web 3.0.

Web 3.0 ile, artık makineler 

bizim hakkımızda çok daha 

fazla bilgiye sahip olacaklar, 

bizimle aynı dili konuşacak-

lar ve farklı yerlerden gelen 

bilgileri bütünleştirerek bizim 

hakkımızda her şeyi bilecek-

ler. İşte size bazı senaryolar;

Senaryo 1: 

• İstanbul Beyoğlu’nda geziyorsunuz.

• Mobil sistem sizin nerede olduğunuzu biliyor.

• Mobil sistem, daha evvelki kayıtlarından sizin “ret-

ro sanat” sevdiğinizi biliyor.

• Mobil sistem sizi o gün, Garanti Bankası Sergi Sa-

lonundaki “retro sanat” sergisine yönlendiriyor

Senaryo 2: 

• Web sitesi hiçbir tasarım içermiyor.

• Tarayıcınız ile web sitesini ziyaret ettiğinizde, sizin 

önceliklerinize, daha evvellki renk ve biçim seçimle-

rinize göre web sitesi “sizin tercih edeceğiniz şekil-

de” tarayıcınızda şekilleniyor.

• Ekranınızda, işinize yaramayan hiçbir bilgi yok. 

Tüm gereksiz bilgiler, tarayıcınız tarafından kaldırıl-

mış.

Senaryo 3:

• Bir seyehat acentası sitesine giriyorsunuz.

• “1 hafta  tatil yapmak istiyorum, eşim ve 11 ya-

şımdaki çocuğum da benimle gelecek, denize gir-

mek istiyorum ve bu tatil bana 3.000 YTL’yi geçme-

yecek bir bütçe ile sunulmalı” yazıyorsunuz .

• Sistem size, ailenizle sahil kenarında tatil sunan 

3.000 YTL’yi geçmeyecek paketleri listeliyor.

Senaryo 4:

• Bir alışveriş sitesine girdiniz ve “spor” bölümünde 

gezindiniz.

• Daha sonra “kondüsyon aletleri” kısmını dolaştı-

nız.

• Siteye bir daha girdiğinizde “kitap” bölümüne git-

tiniz.

• Site, size hemen “spor ile ilgili kitaplar”  “kondüs-

yon aletleri ile ilgili kitaplar” bağlantılarını sıralıyor.

Senaryo 5:

• Sürekli geçtiğiniz bir güzergah var. Bu güzergah 

mobil sistem sayesinde biliniyor.

• Süpermarketten sürekli satın aldığınız ürün ALBE-

Nİ.

• Yol üzerindeki Migros’ta ALBENİ ürününde 

%30’luk bir promosyon var.

• Yol güzergahındaki digital billboard sizin geldiği-

nizi anladığı anda değişiyor ve Migros’taki %30’luk 

ALBENİ kampanyasının reklamını yapmaya başlıyor.

Senaryo 6:

• Süpermarkete gittiniz, evde bittiği için tuvalet ka-

ğıdı, sigara ve bira aldınız, kartınızı uzattınız, kasiyer 

ödemeyi almak için geçirdi.

•   Kasa bilgisayarı son hızla bankaya ödeme bilgi-

lerini sorarken merkez bilgisayara isim bilginizi yol-

lar,  ana bilgisayar isminiz ve satın aldığınız ürünlerin 

bağlı olduğu ürün grupları ile, facebook da yolladı-

ğınız ve aldığınız pokeleri sıklığına göre karşılaştırır. 

•  En fazla içki veya yiyecek konusunda poke yolladı-

ğınız ve en sık iletişimde kaldığınız arkadaşınızı bulur 

•  Önünüzdeki LCD ekranda en yakın arkadaşınız 

Ahmet`in facebook resmi belirir, altında da şu yazar: 

“Keşke Ahmet de olsaydı, Doritos`un yeni acılı cipsi 

ile Efes biralarınızı yudumlardınız...” 

Ne dersiniz, belki de gelecekte bu kadar etkin pazar-

lamaya maruz kalmamak için reklamsız alanlar satın 

almak zorunda bile kalabiliriz.

H

Dr. Zeki Yüksekbilgili

Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi

http://www.yuksekbilgili.com

zeki@yuksekbilgili.com
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Mekanik tesisatlarda 

TEST–AYAR–DENGELEME Test-Ayar-Dengeleme (TAD) hizmeti; 

başta endüstriyel sanayi sistemleri, otel-

ler, hastahaneler, ilaç fabrikaları, üre-

tim tesisleri, temiz odalar ve yönetim 

binaları (ofisler) olmak üzere, mekanik 

tesisat sistemlerinin projelerine ve şart-

namelerine uygunluğunun test edilme-

sini, ayarlarının yapılmasını, balanslan-

masını, işletmeye alınmasını ve tüm bu 

işlemlerin uluslararası standartlara göre 

raporlanmasını içerir. TAD özetle; meka-

nik tesisatınız için bir “Tüm Disiplinler ile 

Koordineli, Planlı Ölçüm Sürecine Sahip  

ve Standartlara Göre Raporlanmış Dene-

tim” mekanizmasıdır.
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Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV); “Tür-
kiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa 
Birliği’ne uyumunu sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini ger-
çekleştirmek” amacıyla 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur.
ISKAV olarak bu amaca yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, 
ülkemizde büyük bir eksiklik olan mekanik tesisatların bağımsız 
ve tarafsız bir kuruluş tarafından denetlenmesi amacıyla vakfı-
mızın bünyesinde “TEST – AYAR – DENGELEME” (TAD) birimini 
kurmuş bulunmaktayız. Yaklaşık olarak 2,5 yıldır sektöre hizmet 
veren TAD Birimi’miz, yaptıkları çalışmalar sayesinde ülkemizde 
bu hizmeti tanıtmış ve sektörden gelen olumlu fikirler doğrul-
tusunda çalışmalarına daha da hız vermiştir. Vakfın TAD ile ilgili 
uzun vadeli planı; gereken pazar oluşturulduktan sonra bu hiz-
meti yapmaları için yerini özel iştiraklere bırakmak ve bu kuru-
luşları bir çatı altında toplayarak sistemin düzgün çalışmasını 
sağlamaktır. Kısaca, iklimlendirme sistemleri için “Kalite Kontrol 
Mekanizması” oluşturmaktır.

TAD NEDİR? TAD hizmeti; başta endüstriyel sanayi sistemleri, 
oteller, hastahaneler, ilaç fabrikaları, üretim tesisleri, temiz oda-
lar ve yönetim binaları (ofisler) olmak üzere, mekanik tesisat 
sistemlerinin projelerine ve şartnamelerine uygunluğunun test 
edilmesini, ayarlarının yapılmasını, balanslanmasını, işletmeye 
alınmasını ve tüm bu işlemlerin uluslararası standartlara göre 
raporlanmasını içerir. TAD özetle; mekanik tesisatınız için bir 
“Tüm Disiplinler ile Koordineli, Planlı Ölçüm Sürecine Sahip  ve 
Standartlara Göre Raporlanmış Denetim” mekanizmasıdır.

DÜNYA’DA TAD: Test – Ayar - Balans (TAD), yüksek teknolo-
jiye sahip binalarda (Hi-Tech Buildings) performans değerlen-
dirmesi için aranılan ön şartlardan biridir. Günümüzde, çevre 
dostu yeşil binaların performans değerlendirmesi için dünya 
çapında bir çok puanlama sistemi bulunmaktadır. Bunlardan en 
çok kabul gören iki sistem; Amerikan menşeli LEED ve İngiliz 
menşeli BREAM’dır. Bu sertifikalara sahip olmak için yapılan de-
ğerlendirmelerde, TAD hizmetini almak ve bu hizmeti bağımsız 
bir kuruluşa yaptırmak, projenin puanlamasında önemli bir et-
ken olmuştur.
Özellikle başta Amerikan menşeli yatırımlar olmak üzere, dün-
yanın önde gelen büyük yatırımcıları ve denetim firmaları me-
kanik tesisatların performansını bağımsız ve tarafsız bir kuruluş 
tarafından ya da bu kuruluşlar tarafından denetime tabi tutulan 
özel iştiraklerce hazırlanmış TAD raporuna göre değerlendir-
mektedir.
Yaptığımız araştırmalar sonucunda TAD hizmeti için uluslararası 
platformda en çok kabul gören standardın “National Environ-
mental Balancing Bureau (NEBB)” – “ Ulusal Çevre Dengeleme 
Bürosu” tarafından hazırlanmış olan “Procedural Standarts for 
Testing, Adjusting and Balancing of Environmental Systems” 
– “Klima Sistemlerinin Test Edilmesi, Ayarlanması ve Denge-
lenmesi Usul Standartları” olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece ça-
lışmalarımızdaki rehberimiz NEBB’in yayınladığı bu standartlar 
kitabı olmuştur.

TÜRKİYE’DE TAD: HVAC tesisatlarının kabulden önce, tarafsız 
ve bağımsız uzman kuruluşlar tarafından test, ayar ve balansla-
ma işlemlerine tabi tutulması gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan 
beri uygulanan bir sistemdir. Ülkemizde mekanik tesisat sektö-
rünün bu eksikliğini gidermek üzere ISKAV; tarafsız ve bağımsız 
bir kuruluş olarak bu işe önderlik etmek için çalışmalarına 3 yıl 
önce başlamış ve şu anda sektöre tam hizmet ve destek vermek-

tedir. Son 2 yıl içinde saha faaliyetlerini hızlandıran ISKAV TAD 
birimi tarafından denetlenen TEKFEN KAĞITHANE OFİSPARK 
(50.000 m2) projesi ile TEKFEN LEVENT OFİS BİNASI (16.000 
m2) LEED altın seviyede (Gold-level) sertifika almaya hak kazan-
mıştır. Levent Ofis, ticari bina kategorisinde Türkiye’de ilk LEED 
sertifikası alan projedir. Bunun dışında TAD birimleri hali hazırda 
saha faaliyetlerine devam etmektedir.

YETERLİLİK: Bu hizmetin belli standartlarda uygulanması için 
herkes tarafından kabul gören bir rehbere ihtiyacı vardır. Avru-
pa Birliği standartları üzerine yaptığımız çalışmalar sonucunda, 
TAD hizmeti için henüz tam yeterli bir standart oluşmadığı anla-
şılmıştır. Uluslararası pazara baktığımızda ise bu konuda dünya 
çapında kabul gören standartın “The National Environmental 
Balancing Bureau” (www.nebb.org) tarafından hazırlanmış 
olan “NEBB Procedural Standarts for Testing, Adjusting and Ba-
lancing of Environmental Systems” standartı olduğu ortaya çık-
mıştır.  ISKAV olarak bu standartı Türkçe’ye çevirerek sektörün 
referans kitap olarak kullanması için ISKAV teknik kitaplar dizisi 
no:6 (http://www.iskav.org.tr/yayinlar.asp) adı altında 2010 yı-
lında yayımladık.
Yaptığımız araştırmalar sonucu, Türkiye’de TAD hizmeti için ge-
rekli standartların bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Türk Standart-
ları Enstitüsü (TSE) ile gereken temasları sağlamış ve bu konu-
daki ortak çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Yaptığımız 
bu çalışmalar, ülkemizde TAD hizmetini vermek isteyecek olan 
iştiraklere yol gösterecek ve bu konudaki çalışmalarını belli stan-
dartlara bağlayarak kaliteden taviz verilmemesini sağlayacaktır.

EKİP ve ÖLÇÜM: ISKAV TAD Birimi’nin özünde Fonksiyon Test 
Kontrol (FTK) komisyonu bulunmaktadır. Komisyonun çekirdek 
kadrosunda bulunan profesyoneller ve bu çekirdek kadroya 
projenin büyüklüğü ve çeşidine göre destek verecek ekip, TAD 
konusunda özel eğitimler almış kişiler olup, alanlarında uzman-
laşmışlardır. Ölçümler, uluslararası kalibrasyon sertfikası olan öl-
çüm aletleri ile standartlara bağlı kalınarak yapılır.

RAPORLAMA: Uluslararası standartlara göre hazırlanan rapo-
run içeriğinde sertifikasyonlar, ölçüm aleti kalibrasyon raporları, 
ölçüm öncesi kontrol listeleri, ölçüm sonuçları, cihaz teknik de-
tayları, teknik çizimler ve yorumlar kısımları bulunur.

TAD HİZMETİ ALMAK SİZE NE KAZANDIRACAK?

• Enerji Verimliliği: Bir binada tüketilen enerjinin ciddi bir kıs-
mını iklimlendirme sistemi oluşturmaktadır. Tasarım şartlarına 
uygun olmayan bir mekanik tesisat uygulaması iç hava kalite-
sine ulaşmak için hedeflenenden daha çok enerji tüketimine 
neden olur.
• Rekabetçilik: İklimlendirme sistemleri, mahallerdeki konfor 
şartlarını yükseltme ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Sistemdeki 
sıkıntılar ortamın konfor şartlarını etkileyerek, müşteri mem-
nuniyeti, çalışanların performansı, mahallerdeki sağlık şartları 
üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. Oysa ki sağlıklı iklimlen-
dirme sistemi sayesinde firmalar tüm bu faktörleri olumlu hale 
getirerek rekabetçilik konusunda büyük avantaj sağlayabilirler.
• Performans: TAD Birimi çalışmalarında bir doktor hassasi-
yeti ile sistemi inceler. İleride yaşanacak sıkıntılara zamanında 
müdahale eder ve sistemlerin sağlıklı çalışmasını sağlar. Erken 
teşhis ve zamanında müdahale ile sistemin optimum seviyede 
çalışması sağlanır. Bu sayede sistem ömürleri artar, faturalarınız 
ve enerji tüketiminiz çevreye ve cebinize dost kalır.
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Havalandırma ve klima sistemlerinde
test, ayar ve dengeleme ișlemleri 

GİRİŞ

Binlerce yıl boyunca insanlar, ateşi 

ısıtma için kullanmışlardır. Başlan-

gıçta havalandırma, sadece ısıtma 

amaçlı ateşin yanmasını sürekli kıl-

mak için kullanılırken; sıcak su ve 

buhar üretici merkezi kazanların kullanılmaya 

başlanması ile birlikte konfora dayalı havalan-

dırma ihtiyacı daha belirgin hale gelmiştir. 

1880’lerin sonlarında havalandırma ta-

sarımı için geliştirilen bir takım kurallar 

birçok ülkede uygulanır hale gelmiştir. 

1851 yılında Dr. John Gorrie, tasar-

lamış olduğu soğutma uygulaması 

için ABD patent ofisine başvura-

rak 8080 no. ile patent almış-

tır. Bu uygulama esasen bu 

yapımına yönelik bir cihaz 

tasarımıdır. Ancak klimanın 

bulunması ve kullanılmasın-

da gerçek anlamda Willis H. 

Carrier’in katkısı tartışıla-

maz. 1876-1950 yılları ara-

sında yaşamış olan Willis H. 

Carrier; 1911 yılında, günü-

müz modern soğutma uy-

gulamalarına ait hesapların 

temelini oluşturan ve nemli 

havanın sıcaklığı, içindeki 

nem miktarı ile ısıl kapasite-

si arasındaki ilişkiyi ortaya koyan “psikrometrik 

tablo”yu bulmuştur. Bununla birlikte 1922 yılında 

da ilk santrifüj soğutma makinesini icat ettiği bi-

linmektedir.

Diğer taraftan soğutmanın endüstriyel maçlar 

için kullanılması 1880’lerde başlar. İlk uygula-

maların iki ana hedef, olduğu görülmektedir. 

Bunlardan birincisi dondurulmuş gıda nakliyatı 

(özellikle donmuş et) sırasındaki soğutma ihtiya-

cının karşılanması, diğeri de buz yapımıdır. Kon-

fora yönelik ilk uygulamalar ise ancak 1900’lerin 

başlarında görülmektedir. 1902 yılında New York 

Menkul Kıymetler Borsası’nda yapılan uygulama, 

konfora dayalı ilk soğutma sistemlerinden biri 

olarak sayılabilir. Özellikle gıdaya yönelik olarak 

duyulan soğutma ihtiyacı, Amerika’da soğutma-

ya yönelik olarak yapılan çalışmalara duyulan 

saygıyı arttırmış ve 1904 yılında 70 üyesi ile ASRE 

(Amerikan Soğutma Mühendisleri Birliği) kurul-

muştur.

Günümüzde konfora yönelik olarak yapılan soğut-

ma işlemine (comfort cooling), yabancı ve bilimsel 

literatürde “hava şartlandırma” (air conditioning) 

denilmekle beraber yaygın “klima” kullanılmaktadır. 

Su, hava ve değer soğutkanların birleşik olarak çalış-

tıkları tümleşik sistemlere de “ısıtma, havalandırma 

ve klima” (HVAC: Heating, vetilating and air conditi-

oning) sistemi adı verilmektedir.

Konfor klimasına yönelik uygulamalar ilk büyük 

atağını 1920’li yıllarda New York’taki ünlü sinema 

ve tiyatrolarda kullanılmasıyla yapmış ve 1920’lerin 

sonlarında paket tip soğutma cihazları fabrikalarda 

üretilmeye başlamıştır.

Diğer bir devrim niteliğindeki olay da 1930 yılında 

DuPont firmasının bir kloroflorokarbon esaslı soğu-

tucu özellikli freon gazları geliştirmeleri ile gerçek-

leşmiştir. 1935 yılında ilk hermetik tip kompresör pi-

yasaya çıkmış ve bunu takiben 1950’lerden itibaren 

hava soğutmalı kondenserli tip cihazlar ev ve ofis 

uygulamalarında kullanılmaya başlanmıştır.

Yıllardan bugüne klima sistemlerinde de, gelişen 

malzeme kalitesi ve elektronik teknolojisi ile birlikte 

büyük gelişmeler kaydedilmiş olup, günümüz kli-

maları boyut, elektrik tüketimi, geri dönüşebilirlik, 

teknoloji, estetik özellikler gibi kriterlere göre şekil-

lenmektedir.

2. HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ VE 

TASARIM ŞARTLARI

Havalandırma sistemlerinin tasarımında, mahal-

lin kullanım amacı belirleyici rol oynar. Endüstriyel 

Yrd. Doç. Dr. Burak Olgun 
burakolgun@aydin.edu.tr

İstanbul Aydın Üniversitesi 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi /

Makine Mühendisliği Bölümü

Florya, İSTANBUL

Tel:  444 1 428 / 1699

1.

Șekil 1 Dr. John Gorrie tarafından tasarlanan 

soğutma makinası.
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uygulamalarda ilaç sektörü başta olmak üzere gıda 

ve elektronik gibi imalata yönelik uygulamalar ile 

yaşamsal şartların sağlandığı konfora yönelik uygula-

malar tasarım şartlarının belirleyici unsurlarıdır.

Örneğin sağlık sektöründe uygulanan klima sistem-

lerinde ki bu sistemler temiz oda kliması olarak isim-

lendirilir, mahalde ihtiyaç duyulan hava kalitesine 

yönelik ihtiyaçların başlıcaları şu şekilde özetlenebilir:

• Sıcaklık 

• Bağıl nem (% RH) 

• Saatteki hava değişim sayısı 

• Basınç farkları 

• Hava hızı (laminar air flow) 

• Havada asılı bulunana canlı ve cansız parçacık sayısı 

• Ses ve gürültü

Konfor klimalarında amaç, insan konforunun sağlan-

masıdır. Konfor veya rahatlık duygusu, esas olarak ki-

şiden kişiye değişen bir kavram olduğu için kesin bir 

tanımın yapılması güçtür. 

Başlıca uygulama alanları, ulaşım araçları, bankalar, 

tiyatrolar, oteller, mağazalar, hastaneler (ameliyatha-

ne ve operasyon odaları hariç), terminaller, lokantalar 

ve çok amaçlı kullanılan ofis hacimleridir. 

İnsan rahatlığı ve konforu temel olarak üç etkene 

bağlıdır. 

Bunlar:

• Kuru termometre sıcaklığı

• Bağıl nem 

• Hava dolaşım hızı

‘dır.

3. TEST AYAR VE BALANSLAMA ÇALIŞMALARI

İnsanların çoğu 22°C ile 27°C sıcaklıları arasında ve 

%40 ile %60 arasında bir bağıl nemde kendilerini 

rahat hissederler. Hava akımı için uygun bir hız değeri 

0,25m/s’dir. Vücut rahatlığını etkileyen diğer faktör-

ler hava temizliği, koku, gürültü ve ışınım etkisidir. 

İyi bir klima sistemi sayılan bütün bu şartları sağla-

malıdır. 

Klima sistemleri tasarımında; sıcaklık, nem ve hava 

kalitesi değerleri temel alınarak bu değerlerin belirli sı-

nırlar içerisinde kalmasına özen gösterilir. Bu değerler 

hem endüstriyel klima hem de konfor kliması uygu-

lamalarının temel tasarım parametreleridir. Özel klima 

sistemleri uygulamalarında bu parametrelere ortam 

içindeki havanın hızı ve yönü ile ortam içindeki hava-

nın komşu mahallere göre fark basıncı gibi özelliklerde 

eklenebilir (septik ve aseptik özellikli ortamlar gibi). 

Klima uygulamalarında sistemin çalışır halde testleri-

nin yapılması ve istenilen şartları sağlamak amacı ile 

tasarım parametrelerinin, işletme parametreleri ile 

uyumu için balanslama işlemlerinin yapılması büyük 

önem taşımaktadır. 

3.1. TEST VE BALANSLAMA SÜRECİ

Test ve balanslama işlemi sistemin kurulmadan önce 

dizayn aşamasındayken başlaması gereken bir süreç-

tir. Test ve balanslama sürecinde ilk başta kullanıcıla-

rın istekleri göz önüne alınmalıdır. Elde edilen kullanı-

cı bilgilerinin ardından bu isteklerin iyi tanımlanmaları 

gerekmektedir. Kullanıcı isteklerinin tanımlanmasının 

ardından yapılacak test ve balanslama sırasında yapıl-

ması gerekenler de rahatça ortaya çıkarılabilecektir. 

İş adımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• URS  : Kullanıcı istekleri

• FS : Fonksiyonel özellik

• DQ : Tasarım yeterliliği

• IQ : Montaj yeterliliği

• OQ : Çalışma yeterliliği

• PQ : Performans yeterliliği

Fonksiyonel özellik, kullanıcı istekleri geldikten sonra 

bunların hangi fonksiyonlarla, nasıl sağlanacağının 

belirlenmesidir.

Tasarım yeterliliği, mimari, inşaat, mekanik, elektrik, 

kısaca sistem tasarlanırken her şey seçilen cihazlar, 

kanalların doğru malzemeden yapılması gibi hususla-

rı içermektedir. Bütün bu çalışmaların denetlenmesi-

ne kısaca tasarımın yeterliliği denilir. 

Montaj yeterliliği, tasarımın sahada nasıl uygulandığı, 

sistemin nasıl monte edildiğinin incelenmesidir.

Çalışma yeterliliği, tasarlanan sistemin uygulama ye-

rinde montajlarının düzgün yapılıp yapılmadığı, siste-

min doğru çalışıp çalışmadığı, projeye uygunlukları-

nın kontrolü ve incelenmesidir.

Performans yeterliliği, normalde çalışma yeterliliği iş 

adımı ile birlikte ortak yürütülür. Bu iş adımında öl-

çümler devreye girmektedir. 

Özellikle temiz oda uygulamalarında performans 

yeterliliği incelenirken iki tip kontrol yapılmaktadır. 

Bunlardan birincisi fiziksel kontrol ikincisi ise mikro-

biyolojik kontroller olarak ifade edilebilir.

Fiziksel kontrollerde odanın sıcaklık ve nem testleri 

yapılır. Bunun için uygun hassasiyete sahip, sertifika-

lı sıcaklık ve nem ölçme cihazlarının olması gerekir. 

Yine uygun sistemlerle parçacık tayini, hassas ma-

nometre ile fark basınç tespiti, daha sonra mahalde 

hava hareketlerinin kontrolü, hava akış testleri yapılır. 

Örneğin mahal içi hava akış testleri genellikle duman 

kullanılarak yapılır, havanın nereye gittiği tespit edilir. 
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Örnek vermek gerekilirse laminar akış istenilen bir 

ortamda, hava düzgün bir şekilde akıyor mu, ameli-

yat masasının üzerini süpürüyor mu ya da köşelerde 

bir yerde türbülans oluşuyor mu? Bunları görmek 

ve belgelemek, bazı durumlarda videoya çekmek, 

yapılan kayıtların da belgeler arasına eklemek ge-

rekmektedir.

IQ, OQ, PQ ye yönelik test çalışmaları üç farklı 

aşamada gerçekleştirilebilir, bunlar aşağıda açık-

lanmıştır.

• As-Built 

• As-Rest

• Operation

As-built aşamasında tesiste tüm inşai ve elektro-

mekanik işler tamamlanmış, tüm servisler ve fonk-

siyonlar için alt yapı işleri hazır hale getirilmiş ama 

odadaki üretim ekipmanları henüz monte edilme-

miş ve personelin olmadığı durumda yapılan test ça-

lışmalarıdır. Bu aşamada yapılan ön testlerin ortaya 

çıkabilecek olası problemlerin belirlenmesi anlamın-

da faydası vardır.

At-rest aşamasında sistemin tüm üretim cihazlarının 

son bağlantılarının yapıldığı ve devreye alındıktan 

sonra odada insan olmadan yapılan testlerdir.

Operation veya uygulama yeterlilik testleri şeklinde 

de tanımlanabilir temiz odada normal işletme ko-

şullarında yani temiz odada ekipmanlar ve insanlar 

çalışırken yapılan testlerdir.

3.2 KONTROL, TEST VE ÖLÇÜMLER

İşletme ve performans yeterlilik (IQ, OQ, PQ)  çalış-

maları şeklinde de tanımlayabiliriz. Uygulama yeter-

lilik (IQ) ve işletme yeterlilik (OQ) test ve kontrolleri 

iç içe geçmiştir. Uygulamada kullanılan fanın tipinin 

ve markasının, kasnak çapının, motor gücü ve mar-

kasının tasarıma veya şartnamelere uygunluğunun 

belgelendirilmesi IQ çalışmasıdır Bu fanın devrinin, 

debisinin, statik basıncının ve çektiği amperin ölçül-

mesi ve bu değerlerin tasarım değerlerine uygunlu-

ğunun belgelendirilmesi ise OQ çalışmasıdır.

Özet olarak IQ, uygulamanın tasarıma ve teknik şart-

namelere uyguluğunu denetlerken, OQ çalışmaları kli-

ma sistemindeki her bir ekipmanın tasarımda tanımla-

nan fonksiyonları yerine getirdiğini belgelendirir.

Aşağıdaki listede test ve ölçüm yapılacak bazı hava 

tarafı ekipmanları tanımlanmıştır

• Fan                                                 IQ, OQ

• Klima Santralı Basınç testi IQ

• Hava Debisi Ölçümü OQ

• Hava Debisi Ölçü İstasyonu           IQ, OQ

• Batarya IQ, OQ

• Kanal sızdırmazlık Testi                IQ

Performans yeterlilik çalışmaları (PQ) ise doğrudan 

uygulanan sistem ile ilgili ve onun performansını de-

netleyen ölçüm çalışmalarıdır.

• Hava Debisi (difüzör) Ölçümü ve 

   Hava Değişim Sayısı   PQ

• Fark Basınç Ölçümü   PQ

• Toz Toplama Sistemi Ölçümleri  PQ

• Boşluklara Açılan Bölgelerde 

   Hava Hızı Ölçümü    PQ

Örnek olarak temiz oda uygulamalarında hava tarafı 

test ve ölçüm çalışmalarına başlamadan önce emiş 

ve üfleme kanallarındaki olası kirliliklere karşı sade-

ce ön filtre monte edilmiş halde (ara, son veya ter-

minal HEPA filtreler monte edilmeden) klima santralı 

bir müddet çalıştırılmalı daha sonra tüm filtreler ta-

kılarak ölçüm çalışmaları başlatılmalıdır. 

Hava akışı ölçümleri için ağırlıklı olarak mano-

metre kullanılmakla birlikte, havanın akış yönü-

nün belirlenmesi de büyük önem taşır. Özellikle 

laminar akışın tasarım parametresi olarak isten-

diği durumlara, bu kriterin kontrolünün yapılması 

şarttır. Bu amaçla çeşitli kimyasallardan üretilen 

duman kapsülleri kullanılmaktadır. Bu kapsüllerin 

en önemli özellikleri kısa bir zaman içerisinde (30 

sn-2 dak.) çok yoğun ancak issiz ve alevsiz duman 

üretmeleridir. Ayrıca bu kapsüller tesisat içesinde 

birikim ve kirlilik yapmadıklarından kullanımları 

sonrasında tesisatta ekstra bir temizlik yapılması 

ihtiyacı yoktur.

Yapılan tüm test ve kontrollerin yazılı olarak rapor-

lanması gerekmektedir. Bu raporların içeriğinde tes-

tin açılaması, testin uygulama noktası ve şartları, 

testin sonucu, testi gerçekleştiren personel bilgileri, 

test sırasında kullanılan ekipman ve bu ekipmanın 

kimlik bilgileri yer almaktadır. Bu raporlama işlemi, 

yapılan testlerin geriye dönük incelenebilmesini 

sağlar. Böylece bir proseste imal edilmiş bir ürünün, 

hangi çalışma şartları içerisinde üretildiğinin takibi-

nin yapılması mümkün olur.

4. DENGELEME (BALANS)

Dengeleme işlemi yapılmadan sistemin performan-

sını tayin etmek mümkün değildir. Hazırlık aşamala-

rından biri olan dengeleme işlemi ile projede veril-

miş olan debilerin ve hava miktarlarının gerçekten 

istenilen miktarda mahallere gidip gitmediğini ölçü-

lebilmektedir.

Sistem, daha başında istenen ayarların yapılması 

için uygun tasarlanmamışsa çok büyük sorunlar ile 

karşılaşılabilir. Eğer yapılan uygulama sonunda den-

geleme işi yapılmak isteniliyorsa, bu konuya proje-

nin başından itibaren dikkat edilmesi gerekmekte-

dir. Dengelemenin düzgün olmadığının anlaşılması 
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halinde gerekli noktaya çözüm sağlaması amacı ile 

bir kumanda vanası veya klape takmak istenilebilir, 

ancak sistem bitmiş, birçok uygulamada tercih gö-

ren asma tavan kapatılmışsa bunu yapmak zor ya da 

mümkün olmayabilir.

Dengeleme işlemleri için kullanılan cihazların düzenli 

aralıklarla kalibre edilmesi gerekir. Özellikle hava/gaz 

hızı ölçümlerinde pitot tüpü ve bir eğik manometre 

kullanılmaktadır.

 

                    Șekil 2  Eğik manometre

  

          Șekil 3 Elektronik fark basınç manometreleri

Kullanım yerlerine göre faklı çap ve boylarda pitot 

tüplerine sahip olmak dengeleme işini yapacak uy-

gulamacının lehine bir durumdur. Aynı zamanda uy-

gulamacı, faklı ölçeklerde çok hassas bir fark basınç 

manometresine de sahip olmalıdır. Bu amaç için en 

çok kullanılan fark basınç manometresi eğik mano-

metredir, çünkü kalibrasyon ihtiyacı yoktur; sürekli 

kalibre etmek gerekmez. Diğer kullanılacak ölçüm 

ekipmanlarının periyodik olarak kalibre edilmiş olma-

sı ve bu durumun belgelendirilmesi gereklidir.

 

     Șekil 4 Pitot tüpü ile hava hızı ölçüm prensibi.

 

Șekil 5 Değișik boyut ve geometrideki 

pitot tüpleri.

 

Șekil 6 Kanatlı tip anemometre

5. KALİBRASYON

Kontrol parametreleri belirlendikten sonra bazı özel 

ölçüm cihazları ile ölçümler yapılarak takipleri ger-

çekleştirilmektedir. Her bir cihazın belirli periyotlar-

la, sertifikalı ve belgelendirilmiş firmalar tarafından, 

mutlaka bir ulusal standarda izlenebilen sistemlerle 

kalibre edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan 

ölçümler geçerliliğini yitirmektedir. Kalibrasyon ser-

tifikaları, üzerlerinde belirtildiği üzere belirli bir süre 

için geçerli olup; bu süre sonunda yenilenmelidir. Do-

layısı ile cihazların belirli periyotlarda kalibrasyonları-

nın yapılması zorunludur. Kalibrasyon sertifikalarının 

ve kalibrasyon verilerinin saklanması, testleri yapılan 

cihazların geriye dönük izlenebilirlikleri açısından 

önem arz etmektedir. 

6. TEST, AYAR VE BALANSLAMA (DENGELEME)

İŞLEMLERİNDE STANDARDİZASYON

Test-ayar ve dengeleme işlemlerinde standardizas-

yonun yakalanabilmesi için ABD Ulusal Çevre Den-

geleme Bürosu (NEBB) tarafından; amacı, çevre veya 

Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme sistemlerinin 

test edilme, ayarlanma ve dengeleme performansı 

için tek tip ve sistematik bir ölçütler dizisi tesis et-

mek olan standartlar tanımlanmıştır. Bu standart ve 

usullerin, NEBB Lisanslı bir TAB (Test,ayar ve denge-

leme) firmasının, Test, Ayar ve Dengeleme işlemlerini 

gerçekleştirirken uyacağı asgari gereklilikler olması 

planlanmıştır.  Bu TAB Usul Standartları, NEBB Teknik 

Kurulları tarafından derlenmiştir.

TAB Usul Standartları; NEBB Lisanslı TAB Firmaları ta-

rafından kullanıldığında, bina sahibi veya işletmecisi-

ne tasarım ve montaj sınırlamaları dahilinde, uygun 

olduğu şekilde dengelenmiş bir çevre sistemi sağla-

yacaktır.

NEBB, aşağıdakileri kapsayan çeşitli disiplinlerdeki iş-

ler için standartları, usullleri ve şartnameleri oluştur-

makta sürekliliğini sağlamaktadır:  

• Test, Ayar ve Dengeleme (TAB) – Hava ve Hidronik 

Sistemler

• Ses ve Titreşim Ölçümü

• Temiz Oda Performans Testi (CPT)

• Bina Sistemleri Kabulü (BSC)

Her disiplin, yapılacak iş için kılavuz bigiler sunan bir 

NEBB Usul Standartları el kitabına sahiptir. NEBB ayrı-
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ca her disiplini geliştirmek ve desteklemek için tek-

nik el kitapları, eğitim malzemeleri ve programları ile 

seminerler de oluşturmuştur.

NEBB, belirli kriterleri karşılayan firmaları akredite 

ederek, standartlarına ve usullerine kesin uyumu 

sağlamaktadır. NEBB Lisanslı Firmalar; diğer gerek-

liliklerin arasında, tüm kayıtlarını belgelendirmeli, 

ölçüm ve ayar işlemleri için gerekli cihaz ve teçhizet 

setine ve sistemlerinin ayalarının yapılabilmesi için 

gereken prosedürlere sahip olmalı, bununla birlikte 

tam zamanlı olarak bir NEBB Belgeli TAB Denetçisi 

istihdam etmelidir.  

NEBB, çeşitli disiplinlerdeki işlerin denetimi ve yürü-

tülmesi için mesleki yeterlilikler de tesis etmektedir. 

NEBB Belgeli TAB denetçileri geniş deneyime sahip 

olmalı ve ilgili, üniversite düzeyinde yazılı sınavları 

geçmeli ve belirli bir uygulamalı iş bilgisi ile çeşitli 

disiplinler için gerekli donanımları yetkin kullanabil-

diklerini göstermelidir. 
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Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde 
devreye alma, test, ölçüm ve ayar 
(commissioning) çalıșmaları

u çalışmada mekanik tesisat işlerinde 

etkinleştirme (commissioning) yani 

devreye alma, test, ayar çalışmaları 

hakkında genel anlamda bilgi veril-

miş, hastane ve ilaç fabrikalarında 

etkinleştirme çalışmalarının önemi 

vurgulandıktan sonra bu çalışmaların kapsamında 

yer alan işletme ve performans yeterlilik testleri hak-

kında detaylı bilgi verilmiştir.

1.GİRİŞ

Herhangi bir yapı veya hastane yapım sürecini dört 

ana başlıkta toplamak mümkündür.

• Tasarım (mimari, statik, 

elektrik, mekanik)

• İhale

• Uygulama (kaba işler, ince 

işler, mekanik tesisat, elektrik 

tesisatı)

• Etkinleştirme (sistemler ile 

ilgili eksik işlerin tamamlan-

ması, devreye alma, kalibras-

yon, test ve ayar işleri, perfor-

mans testleri, eğitim, işletim 

ve bakım talimatlarının hazır-

lanması)

Her bir süreç kendi içerisinde 

çok büyük öneme sahip olsa 

da sistemlerin etkinleştirilme-

si (commissioning) olarak ta-

nımlanan sürecin ülkemizde 

yapı sektöründe yeni kullanıl-

maya başlanması veya eksik olarak anlaşılması ne-

deniyle yatırımcı, yüklenici, tasarımcı ve son kullanıcı 

arasında önemli sorunların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır.

Özellikle hastane veya ilaç fabrikası gibi risk faktö-

rünün çok yüksek olduğu yapılarda etkinleştirme 

çalışmaları çok iyi anlaşılmalı gerek yatırımcı gerek 

yüklenici tarafından ciddi anlamda önemsenmelidir.

2.SİSTEMLERİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ

Bir yapıdaki tüm sistemlerin (ısıtma, soğutma, kli-

ma, medikal gaz, elektrik tesisatı, kontrol sistemi 

gibi) performansın tasarım kriterlerine ve işletmenin 

ihtiyaçlarına uygunluğunu interaktif olarak belge-

lendirmektir.

Etkinleştirme çalışmaları tasarım (design qualificati-

on, DQ) ve kullanıcı işletim ihtiyaçlarının belirlenme-

si (URS) ile başlar uygulama ve sistemlerin devreye 

alınması aşamalarında devam eder. Uygulamada ya-

pılacak sistemlerin etkinleştirilmesi çalışmaları aşağı-

da tanımlanan işleri kapsar veya koordine eder. Bu 

çalışmalar ihale evraklarında mutlaka tanımlanması 

gerekmektedir.

• Cihazların veya sistemlerin imalatçı firmaların tav-

siyelerine, projelere ve kabul edilebilir standartlara 

uygun olarak montajlarının veya uygulamaların ya-

pıldığının doğrulanması, başka bir deyişle uygula-

manın yeterliliğinin belgelendirilmesidir.

• Cihazların devreye alınması.

• Cihazların veya sitemlerin işletim değerlerinin ve 

fonksiyonlarının tasarım değerlerine uygunluğunun 

doğrulanması ve belgelendirilmesi (operation, qua-

lification, OQ tests)

• İşletme ve bakım dosyalarının hazırlanması

B

Mustafa BİLGE
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• Kontrol sistemlerinin ve ölçü cihazlarının kalibrasyonu

• İşletme personelinin eğitimi

2.1.Sistem Etkinliği Takımı ve Koordinasyon

Bu takım aşağıda açıklanan guruplardan veya kişi-

lerden oluşur.

• Yatırımcı temsilcisi,

• Takım yöneticisi (TY),

• Mimar ve mekanik tesisat tasarımcısı,

• Ana yüklenici (müteahhit),

• Mekanik yüklenici(MY),

• Elektrik yüklenici(EY),

• Test ve ayar yüklenici(TAB),

• Otomasyon ve kontrol sistemi yüklenici (OKY),

• Diğer alt yüklenici temsilcileri ve bina işletim mü-

hendisleri bu takımın üyeleridir.

Commissioning çalışmalarını koordine ve yönlen-

dirme görevi TY e aittir, çalışmaları yatırımcı tem-

silcisine raporlar ve ana yüklenici ve diğer takım 

üyelerinin yerine getireceği aktiviteleri planlar ve iş 

programını hazırlar ve tüm aktiviteleri kontrol eder.

2.2.Etkinlik Çalışmalarının Yürütülmesi

Commissioning plan ihale dokümanların ayrılmaz 

bir parçasıdır takım yöneticisinin liderliğinde yapı-

lan bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

• Etkinlik toplantıları uygulama (yapım) süreci bo-

yunca yapılır, toplantıya tüm üyeler katılır toplantı-

nın amacı; yazılım bazlı iş programını oluşturmak, 

işlerin sınırlarını çizerek koordine etmek, revize 

edilen aktiviteleri programlamak, olası sorunları 

çözmektir.

• Projede kullanılacak ekipmanların detaylı devre-

ye alma prosüdürlerini içeren ekipman doküman-

larının onay için takım liderine sunulması,

• Devreye alma işleri için takım lideri ana yükleni-

ciyi yönlendirir eksik işler listesinin tamamlanması, 

devreye alma planının hazırlanması gibi,

• İşletme testlerinden önce yapılacak son kont-

roller ve testler için ana yükleniciyi yönlendirir ve 

kontrol test formlarını hazırlar.

• Takım lideri işletim ve fonksiyon testleri (OQ) için 

yöntem ve prosedür geliştirir.

• Prosedürler ana yüklenici veya onun alt yüklenici-

leri (MY veya TAB) tarafından takım lideri direktif-

leri ile uygulanır. Dökümantasyon çalışmaları takım 

lideri tarafından hazırlanır.

• Ana yüklenici veya alt yükleniciler tarafından 

hazırlanan işletim ve bakım talimatları takım lideri 

tarafından onaylanır.

• Takım lideri ana yüklenici tarafından yürütülecek 

eğitim çalışmalarını takip ve koordine eder.
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3. AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELE-

RİNDE KULLANICI İHTİYAÇLARININ BELİRLEN-

MESİ

Bir hastane temiz oda tasarımına yönelik olarak ha-

zırlanan bu dosyada aşağıda belirtilen hususların yer 

alması gerekmektedir.

• Temiz odalarda personel, hasta ve malzeme akış 

senaryosu tanımlanmalıdır.

• Tasarımda veya uygulamada istenilen özel şartlar 

belirtilmelidir.

• Temiz odalardan kirli odalara doğru hava akışı ta-

nımlanmalıdır.

• Ameliyathanelerde ne tip ameliyatların gerçekleş-

tirileceği belirtilmelidir.

• Septik ameliyathane ve bu ameliyathanedeki hava 

akışı mutlaka tanımlanmalıdır.

• Ameliyathane de kullanılan medikal gazlar, anes-

tezi veya karbondioksit gibi tanımlanmalıdır.

4.AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELE-

Rİ ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

Yukarıda genel olarak anlatılan commissioning yani 

sistemleri etkinleştirme çalışmaları ile temiz oda sı-

nıfına giren ameliyathane ve yoğun bakım ünitele-

rindeki mekanik sistemlerin etkinleştirme çalışmaları 

arasındaki fark, bu işlere ilave olarak gelen temiz 

odaların performansının yeterliliğini doğrulama ve 

belgelendirme çalışmalarıdır başka bir deyişle “Per-

formans Yeterlilik Testleri” dir (performance qua-

lification tests, PQ). Ameliyathane ve yoğun bakın 

ünitelerinde yapılması zorunlu etkinleştirme (com.) 

çalışmaları aşağıda özetlenerek anlatılmıştır.

3.1. Kontrol Listesi

3.2. Uygulama Yeterlilik Çalışmaları

3.3. Devreye Alma

3.4. Kalibrasyon Çalışmaları

3.5. İşletme Yeterlilik Testleri 

3.6. Performans Testleri

3.7. İşletim ve Bakım Dosyalarının 

        Hazırlanması ve Eğitim

SONUÇ

Bu bildiride temiz odalarda Test & Commissioning 

işinin ne kadar meşakkatli, zor ve sabır isteyen bir iş 

olduğunu, her bir sistem her bir klima santralı için bu 

işlemlerin tekrarlanması ve dolaplar dolusu dosyala-

rın oluşması gerekliliğini vurgulamak istedik. Dos-

yalarda işletme ve performans test formlarının yanı 

sıra as built projeler, kulanım ve işletim kılavuzları, 

bakım kılavuzları, parça ve cihaz listeleri ile teknik 

dökümanları, vb. belgelerin de bulunması gerekir. 

Ancak temiz oda sistemlerin denetimi kontrolü veya 

doğruluğunu belgilendirme süreci yani “VALİDAS-

YON” kavramı ilaç fabrikalarında olduğu gibi has-

tane temiz odalar için kesinlikle benimsenmemiş ve 

ülkemizde hiçbir hastanede bu süreç sağlıklı olarak 

yerine getirilmeden hastaneler hizmete açılmıştır.

Konunun çözümü için; gerek kamu gerek özel has-

tanelerde konunun önemi ilgili tüm disiplinler der-

nekler ve odalar tarafından gündeme getirilerek 

gerek yeni gerek mevcut sistemlerde validasyon ça-

lışmalarının başlatılması ve belirli bir süre zarfında 

bu çalışmalarının tüm hastaneleri kapsaması anla-

mında kamuya ve özel yatırımcılara baskı oluşturul-

masını önermekteyiz.
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Türkiye’nin gelișen, büyüyen sektörünün 
fuarı Sodex, 2. kez Ankara’daydı

23-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında ikin-
ci kez düzenlenen Sodex Ankara Fuarı 
iklimlendirme-tesisat ve soğutma sek-
törünü kamu kurumları ile bütünleștirdi. 
Sodex Ankara Fuarı, ilk fuarın bașarısının 
ardından 2013’te katılımcı firma sayısına 
göre yüzde 25 artıș gösterdi.

Ankara’da 23-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında ger-

çekleştirilen Ankara Ticaret Odası Congresium Fuar 

alanında Sodex Ankara Doğal Gaz, Isıtma, Soğutma, 

Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, 

Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri 

Fuar’nın açılışı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İSİB 

Başkanı Zeki Poyraz, Sektörel derneklerin başkanları ve 

firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 4 gün 

süren fuar, ilk fuarda olduğu gibi yine Ankara ve çevre 

illerden gelecek profesyonel ziyaretçilerden büyük ilgi 

gördü, katılımcı firmalar fuardan memnun ayrıldılar. 

Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü 

Murat Demirtaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan açılış 

töreninde sırasıyla İSİB Başkanı Zeki Poyraz ve Eko-

nomi Bakanı Zafer Çağlayan birer konuşma yaptılar. 

Konuşmaların ardından İSİB üyeleri arasında 2012 
yılında en başarılı ihracatçı firmalara Zafer Çağlayan 
ve Zeki Poyraz tarafından başarı ödülleri verildi. 
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2. kez düzenlenen Sodex Ankara Fuarı’nın açılışı ve 
2012 Yılı İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni’nde konuşan Ekonomi Bakanı Zafer Çağ-
layan, iklimlendirme sektörüne hizmet veren ve yap-
mış olduğu ihracatıyla, ödül alsın veya almasın ama 
Türkiye için bir kuruşluk yatırım yapan, taş üstüne taş 
koyan, ihracat gerçekleştiren, istihdam yapan herkese 
hükümet adına teşekkür etti. İklimlendirme sektörün-
deki başarıların özel sektör devlet ortak çalışmasının 
bir neticesi olduğunu belirten Çağlayan; “Burada bü-
yük bir başarı var, bu başarı elbette siyasi istikrarın, 
ekonomik istikrarın, hükümetimizin özel sektörle olan 
diyaloğunun birlik beraberlik içerisinde çalışmasının, 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız baş-
ta olmak üzere, bilhassa görevli olan benim ve bakan-
lığımdaki tüm arkadaşların ve diğer bakan arkadaş-
larımızın gerek Türkiye’de, gerek uluslararası alanda 
yapmış olduğu adeta sizler için bir yol açıcı greyder 
gibi çalışmasıyla sizin önünüzde ticaret yapabileceğiniz 
alanların sağlanmasıyla gerçekleşti.” dedi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜM DÜNYA TARAFIN-

DAN TEST EDİLMİŞ VE ONAYLANMIŞ BİR ÜLKE 

OLMUŞTUR”

Ülke ekonomsinin durumu hakkında değerlendir-
melerde bulunan Çağlayan konuşmasına şu şekilde 
devam etti: “Türkiye gerek özel sektörüyle gerekse 
özel sektörlü müteşebbisi ve çalışanıyla artık dünya 
ekonomisinde çok önemli fırtınaların koptuğu, iklim-
lendirme kelimesinin dünya iklimiyle çok fazla örtüş-
tüğü bir devirde çok önemli başarılar elde ediyor. Her 
geçen gün ekonomideki bir başarımızı açıklıyoruz. 
Geçtiğimiz 4 yılın Avrupa Birliği’ne vermiş olduğu 
ekonomik tahribat tabi ki ekonominin küçülmesi, kişi 
başı gelirin artması ama asıl 4 yılda 4 milyon insanın 
işini kaybetmesidir. İhracatının %50’sini Avrupa’ya, 
% 25’ini Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yapan ve ih-
racat yapmış olduğu bu pazarlarda ciddi bunalımla-
rın yaşandığı bir ortamda Türkiye geçen yıl ihracatını 

%13,2 ile dünyada en hızlı artıran ikinci ülke olarak 

adeta krizlere meydan okumuş, krizi fırsata çevirmiş, 

Avrupa 4 milyon işçi kaybederken Türkiye her yıl 1 

milyon artan nüfusu ve bir milyon insanının işgücüne 

girmesine rağmen istihdamını 5 milyon artırmış bir 

ülke. Türkiye bu anlamda bugün tüm dünyada örnek 

gösterilen, parmakla gösterilen ve artık gelişmiş eko-

nomisi tüm dünya tarafından test edilmiş ve onaylan-

mış bir ülke olmuştur.”

2023 HEDEFİNE HEP BİRLİKTE KİLİTLENMİŞ 

DURUMDAYIZ 

“Geçen 10 yılda Türkiye inanılamayacak başarılar kat 

etti. Hiçbirimizin hayal dahi etmediği, düşünemedi-

ği çok büyük başarılar elde ettik. Sadece ekonomik 

başarılardan bahsetmiyorum. Gerek sosyal, gerek 

siyasal, gerek bireysel özgürlüklerde gelmiş olduğu-

muz nokta önemli ancak gelmiş olduğumuz noktayı 

yeterli görmüyoruz. Bizim için yeni bir ideal var, 2023 

hedefine hep birlikte kilitlenmiş durumdayız.” 

2023 yılı bizim için sadece 500 milyar dolar ihraca-

tın, 2 trilyondan fazla milli gelirin, 85 milyon nüfusa 

çıkmış ve kişi başına 25000 dolarlık geliri olan ekono-

mik anlamda son derece güçlenmiş, dünyanın ilk 10 

ekonomisi içerisine girecek bir ülke olmanın ötesinde 

işin manevi boyutu da çok önemli. Çünkü 2023 cum-

huriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız tarihtir. Bizim 

için son derece önemli, şerefli, onurlu bir tarihtir ve 

cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 

bu ülke için kanını, canını seve seve vermiş olan tüm 

şehitlerimizin evlatları olarak onların ve bizim ecdadı-

mıza var olan bir boyun borcumuzun gereği olarak 

gelecek nesle başı dik, alnı açık, bugün olduğu gibi 

gündemi dışarıdan belirlenen değil, gündemini ken-

disi belirleyen muasır medeniyetler seviyesine gelmiş 

müreffeh bir ülke bırakmaktır. 2023’ün asıl önemi bu. 

Sodex Ankara Fuarı’nın açılışında İSİB’in faaliyetleri 

hakkında bilgiler veren İSİB Başkanı Zeki Poyraz, İSİB’in 

1,5 yıl önce 135 üyeyle kurulduğunu, bugün ise 410 

üyeye sahip birlik haline geldiklerini, üye sayısının 

önümüzdeki yıllarda 2 bine çıkmasını beklediklerini 

söyledi. Şu anda iklimlendirme sektörünün 1 dolar ile 

bir milyar dolar arasında ihracat yapan firma sayısının 

14 bin olduğunu belirten Zeki Poyraz, iklimlendirme 

sektörü olarak kamunun ve Ankara’nın iklimlendirme 

sanayisini tanımasını istediklerini çünkü Türkiye’de ik-

limlendirmenin şu anda maalesef ısıtma ve soğutma-

dan ibaret olarak algılandığını söyledi. İklimlendirme 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: “Sektöre hizmet veren, ihracat gerçek-
leștiren, istihdam yapan herkese hükümetimiz adına teșekkür ediyorum.”

İSİB BAȘKANI ZEKİ POYRAZ: 
“ANKARA, İKLİMLENDİRME 
SEKTÖRÜNÜ TANIMALI.” 
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kavramının birçok boyutunun oldu-

ğunu altını çizen İSİB Başkanı Zeki 

Poyraz, İklimlendirmenin bir kolu 

olan havalandırmanın henüz evsel 

alanlara girmediğini ama mutlaka 

evlere de girmesi gerektiğini çünkü 

zira içerideki hava kalitesinin dışarı-

ya göre beş kat daha kirli olduğunu 

belirterek, “Sektörümüz hayati bir 

sektördür çünkü insan sağlığı ve 

ürün güvenliği açısından önemlidir, 

katma değeri yüksek bir sektör-

dür.” dedi.

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ EN-

GELLERİN KALDIRILMASI İÇİN 6 

TANE ÇALIŞTAY YAPTI

İklimlendirme sektörünün 2023 

hedefini 25 milyar dolar olarak 

belirlediklerini, buna ulaşmak için 

önümüzdeki engellerin kaldırılma-

sı için 6 tane çalıştay yaptıklarını ve 

neler yapmamız gerektiğini belirle-

dik açıklamasında bulunan Poyraz, 

“Sektörümüzün 2023 yılı strateji 

belgesini hazırladık. Meslek stan-

dartlarımız yoktu, Mesleki Yeterlilik 

Kurumu’nda meslek standartlarını 

belirledik. Kalifiye, nitelikli eleman 

yetiştirme açısından üniversitelerle 

görüşerek üniversitelerde iklimlen-

dirme bilim dalı açılması için çalışma-

lar yaptık ve Yıldız Teknik Üniversitesi 

bunu başlattı. Bölüm açmak için de 

üniversitelerin çalışmaları hızlı bir şe-

kilde devam etmektedir. Öğrencilere 

de destek veriyoruz, burs veriyoruz. 

Türkiye ilk 100 firmasının 35 tanesi 

iklimlendirme sektöründe yer alan 

firmalar. Türkiye’nin ilk 100 ihracat-

çı firmasının 6 tanesi iklimlendirme 

sektörü firmalarıdır. Sektörümüzde-

ki firmalardan 7-8 tanesi de şu anda 

50-100 kişi arasında kişi çalıştırarak 

Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir-

ler.” açıklamasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından belirle-
nen, Hükumet tarafından da desteklenen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. Yılında 500 milyar dolar ihra-
cat hedefinde, hedefini 25 milyar olarak belirleyen 
Türk İklimlendirme sektörü için 2012 yılı oldukça 
yoğun geçti. Bu hedefe ulaşmak için azimle ilerle-
yen iklimlendirme sektör firmalarını teşvik etmek, 
sektör firmalarına motivasyon kazandırmak için İk-
limlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) başarılı 
üyelerini ihracat performanslarına göre ödüllendirdi. 
2011 yılı Ekim ayında kurulan ve 2012 yılı Ocak ayı 
itibariyle faaliyetlerine başlayan, kuruluşundan itiba-
ren geçen bu kısa sürede pek çok çalışma, etkinlik 
ve organizasyonu hayata geçiren İSİB, üye firmaların 
25 milyar hedefine ulaşmak için gösterdikleri çaba-

nın desteklenmesi, firmalara motivasyon kazandır-
ması amacıyla “İSİB İklimlendirme Sanayi 2012 Yılı 
İhracat Ödül Töreni”, 23 Mayıs 2013 günü Sodex 
Ankara Fuarı kapsamında T. C. Ekonomi Bakanı M. 
Zafer Çağlayan’ın da katılımlarıyla Congresium An-
kara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
yapıldı.   İSİB İklimlendirme Sanayi 2012 Yılı İhra-
cat Ödülleri; En Fazla Pazara İhracat Yapan, Nitelikli 
Ürün, Yalıtım Malzemeleri, Soğutma Kuleleri, Hava-
landırma Sistem ve Elemanları, Eşanjörler ve Aksam 
Parçaları, Ticari Buzdolapları, Brülörler ve Aksam 
Parçaları, Radyatörler ve Aksam Parçaları, Fanlar-Ha-
va Perdeleri-Vantilatörler-Aspiratörler-Aksam Parça-
ları, Klima Santralleri, Tesisat Sistem ve Elemanları, 
Isıtma Sistem ve Elemanları dallarında verildi. 

İSİB ihracatta bașarılı üyelerini ödüllendirdi
İSİB İklimlendirme Sanayi 2012 Yılı İhracat Ödül Töreni 23 Mayıs 2013 günü Sodex Ankara 
Fuarı kapsamında T. C. Ekonomi Bakanı M. Zafer Çağlayan’ın da katılımıyla yapıldı.  

A SERVİS - ATEKNİKSERVİS4M TEKNİK YAZILIM3S NORM POMPA

SODEX Ankara 2013 Fuarı’na katılan firmaların standlarından görüntüler
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AFS

AKTİF ASPİRATÖR - FANSAN

ADİL ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

AKGÜZ KLİMA - TOTALINE

ALFA MAKİNA ALFEN POMPA-HİDROFOR ALİZE MÜHENDİSLİK

AKCOR HAVALANDIRMA

AKTİF MOTOR

AMPS UZAKTAN OKUMA SİSTEMLERİALPER BEKTAŞ MÜHENDİSLİKALP KANAL SİSTEMLERİ

AYVAZANADOLU TEKNİK GRUP - ATG PLUSANADOLU RADYANT - SUN RAY
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BAHÇIVAN

BG MÜHENDİSLİK

AZEL ELEKTRONİK

BERKSAN - UNI-BOX

BSK HAVALANDIRMA BY ISITMA SOĞUTMA - TEKNOGEN CFM SOĞUTMA OTOMASYON - CAREL

BATU VANA VE ARMATÜR

BOTES MÜHENDİSLİK - ANTİFROGEN

DELTA ENERJİ SİSTEMLERİCVS HAVALANDIRMACLİMAR

DETAY - DEKORPANDENTA HAVALANDIRMADEMOFAN FAN
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DOĞAL JEOTERMAL

DUYAR MOTOR POMPA

DG VİSİON

DOĞUŞ TEKNİK

DÜNDAR EV CİHAZLARI E-GAZ MALZEMELERİ EKİN ENDÜSTRİYEL - MİT

DOĞU - FOUR SEASON

DUYAR VANA

ERBAYENERSİSTEMELEKTROTEKNİK

ERSUTEKERMAK ELEKTRONİK - BEHAERCAN TEKNİK
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FAF VANA

GEMAK GIDA ENDÜSTRİ MAKİNALARI

ESAT ERSOY - YANGIN DANIŞMANI

FSG HAVALANDIRMA

GIACOMINI - UNİVAL GMC İKLİMLENDİRME GÖKSER MAKİNA - TECHNIFLEX

FAVORİ DOĞALGAZ - ARISTON

GENTEM MÜHENDİSLİK

GÜNTER KLİMAGÜÇTAYGÖNKA

HİDROTANKHİDRA ENDÜSTRİHARMANLI KİMYA - LOXEAL
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HİTİT PROJE - GOGAS

ITS DIŞ TİC. - EMG&ARFERRİ TEKN.

HİMTES HAVALANDIRMA

ISISO

JEOTERM BORU JEOTES KARTAL KAUÇUK

HM ÇALIŞKAN

İSİB

KOÇKAYA ISI - SANCAKKLEPSAN VANA&ÖLÇÜ ALETLERİKAYSE

KUBUŞ BOYLERSANKUAS TEKNOLOJİKOLCU - NİVA HAVA PERDELERİ
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LINEAR

MAKRO TEKNİK

LAL SU&ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

MACROFİL FİLTRE

MEGASAN MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ MEGATEL MERZİFON ELECTRO MOTOR

LİFOS ÖLÇÜ ALETLERİ

MAK-TES BACA

MİTANOXMGT FİLTREMETSAN

ÖZ-ÇELİKONSE VANA CEKETLERİNORM TEKNİK
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PORTA KLİMA

RIZK BROTHERS

PENTA OTOMASYON

REFLEKS YANGIN GÜVENLİK

SBC OTOMASYON - SAUTER SESİNOKS SET ENDÜSTRİYEL FİLTRE - SETFİL

RAM ÖLÇÜ

RKC KONTROL

STAR POMPA - DEEPSSOYVALVESİVAR

TEKAN TEKNİK - TERMOMAKTECİMER DIŞ TİCARETSUMAK
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TERMOSAR ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ

TUBEST BACA SİSTEMLERİ

TEKNOKLİMA - SAMSUNG

TİMSAN TEKNİK

TÜRK HENKEL ÜNTES ÜRET MAKİNA

TESTO

TUT KELEPÇE - ER-Bİ

VİRA VALFVENTEK MÜHENDİSLİKVATEK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ

ZHANJIANG - CNE CONTROLSYILMAZ GÜMÜŞBOĞA - ECOGREENWEICON
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Sodex Ankara 2013 Fuarı’na katılan firmalar, 

ziyaretçilere ürünlerini tanıttılar
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Ekonomi Bakanı M. Zafer Çağlayan,

Sodex Ankara 2013 Fuarı’nda 

standları gezdi
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Enerji Bakanı Taner Yıldız,

Sodex Ankara 2013 Fuarı’nı 

ziyaret etti
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Adil Endüstriyel Ürünler Satıș Direktörü Melih Özaltın: 
“Fuar alanı biraz daha genișlerse, katılımcı sayısı biraz 
daha artar, daha iyi olur.”

AFS, Sodex Ankara’da iki gururu bir arada yașadı

Kısaca firmanızdan bahseder misiniz?

Adil Endüstriyel 1978 yılında kurulmuş, 

o zamandan bu zamana ticari faaliyet-

lerini aksatmadan yoluna devam etmiş, 

2006 yılından itibaren de üretime geçmiş 

olan bir firma. İzolasyon malzemelerinin 

tamamını kendi bünyesinde toz halinden 

direkt olarak nihai ürüne ulaştıran bir 

firma ve havalandırma, otomotiv, beyaz 

eşya gibi birçok sektörde tamamen yalı-

tım, izolasyon amaçlı bütün ürünleri ken-

di bünyesinde üreten bir firmadır. 

AFS Boru Sanayi A.Ş, İklimlendirme sek-
törünün en önemli fuar organizasyonla-
rından biri olan ve 23-26 Mayıs tarihlerin-
de Ankara’da düzenlenen Sodex Ankara 
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, 
Yalıtım Fuarı’nda en yeni ürünler, yepyeni 
fikirlerini  sektör ile paylaşırken, aynı za-
manda İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği tarafından düzenlenen 2012 Yılı 
İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçı-
lar ödül töreninde üç dalda ödüle layık 
görüldü.
Havalandırma alanındaki yenilikleri ile 
öncü bir kuruluş olan AFS, ürün ailesi-
ne dahil ettiği DTI Tekstil Hava Kanal-
ları, Akıllı Panjurlar, Sığınak Havalandır-
ma Üniteleri ve Termoplastik Poliüretan 
(TPU)  Endüstriyel Hortumlar’ı ilk kez gö-
rücüye çıkardı. 
Sodex Ankara fuarında iki gururu bir 
arada yaşadıklarını söyleyen AFS Genel 
Koordinatörü Zahid Poyraz,  hem sektö-
rün en başarılı ihracatçıları arasında yer 
almaktan hem de AFS ürün ailesine katı-
lan en yeni ürünleri sektöre tanıtmaktan 
memnuniyet duyduklarını ifade etti. 
Havalandırma alanında sahip oldukları 
20 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikiminin 
verdiği güç ile müşterilerine en yeni, en 
akıllı ve en kullanışlı ürünleri sunmaya 
devam edeceklerini söyleyen Poyraz, 
“havalandırmaya dair ne varsa hepsi bir 
arada AFS’de” anlayışı doğrultusunda 
yenilikler sunmaya devam edeceklerini 
kaydetti. 
Poyraz ürünler hakkında şu bilgileri ver-
di, “ Flexible hava kanalı üretimindeki 20 
yılı aşkın tecrübemize, havalandırmada 
farklı bir soluk olan tekstil hava kanal-
larını da ekledik. Tekstil hava kanallarını 
ülkemiz yeni yeni keşfediyor. Önü açık bir 
alan ve tanıtıma ihtiyacı var. Tekstil hava 
kanallarının geleneksel galvaniz hava 
kanallarına oranla pek çok avantajı mev-
cut bu nedenle dünyada tercih edilen 
bir sistem. Kullanım alanları da oldukça 
geniş; seralar, spor salonları, kapalı yüz-

me havuzları, restoranlar, alışveriş mer-
kezleri, fabrikalar gibi pek çok ortamda 
kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra AFS labo-
ratuarında geliştirilen ve havalandırma 
ekipmanları ailemizin en yeni üyesi olan 
Akıllı Panjurları da ilk defa tanıttık. Klasik 
panjurlardan farkı; tek bir gövde ile üç 
değişik amaçta ve çapta panjur elde ede-
biliyor olmanız. ABS plastikten mamül, 
montajı kolay, parçaları rahatça sökülüp 
takılabilen çok pratik bir ürün. Bu ürünü-
müzün panjur alanında ses getireceğine 
inanıyorum. Diğer bir yeniliğimiz de sığı-
nak havalandırmasında kullanılan ve gü-
nümüzde artık bir gereksinim olan Vanti-
la SHU Sığınak Havalandırma Ünitesi. Bu 
ünite ile de sığınakların uzun süre taze 
hava ihtiyacı karşılanabiliyor. Son olarak 
üretim gamımıza 2012 sonunda dahil 
ettiğimiz TPU endüstriyel hortumlarımı-
zı da standımızda sergiledik. Katı, sıvı ve 
gaz haldeki malzemelerin aktarımında 
kullanılan bu hortumlar çoğunlukla ağaç 
işleme endüstrisinde kullanılıyor. Bunun 
yanı sıra kaynak, metal işleme, yüzey 
temizleme, kağıt, çimento gibi pek çok 
sektöre de hitap etmektedir. Simfleks 
markası altında sunduğumuz TPU en-
düstriyel hortumlarımız üç farklı standart 

kalınlıkta üretilmekte ve farklı boylarda 
imalat seçeneği bulunmaktadır. Aşınma-
ya ve kimyasallara karşı dirençli olduğu 
için uzun ömürlü bir çözüm sunmaktadır  
” dedi. 

AFS’ye üç ödül birden
Fuar kapsamında, İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 
ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
katıldığı 2012 yılı İklimlendirme Sektörü 
Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde üç 
dalda ödüle hak kazandı. 
AFS, Fanlar-Hava Perdeleri-Vantilatörler-
Aspiratörler-Aksam Parçaları; Havalan-
dırma Sistem ve Elemanları ile En fazla 
Pazara İhracat Yapan firma dallarında 
Ekonomi Bakanı Çağlayan’dan ödülünü 
aldı. Poyraz, ihracatın ülke kalkınması-
nın en önemli yapı taşı olduğuna dikkat 
çekerek, “ AFS olarak ihracatta başarılı 
bir performans sergilemek bizlere gurur 
veriyor. Dünyanın yaklaşık 70 ülkesine ih-
racat yapıyoruz, üretimimizin büyük bir 
kısmını ihraç ediyoruz, dünyadaki pek 
çok prestijli projede AFS markası tercih 
edildi. Hedefimiz daha fazla ihracat ve 
daha fazla pazara ulaşmak, başarımızı 
gelecek yıllarda da sürdürmek” dedi. 
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Bu fuarda neler sergiliyorsunuz?

Neopren bantlar, epidyem ve silikon bu 

sezon ön planda. Bunların dışında eva ve 

değişik türde çift taraflı bantlar şu anda 

fuarda sergileniyor.

Gelen ziyaretçilerin ilgisi nasıl?

Gelen ziyaretçilerin ilgisi her katıldığımız 

fuarda son derece güzel, çünkü ürün-

lerimiz her alanda kullanıldığı için farklı 

sektörlerde olan firmalar için bile her za-

man revaçta olan ürünler, çok geniş bir 

kullanım alanı var.

Fuarı nasıl buldunuz? Buraya gelirken 

nasıl bir beklentiniz vardı?

Burada katılımcı olan firmaların çoğu 

zaten müşterimiz olduğu için onlarla 

beraber burada olabilmek adına bu fua-

ra katılmaya karar verdik. Bir sıkıntımız 

yok, fuar iyi yönde ama tabi İstanbul 

başka. Fuar alanı biraz daha genişlerse, 

katılımcı sayısı biraz daha artarsa daha 

iyi olacaktır. 

Teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim, iyi günler, sağ olun.

Alp Kanal Satıș Müdür Yardımcısı Selda Erbilgin: “Ankara bizim için 
önemli, çünkü birçok projenin onayının çıktığı yer Ankara…”

Alp Kanal’ın Türkiye’de önemli bir ya-

tırımı var, önemli projelere de imza attı. 

Ankara’da böyle bir fuara katılmanızdaki 

amaç sadece bir Ankara firması olmanız 

mı başka bir amacı var mı?

Şahsen biz yatırımcılarla, projecilerle, ku-

rumdaki yetkili arkadaşlarla yüz yüze te-

masın çok önemli olduğunu düşünüyo-

ruz ancak orada onların soru işaretlerini 

daha net algılayabiliyoruz. Dönem dö-

nem bunlarla ilgili ziyaretler, organizas-

yonlar yapıyoruz ama fuar da hem sek-

tördeki birçok insanı görebilmek hem de 

onlara daha yakın olabilmek anlamında 

daha önemli. Bu fuara da katılma nede-

nimiz aslında onların dertlerini, yüzlerin-

deki kaygıyı, endişeyi birebir görebilmek.

Neler sergiliyorsunuz?

Burada sergilediğimiz prizmatik ve daire-

sel kanallarımız var, çok özel olarak ül-

kemizde çoğunlukla ameliyathanelerde 

kullandığımız, ameliyathanenin taban, 

tavan ve duvarlarını kapladığımız insave 

dediğimiz özel antimikrobiyel ürünümüz 

var ve yaptığımız işlerle ilgili birkaç refe-

ransımız var.

Gelen ziyaretçiyi nasıl değerlendiriyorsu-

nuz?

İstanbul ayrı bir yer, oradaki kalabalık, 

ziyaretçi sayısı, ayrıca yurtdışından gelen 

ziyaretçiler de çok fazla oluyor ama An-

kara bizim için önemli çünkü birçok pro-

jenin onayının çıktığı yer Ankara. Başka 

bir ilde de olsak Ankara Fuarı’nda katı-
lımcı olarak mutlaka bulunurduk. 

Ziyaretçilerin tepkilerini nasıl buldunuz?
Gayet güzel. Bizim fabrikamız Türk-İtalyan 
ortaklıydı. Şuanda tamamı İtalyanlara 
geçti. Bu konuda hiçbir eleştiri almadık. 
Herkes bu sürecin normal bir süreç oldu-
ğunu belirtti ve saygıyla karşıladı. Herkes 
ürünlerimizi severek kullandıklarını belir-
tince biz bu fuarda çok rahatladık. 

O süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
Bizim fabrikamız İtalyan teknolojisi kul-
lanıyordu. Teknoloji, hammadde, kimya-
sal, her şey İtalyan’dı zaten. Diğer patro-
numuz bizim için Osman Bey çok değerli 
ve Alp için çok fazla emek vermiş birisiydi 
ama evlilik gibi ortaklıklar yürümeyebili-
yor. Bu, ticaretin değil ortaklığın duygu-
sal anlamda yürümemesinin sonucuydu. 
Örneğin finansal konularla Osman Bey 
ilgileniyordu. Bunun gibi konularda ufak, 
sancılı bir süreç geçirdik ama sağ olsun-
lar bizimle birlikte olan insanlar bu süreci 
çok daha olgunlukla karşıladılar, bunu bu 
fuarda daha net gördük. Bu bizim için 
çok güzeldi.

Bu fuarda yeni bağlantılar kuruldu mu?
Fuarda bizce önemli görüşmeler ger-
çekleştirdik. Örneğin, daha önce hiç 
bağ kurmadığımız bir akademisyen ar-
kadaşımızla burada çok uzun süren bir 
muhabbetimiz oldu. Ürünü görmüş ama 
hiç kullanmamıştı, biz de ona ürünle ilgili 
ulaşamamışız, bu da bizim eksikliğimiz. 
Şu anda proje halinde olan iki projesinde 
ürünü mutlaka kullanacağını belirtti, bu 
bizim için çok güzel bir gelişmeydi.
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Azel Elektronik Kurucu Ortağı Famil Sultanov: “Her defasında 
standımızı da büyüterek, ürün çeșitliliğimizi artırarak, ufkumuzu 
da genișleterek devam ediyoruz.”

Azel Elektronik Kurucu Ortağı Mutlu Karahan: “Pazarın çoğu İstanbul’da ama Ankara’da bağ-
lantısı olmayan șirketler aktif olamıyorlar. Bu noktada bu fuarın Ankara’da olması büyük avantaj.”

Azel’in kuruluş amacı neydi?

Famil Sultanov: 2008 yılında Mutlu 

Bey’le beraber elektronik sektöründe 

özellikle de ısıtma-soğutma, havalandır-

maya elektronik çözümler üretmek ama-

cıyla kurulduk. Kuruluşumuzdaki amaç 

da sektördeki birçok cihazın yurtdışından 

ithal edilmesi ve bu konuda yerli elekt-

ronik çözümlerin yetersiz oluşuydu. Bu 

amaçla ilk olarak ısıtma sektörüne yöne-

lik elektronik çözümler üretmeye başla-

dık. Daha sonra özellikle Üntes gibi, Ven-

co gibi büyük havalandırma firmalarına 

ısı geri kazanım cihazları için kontrol pa-

nelleri üretmeye başladık. Akabinde bir-

çok patentli ürünlerimiz peş peşe gelme-

ye başladı. Şu anda ikisi TÜBİTAK, birisi 

SAN-TEZ olmak üzere 3 projemiz devlet 

Ar-Ge destekleriyle desteklenmektedir. 

Bunların yurtiçi ve yurtdışı satışları yoğun 

bir şekilde yapılıyor. 2008 yılından bu 

yana ciromuz her sene iki kat artarak bü-

yüyor. Son olarak da Silivri Cezaevi’nde 

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük cezae-

vinin su sayacı otomasyon projesini ba-

şarıyla gerçekleştirmiş olduk. Ayrıca bu 

projede patentli ürünlerimiz kullanıldı. 

Kişi başına 600-650 litre olan su tüketi-

mi koğuşlarda 200 litreye kadar düşmüş 

oldu. Daha önceki uygulamalarda 20 ki-

şilik bir koğuşta günlük 30-32 ton su tü-

keten koğuşlar görüyorduk ki bu çok çok 

yüksek bir rakam. Şu anda Avrupa Birliği 

Standartları’na göre evimizde kişi başına 

su tüketimimiz 125 litre civarındadır ama 

Silivri ve diğer cezaevlerinde mahkumla-

ra verdiğimiz limit 200’ü soğuk 50’si sı-

cak olmak üzere 250 litredir. Bu limit de 

bizim tarafımızdan belirlenmiyor, Adalet 

Bakanlığı tarafından belirleniyor. 

Biz uygulamacı ve devreye sokan bir firma-

yız. Günlük su tüketimini iki kat yüksek tut-

mamıza rağmen su tüketimi 3-4 kat azal-

mış oldu. Daha önce yetişmeyen kazanlar, 

hidraforlar şu anda arttı ve boşta kalmaya 

başladı. Özellikle Silivri gibi güzel bir proje-

de güneş enerjisiyle desteklenmesiyle be-

raber enerji tüketimi ciddi miktarda azaldı.

Sektörde tamamlayıcı ürünlerin büyük 

eksiklik olduğunu herkes dile getiriyor. 

Siz bu ihtiyaçları nasıl belirliyorsunuz? 

Birileri size gelip “böyle bir eksiğimiz var 

yapar mısınız mı” diyor yoksa sizin bir 

araştırma grubunuz mu var? Nasıl bir 

yöntem izliyorsunuz? 

Famil Sultanov: “Okudukça öğreniyo-

ruz, öğrendikçe okuyoruz” misali yeni 

bir şeyler yaptıkça talepler geliyor, ta-

lepler bize bir ürün yaptırdıkça eğer bu 

talep ediliyorsa yarın başka bir şey talep 

edilir diye düşünüp taleplerin ötesinde 

düşünmeye başlıyoruz. Örneğin; soğuk 

oda kontrol paneli olarak yaptığımız 

cihaz ki bu konuda iddialıyız, yaklaşık 

3 yıl önce başladığımız ve şu anda Ar-

Ge’sini tamamlayıp satışa sunduğumuz 

bir cihaz. Sadece Türkiye’de değil dün-

yada eşi benzeri olmayan bir cihaz. Bu 

cihaz sadece müşteri talepleriyle değil 

bizim de Ar-Ge grubumuzun katkılarıyla 

Türkiye’nin koşulları ön planda tutularak 

geliştirilmiştir ki içerisinde bir adet patent 

bulundurmaktadır. Bunun dışında ısıtma 

sektöründe haberleşme üzerine çalışan 

bir firmayız, bu cihazlarımızda da iki tane 

ayrı ayrı patentimiz var, bunlar da bizim 

Ar-Ge’ci olduğumuzun, piyasanın önün-

de gittiğimizin bir göstergesidir. 

Mutlu Karahan: Aslında fuarlar bu 

sorduğunuz soruyla alakalı belirleyici rol 

oynuyor. Bu katıldığımız dördüncü Sodex 

Fuarı, buradaki ihtiyaçların çoğunu fuar-

lardaki görüşmelerde ortaya çıkarttık. Bu 

konu önemsediğimiz bir konu, bu neden-

le yine buradayız, önümüzdeki senelerde 

de aksatmadan katılmayı düşünüyoruz. 

Türkiye’de üretilmeyen, yurtdışından ge-

len ürünler var, bunun bir de maddi kar-

şılığı vardır? Azel’in ürettiği bu sistemle 

firmalar ne kadar kar elde ediyorlar? 

Ürünlerine nasıl bir katkı sağlıyorlar?

Famil Sultanov: Bu noktada iki ayrı ko-

nuya değinmek istiyorum. Birincisi; üreti-

cilere faydası, ikincisi de son kullanıcılara 

faydası. Üreticiler istedikleri gibi kendile-
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rine özgü ürünler üretebiliyorlar. Bizden 

talep ettikleri zaman biz onlar için daha 

hızlı, daha kolay, onlara özgü çözümler 

sunabiliyoruz. Tabi ki fiyat avantajımız da 

bunun yanında ekstra bir avantaj. Ayrı-

ca da kalite ve teknik destek avantajımız 

var. Üntes, Venko, İmeksan gibi firmalar 

bizden her zaman en fazla 24 saat içe-

risinde teknik destek alabiliyorlar. Bunun 

yanısıra diğer ürünlerimizde örneğin; 

M-Bus Okuyucu adındaki ürünümüz şu 

anda Türkiye’de yaygın olarak satmaya 

başladığımız bir ürün. Yurtdışından mu-

adilleri 1800 ile 2500 lira fiyat aralığın-

da Türkiye’ye satılıyor. Biz bunu TOKİ’nin 

tüm projelerine sabit fiyat olan 500 lira-

dan satmaya başladık. Bu da daire başına 

ortalama 30-40 TL kâr demektir. Sonuçta 

bunun parası halkın cebinden çıkıyor. O 

noktada bir tasarufumuz olmuştu. Biz 

ithalatı önleyici bir firmayız. Verilen tek-

nik rakamlara göre her 5000 Euro’luk bir 

ithalat ülkede asgari ücretle çalışan bir 

kişinin bir yıl işsiz kalması demek. Bu yö-

nümüzle de ülkeye ve ekonomiye faydalı 

olduğumuza inanıyoruz. 

Ankara’da bir fuarda olmak sizin için ne 

anlam taşıyor? 

Mutlu Karahan: Bir Ankara firması 

olarak bu fuara katılmayı bir gerekli-

lik olarak görüyorduk. Sadece biz değil 

devlet erkanı da bu noktadaki ihtiyaçları 

belirlemişti, fuar yönetimine bu konular-

da ödevler vermişti. Şimdi daha büyük 

bir fuar yeri bekleniyor, bu gerçekten 

bir ihtiyaç. Birçok firmanın Ankara’da 

temsilcilikleri var, Türkiye’de işler aslın-

da Ankara’da bağlanıyor. Pazarın çoğu 

İstanbul’da ama Ankara’da bağlantısı ol-

mayan şirketler aktif olamıyorlar. Ticaret-

te Ankara şirketlerinin de pazarda aktif 

olabilmeleri için mutlaka fuarlarda temsil 

edilmeleri gerekiyor. Bu noktada bu fua-

rın Ankara’da olması büyük avantaj. Ra-

hat ulaşabiliyoruz, çevremizdeki insanları 

buraya davet edebiliyoruz. Ayrıca ürün-

lerimizi ulaştırmak istediğimiz kurumla-

rın temsilcilerini de davet edebiliyoruz. 

Bu insanlar ekseriyetle Ankara’da olduk-

ları için İstanbul’daki fuarlara gelemiyor-

lar, ürünlerimizi onlara gösteremiyoruz, 

dinamik stantlarımızda çalışmaları onlara 

sunamıyoruz fakat Ankara’da olduğun-

da çağırıp burada sistemleri tanıtabiliyo-

ruz. Mesela Adalet Bakanı’nın kontrolcü-

lerine sistemleri burada gösterebildik. Bu 

insanlar Türkiye’nin birçok yerinde görev 

yapan insanlar, İstanbul’a gelme olasılık-

ları çok daha düşük. Ayrıca Türkiye’de-

ki Ar-Ge’nin çoğu Ankara’da yapılıyor 

yani yeni ürünler Ankara’da geliştiriliyor. 

Net rakamlar söyleyemeyeceğim ama 

bildiğim kadarıyla savunmada kabaca 

Ar-Ge’nin %80’i, Medikal’da %70’i 

Ankara’da. Durum böyleyken bu bir üni-

versite işbirliğini gerektiriyor. Üniversite-

deki hocanızı siz standınıza, İstanbul’a 

davet ettiğinizde genelde katılamıyor-

lar çünkü o insanlar bilim insanları ama 

Ankara’da olduğunda katılım daha yük-

sek oluyor. Ankara’da fuar bir gereklilik, 

ihmal edilmeden ve kapsamı genişletile-

rek devam ettirilmesi gerekiyor.

Bazı firmalar için nihai tüketici önemli 

ama sizin nihai tüketiciyle çok fazla bir 

işiniz yok. Bu noktadan baktığınızda size 

gelen ziyaretçiler hangi profile sahipler?

Mutlu Karahan: Hedef kitleler farklı 

farklı. Açık konuşayım biz dışarıdan gelen 

son kullanıcıyı hedef kitle olarak görmü-

yoruz. Biz daha çok uygulamacı firmaları 

hedef olarak görüyoruz. Hatta şunu söy-

leybilirim; fuar çatısı altındaki firmalar bi-

zim gerçek hedef kitlemizdir. Biz bu fuar 

sayesinde onlara ulaşmış oluyoruz.

Peki amacınıza ulaştınız mı?

Mutlu Karahan: Dün ortağımla birlikte 

bunu konuştuğumuzda iyi ki gelmişiz, iyi 

ki katılmışız dedim. 

Famil Sultanov: Bunu her fuarda söy-

lüyoruz. Bizim ilk fuarımız 2010 İstanbul 

Sodex Fuarı’ydı. Peşinden diğer Sodex’ler 

geldi. Her defasında standımızı da büyü-

terek, ürün çeşitliliğimizi artırarak, ufku-

muzu da genişleterek devam ediyoruz. 

Bu fuar çerçevesinde bakanlardan da, 

üniversite hocaları da, TOKİ yöneticileri 

de ziyaretçilerimiz oldu. Onların hepsine 

mevcut ürünlerimizi, yeni ürünlerimi-

zi gösterdik, onların fikirlerini alabildik, 

desteklerinden faydalandık, ufkumuz 

açıldı. 

Mutlu Karahan: Biz bu fuarda ayrıca 

fuarcılık organizasyonunun bize sun-

duğu salonda bir toplantı yaptık. kendi 

sektörümüzle alakalı bir temsil grubu 

oluşturmak istiyoruz. Özellikle merke-

zi ısıtma sistemlerinde sayaç okuma işi 

yapan, lisansı olan firmaları bir araya 

getirip ortak bir ses oluşturma adına bir 

düşüncemiz vardı. Bunun çalışmasını da 

bu fuarda yaptık yani hem ziyarete ge-

len firmalar hem de burada standı olan 

firmalarla birlikte üst katta Sodex’in im-

kanlarını kullanarak bir toplantı yaptık. 

Bu da bizim açımızdan verimli bir toplan-

tı oldu. Bu organizasyonun bize sağladı-

ğı imkanlardan bir tanesi olarak bunu da 

söyleyebiliriz.   

Firmanızı kısaca anlatır mısınız?

Firmamız Eskişehir’de kurulmuş olup 

üretim alanımız Eskişehir ve İstanbul’dur. 

Türkiye genelinde bütün illerde çalış-

maktayız, vana ceketi ve yangın dolabı 

üretmekteyiz. Vana ceketi bir izolasyon 

malzemesidir, ısı kayıplarında %70’e va-

ran bir tasarruf sağlamaktadır. Ülkemiz 

doğal gaza dışardan bağımlı olduğu için 

gerekli olan bir malzemedir. Her tesisat-

çının, her mekanik firmasının kullanma-

sı gerektiğini düşünmekteyiz. Firmamız 

bunları amaçlayıp çalışmalarını bu doğ-

rultuda yürütmektedir. Ar-Ge çalışmala-

rına hala devam etmektedir. 

Yerli üretim mi yapıyorsunuz?

Tamamen yerli üretim... 

Bahsettiğiniz ürünleri sergiliyorsunuz 

ama farklı özellikleri olan ürünler var, 

sergilediğiniz ürünler arasında neler var?

Sıcaklıklara göre değişkenlik sağlayan 

ürünlerimiz de var. 1260 dereceye kadar 

dayanabilecek ceketler üretmekteyiz. 

Yangın dolaplarımız var, sahra tipleri-

miz var, bunlar konutlarda, işyerlerinde, 

AVM’lerde kullanılabilecek ürünler.
Bu fuara katılmaktaki amacınız nedir?

Berksan Makine Ankara Bölge Müdürü Koray Üvez: “Fuara sektör-
le ilgili insanlar geliyor, dolaysıyla ziyaretçi bilinç düzeyi yüksek.”
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Bizim amacımız ülkeye faydalı olmak, 
tasarrufa katkı sağlamak. Bu tasarrufla 
ne kadar çok kazanırsak hem biz hem 
de kullanıcılar faydalanabilir. Ayrıca firma 
olarak böyle fuarların olmasında çok fay-
da görüyorum çünkü bilmediğimiz bir-
çok ürün var, onların tanıtımını yapıyoruz 
ama insanlar vana ceketin ne olduğunu, 
izolasyon malzemesinin ne olduğunu bil-
miyorlar ve bunların tanıtımı yapılıyor. 

Bu fuar Ankara’da ikinci kez yapılıyor 
ve gelen ziyaretçiler açısından fuardan 
memnun kaldınız mı?
Nokta anlamında düşünüyorsak bizim 
için şu an yeterli gibi ama genel olarak 
yeterli değil. Ben daha fazla tanıtımı ya-
pılsaydı fuarın çok daha iyi olacağını dü-
şünüyorum.

Ziyaretçilerin niteliği ve ürünlerinize olan 
ilgisi hakkında neler söylemek istersiniz?
Gelen müşteri bilinçli. Zaten bu fuara ge-
nelde mekanik firmalar geliyor, makine 
mühendisleri geliyor, odalar geliyor, üni-
versite öğrencileri geliyor. 

Firmanızı biraz tanıtır mısınız?
Botes Mühendislik 1987 yılında ısıtma-
soğutma, havalandırma alanında faaliyet 
göstermek üzere kurulmuş bir firma. Bir 
aile şirketi, 20 yılımızı ısıtma-soğutma, 
havalandırmayla geçirdik. Son 6 yılımızda 
fonksiyonel kimyasala, yine ısıtma ve so-
ğutma sularında kullanılan, makine mü-
hendisliğini ilgilendiren, bu alanlara hizmet 
eden bir kimyasal. Sektördeki bu açığı gör-
dükten sonra bu alandaki boşluğu pansu-
man malzemelerle doldurduklarını gördük. 
Dolayısıyla bunun uygun olmadığını, daha 
uygun ürünlerin olduğunu göstermek 
amacıyla önce bayilik, sonra distribütörlük 
almak suretiyle bu ürünümüzü fuarlarda 
teşhir ediyoruz, tanıtıyoruz. 6 yıldır da hem 
kullanımını sağlıyoruz, hem de ileriye dö-
nük daha yaygın olarak kullanılması için 
sektörü bilgilendiriyoruz. 

Bu 6 yıllık çalışma süreci bu konuyla ala-
kalı insanların bilinç düzeyine ve size ne 
kadar katkı sağladı? 
Biz bu ürünü gördüğümüzde önce nere-

de kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiye 
sahip olduk, sonra bu alanda kullanılan 
yerlerde kullanılan ürünlerin uygun ol-
madığını fark ettik. İlgili sektörleri tespit 
ettik, hangi sektörlerle diyalog kurabili-
riz, hangi sektörleri bilgilendirebiliriz ve 
bu ürünü faydalı hale getirebiliriz diye 
düşündüğümüzde yurtdışında ısıtma-so-
ğutma, havalandırma sektöründe ısıtma 
ve soğutma sularında koruyucu kimyasal 
olarak kullanıldığını gördük. Türkiye’de 
de bu alanda faaliyet gösteren firmaları 
bilgilendirmek istedik. 6 yıldır da bununla 
ilgili gerek özel sektörü, gerek proje fir-
malarını, gerek kamu sektörünü sürekli 
seminerler vermek ve fuarlara katılmak 
suretiyle bilgilendiriyoruz. Proje çalışma-
larımız devam ediyor. 

Peki, bu çalışmalar neticesini verdi mi?
Tabi ki veriyor. Bir kere bu faydalı bir 
ürün, ürünleri projelendirirken yapılan 
ilk yatırım maliyeti ile kullanım maliyeti 
diye bir hesaplama var. Gelişmiş ülkeler-

Botes Mühendislik Genel Koordinatörü Ersin Șenocak: 
“Sodex bize göre bir ihtisas fuarı. İnsanlar buraya yeni ürünler 
görmek için, yeni bir teknoloji çıkmıșsa onun hakkında bilgi 
sahibi olmak için geliyorlar.” 
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de kullanım maliyeti ile ilk tedarik ediş 

maliyetlerini planladıklarını gördük yani 

bir ürünü alırken ilk tedarik ediş maliye-

tine bakılmaksızın kullanış maliyetleri de 

hesap edilerek daha uygun malzemeler 

seçiliyor. Kalorifer ve soğutma sistemleri 

metallerden oluştukları için, bu metaller 

suyla ve havayla temas ettiklerinde ko-

rozyon meydana geldiği için korozyon 

kısmı sürekli atlanmış ya da gözden ka-

çırılmış. Bu açık da hep uygun olmayan 

antifriz ya da glikol tarzı ürünler seçilerek 

kapatılmaya çalışılmış. Oysa glikol tarzı 

ürünler kullanıldığında donmayı bir yere 

kadar engelleyebilirsiniz ama korozyona 

hiçbir şey yapamazsınız. İşte bizim ürü-

nümüz donmayı istediğimiz değerlerde 

sabitleyebilirken, korozyonu da engelle-

yebiliyoruz, antifrizden farkı bu. 

Ne kadar engellediğine dair bir yüzde 
var mı?
Korozyon metallerin çeşitliliğine göre 

değişiyor, farklı farklı sürelerde farklı me-

tallerde farklı aşınmalar meydana geliyor. 

Bu yeni tesisatlar için de, kullanılmış olan 

tesisatların onarımı için de söz konusu, 

bunlara dikkat ederek bu tür sıvıların 

uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla biz 

burada doğru yöntemi uygulamaya ça-

lışıyoruz yani tesisatımız yeni dahi olsa, 

yeni boruların üzeri zarara görmesin diye 

yağlı bir tabakayla kaplanmış olsa dahi, 

korozyon belki o boruya zarar verme-

yecektir ama ileride borulamanın ucu 

devam ederken dökümle, alüminyumla, 

bakırla ve pirinçle birleştiğinde o yağlı ta-

baka diğer metallere zarar vereceğinden 

tesisatı mutlaka yıkanmalı. Yıkandıktan 

sonra da koruyucu kimyasallarla besle-

nerek doldurulur ise o tesisatın oldukça 

uzun süre hizmet verebileceğini insanla-

ra anlatıyoruz. Zaten yeni çıkan kanun-

larla da örtüşüyor yani bir ürünün alınıp 

kısa dönem kullanılması değil alınan ürü-

nün uzun vadede hizmet edebilmesiyle 

ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar var. 

Peki, fuardaki insanların tepkileri nasıl?
Öncelikle Ankara’daki fuarın Congresi-

um Salonu’na alınması isabet, Anfa bu 

iş için uygun bir mekân değil, ekonomik 

ömrünü doldurmuş, bakım masraflarını 

karşılayamayan ve ulaşım sorunları olan 

bir yer. Sodex bize göre bir ihtisas fuarı 

çünkü buraya gelen ziyaretçiler ya sektör 

içerisinden firma sahipleri ya da firmada 

görevli olan ilgili teknik müdürler, mühen-

disler. Buraya yeni ürünler görmek için, 

yeni bir teknoloji çıkmışsa onun hakkında 

bilgi sahibi olmak için geliyorlar. Bu fuar 

çoluk çocuğa balon ya da kalem vermek 

için düzenlenen bir fuar olmamalı. Biz 

böyle bir doluluk istemiyoruz. Biz yapı fu-

arına girmiyoruz, Sodex’e giriyoruz. Bizim 

vizyonumuz farklı, üzerimizde taşıdığımız 

görevler de farklı. Fuarın taşınmasıyla bu 

konuda biraz mesafe alındığını düşünü-

yoruz ama bu yeterli değil. Yine de bu 

bir adımdır, bundan sonraki adımlar da 

bahsettiğimiz konulara da dikkat edilmek 

suretiyle yalnızca fuar alanının kalitesinin 

değil katılımcıların kalitesinin de yükseltil-

mesinde fayda var ki Ankara’daki fuarı ih-

tisas fuarı şeklinde görelim. Aksi takdirde 

bu fuarlar panayır havasından çıkamazlar. 

Biz iyi niyetliyiz, üzerimize düşeni yapıyo-

ruz. Fuar firmasıyla ilişkilerimiz oldukça 

iyi, Sodex’in hem Ankara’daki hem İstan-

bul’daki fuarlarına katılıyoruz. 

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
İçinde bulunduğumuz bu salonda da bi-

zim ürünümüz antifrojen kullanılmıştır. 

Yatırımın büyüklüğü ne kadar çok ise 

insanlar o yatırımı korumak ve kollamak 

adına gerekli tedbirleri alıyorlar. Örneğin; 

alışveriş merkezleri önceden arsa sahip-

leri ve müteahhitler arasında ortalama 

%50-50 paylaşmak suretiyle yapılıyor, bir 

mekan seçiliyor, oralar kiraya veriliyordu. 

Kapının önüne bir sandalye atmak sure-

tiyle de o işyerlerinin işletildiğini düşünü-

yorlardı. Oysa artık tüketicilerimiz bilinçli. 

Dünya markaları gelmeye başladı, dünya 

markaları biz buralara gireriz, bu ürünle-

rimizle bu kadar masraf yaparız ama biz 

de bu alışveriş merkezlerinin ağustos sı-

cağında iyi bir şekilde havalandırılmasını, 

soğutulmasını isteriz ya da kış aylarında 

sıcak ya da uygun havalı olmasını isteriz 

gibi makul istekleri var. Artık tüketici de 

bilinçli, üreticilerin de bu bilince saygı 

duyarak kazandıkları paradan da bu büt-

çelere biraz para aktarmalarını sağlarsak, 

bu konuda da biraz kafalarını yorarsak, 

bu kadar yatırımla kurdukları bu yerlerin 

bakım ve onarımına da ciddi paralar ayır-

malarını sağlarsak bu konuda daha fazla 

mesafe almış olacağız. İlginize çok teşek-

kür ederim, size de başarılar.

Bu fuar sizin için ne anlam ifade ediyor?

Ankara Kamu kurumlarının merkezi, bir-

çok projenin kararı, onayı buradan çıkı-

yor. Bu anlamda burada Sodex Fuarı’nın 

yapılması anlamlı. İki yıl önceki Sodex 

Ankara Fuarı’na da katılmıştık. Bence 

iki sene öncesine nazaran katılım azdı. 

Kamu Kurumlarındaki bu sektörle ilgili 

olan yetkilikler, ilgili bakanlıklardan veya 

ilgili kontrol mercilerinden yetkili insan-

ların buraya mutlaka getirilmesi lazım. 

Peki, neler sergilediniz?

Biz soğutma ve kontrol otomasyon 

ürünleri tedariğinde bulunuyoruz. Onun 

dışında kompresörleri, rotorları ve fan-

ları sergileme imkanımız oldu. Yurt-

dışından gelen birkaç müşteri vardı, 

Türkiye’den 2-3 müşteri yani toplasanız 

4-5 tane büyük bağlantı oldu. 

CFM’de yeni bir şeyler var mı?

CFM olarak mevcut markalarımızla de-

vam ediyoruz ama mevcut markaların 

ek ürünleri gelmeye başladı. Mesela bu 

fuarda sergilediğimiz rotorlar var. Onun 

dışında nemlendirici grubunda yeni, 

enerji verimliliğine yönelik ürünler var, 

zaten tamamen enerji tasarufuna yöne-

lik çalışıyoruz.  

CFM Soğutma Satıș Müdürü Elif Ișıl Kara: “Ankara Kamu kurumla-
rının merkezi, Sodex Fuarı’nın burada yapılması anlamlı.” 
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Kısaca Climar’dan bahsedebilir misiniz?
Midea firmasının merkezi sistem ürünle-
rinde Türkiye distribütörüyüz. Ürünleri-
miz; soğutma grupları, fan coiller, bunun 
dışında roof top ve hava kaynaklı heat 
pump ürünlerimiz de geldi. Lansmanını  
bu fuarda yapmayı düşünüyorduk ama 
yetişmedi, önümüzdeki sene yapacağız. 
Split klima ve VRF ürünleri, residential 
ürünler bizim sorumluluğumuz altında 
değil, onların distribütörlüğünü başka 
bir firma yapıyor. Fuar alanı çok büyük ol-
madığı için her şeyden önce mevcut ye-
rimizi iyi kullanmaya çalıştık, bu yüzden 
buraya hava soğutmalı gruplarımızın en 
küçüğünden 350 kw’lık bir tane koyabil-
dik ve küçük scroll chillerimizden de teş-
hir edebildik, roof topa ve heat pumpa 
yer kalmadı. Dünyada en yaygın olarak 
kullanılan, en teknolojik Emerson mar-
ka kontrol paneli kullanıyoruz, Ipad’le 
dahi kontrol edilebiliyor ve çok kolay 
uygulanabiliyor. Burada hem kullanıcıla-
ra, hem müşterilerimize kontrol panelini 
tanıtıyoruz. Yine kullanılan ekipmanlar 

Schneider Elektrik ve Siemens elektrik 
ekipmanları, bunlar panoya özellikle çok 
düzgün yerleştirilmiş, bunların yerleşimi-
ni gösteriyoruz. Panelleri açtık, buradaki 
Visar kompresörün korumalarını da aç-
tık, onları da teşhir ediyoruz yani bütün 
ürünlerimiz açık bir şekilde teşhir ediliyor. 
Fan coillerimize elektrik verdik, termos-
tatlara bağladık, ses seviyeleri test edile-
biliyor. 

Sizin iş kolunuzda servis çok önemli. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?
Bizim sektörde merkezi sistem konusun-
da alışılagelmiş bir şey var; merkezden 
servis sistemi yani bütün teknik servis 
ekibi split ve VRF’lerden farklı olarak 
merkezden kontrol edilir, en fazla Anka-
ra, İstanbul ve İzmir’de servis sistemi olur. 
Biz bunda değişiklik yaptık, tabi ki bizim 
de merkezi servisimiz kuvvetli, ayrıca sa-
dece bizim servisimiz değil Midea’dan da 
iki arkadaşımız sürekli bizle yani büyük 
cihazlarımızın devreye almalarında bizim 
merkezi servisimizle birlikte Midea’dan 
arkadaşlar geliyorlar. Onların da kayıt sis-
temleri var, bizim de kayıt sistemlerimiz 
var, farklı farklı tutup kontrol ediyoruz, 
karşılaştırıyoruz. Bunun dışında 40 tane 
ilde servis anlaşmaları yaptık, bu aşağı 
yukarı bir senemize mal oldu. Eğitimler 
verdik çünkü insanlar genelde spliti bili-
yorlar ama bu konulara uzaklar. Uzun bir 
süreç geçirdik, en büyü avantajlarımız-
dan bir tanesi bu. Mesela Mardin’de bir 
hastanemiz var, anlık, bir saat içerisinde 
en azından kodları okuyabilen bir servis 
geliyor. Bu 40 bölgedeki servis de belki 
%100 hakim olamayabilir çünkü grup-
lar çok komplike ama kodları okuyabi-
len, duruma müdahale edebilen, bizim 
merkezi servisimizle temas kurup bilgi-
lendiren ve durumu çözebilen servislere 
sahibiz, bizim en büyük avantajlarımız-
dan bir tanesi bu. Bir de bakımlar konu-
sunda malesef Türkiye’de hâlâ bir bilinç 
yok. İnsanlar arabalarına, belki evlerin-
deki kombilere bakım yaptırıyorlar ama 
büyük grupların bakımından belki de 
fiyatlardan dolayı çekiniyorlar. Hem bu 
fiyatları asgari boyutlara indirgedik hem 
de ulaşılabilir bir hizmet yaptık. Profesyo-
nel olmayan bir insan bile belki de aynı 
fiyata verebileceği aşamalara getirdik. 
Bakım konusunu kar elde eden bi depart-

man olarak düşünmedik. Bu yüzden bu 

da bir avantajımız. Rakiplerimizin 3’te bir 

fiyatlarına bakım yapabiliyoruz. Tabi bu 

her rakibimiz için geçerli değil ama biz 

kâr amacı gütmeyen bir yapı geliştirdik. 

Böylelikle hem bakım anlaşmaları yapa-

biliyoruz, hem cihazlarımızın hakimiyeti 

tamamen elimizde oluyor. Özellikle dev-

let işlerinde belli prosedürlerden dolayı 

imzalanamayan bakım anlaşmaları da 

olabilir, onlarda da ücretsiz olarak des-

teklerimiz bile olabiliyor. önemli olan ci-

hazlarımızın güzel çalışması, müşterilerin 

bize iş getirmesi. Biz bu prensiple hareket 

edip servisi de bu amaçla düşünüyoruz. 

Bu fuara katılmaktaki amacınız neydi?

İstanbul Sodex Fuarı hepimizin bildi-

ği gibi çok büyük bir fuar, yurtdışın-

dan da pek çok katılımcı geliyor. Sodex 

Ankara’ya da özellikle katılmak istedik 

çünkü Ankara’nın da katılımcısı az değil. 

Aynı zamanda yeni ürünümüzün lans-

manını yapmak için ve burada da pek 

çok müşterimiz olduğu için buradayız. 

Bence fuar çok verimli geçti. Biraz ten-

ha geçtiği konuşuluyor ama ben öyle 

düşünmüyorum. Devletin idarelerinden 

memurlar, makina mühendisleri, kont-

rol firmaları, müşavir firmalardan kendi 

müşterilerimizden çok kişi geldi ve onlar 

bile şantiyede görmedikleri ayrıntıları bu 

kadar detaylı anlatıyoruz. Belki bu kadar 

detaylı zamanları olmuyor çünkü sadece 

şantiyedeki arkadaşlar görüyor. Biz bu-

rada bunun teklifini hazırlayan, projesini 

yapan insanlara da direkt göstermek is-

tedik çünkü kişiler sadece şantiyede yok, 

burada her kesimden mühendisler, tek-

nik elemanlar katılıyor. Biz memnunuz, 

iyi ki katılmışız diyoruz. Ayrıca bir de soh-

bet de oluyor, yüzyüze görüşemediğimiz 

ya da değişik illerden gelen katılımcılarla 

görüşme imkanımız oluyor. Bu fuar bel-

ki çok uluslararası değil ama Türkiye için 

yeterli bir fuar ama bundan sonra daha 

büyük bir yerde yapılacağı söyleniyor. 

İnşallah Ankara da uluslararası bir fuar 

olacak.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Yok, çok teşekkür ederim. 

Climar Genel Müdür Yardımcısı Yeșim Gülcan: “Bence Sodex 
Ankara çok verimli geçti. Biraz tenha geçtiği konușuluyor ama 
ben öyle düșünmüyorum. Devletin idarelerinden çok kiși geldi.” 
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Firmanızdan kısaca bahseder misiniz?

Yüksel Altun: DGVision hammad-

de imalatı topraktan alıp profile kadar 

kendisi işler. Bizim profilde asıl ana 

merkezimiz Romanya’dır. 14 yıl önce 

Romanya’ya yerleşildi. Oradaki alümin-

yum profil ışığı görüldü, fabrika ora-

ya kuruldu. Profil orada imal ediliyor, 

Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de, İstanbul 

Hadımköy’deki tesislerimizde bunu alü-

minyum radyatöre çeviriyoruz. Kullandı-

ğımız ham madde 6063 dediğimiz ham-

maddedir, bunun anlamı şudur; %98.2 

saf alüminyumdur. Türkiye’de beşinci 

kışımızı sorunsuz bir şekilde geçirdik.

 

Burada hangi ürünlerinizi sergilediniz?

Ömer Faruk Enis: Bizim üretimimiz 

alüminyum radyatör. Yüksel Bey’in de 

bahsettiği gibi tamamen saf alümin-

yumdan meydana geliyor. Romanya’da 

da alüminyum profil imalatımız var, bi-

liyorsunuz ki alüminyum radyatörün her 

bir dilimi, kapağı, kollektörleri alümin-

yumdan meydana geliyor. İşin hammad-

desinden radyatör haline gelene kadar 

a’dan z’ye her şeyi kendimize ait. Profil 

ve hammadde konusunda yaklaşık 15 

senelik bir alüminyum tecrübemiz var. 

Standımızda bütün modellerimizi sergi-

ledik. 

Bildiğim kadarıyla Türkiye radyatör ko-

nusunda dünyada bir numara ama birta-

kım sıkıntılar var diye biliyorum. Nedir 

o sıkıntılar?

Yüksel Altun: Sektörün çok eski bir 

üyesi olarak o sıkıntıları şöyle belirte-

yim; Türkiye radyatör üssü olma yolun-

da giderken örnek veriyorum şu anda 

bütün radyatör piyasasında 81 marka 

var, bu 81 markanın sadece 24’ü üre-

tici konumunda. Bu 24 firmadan da 

17-18 fabrika satılığa çıktı. Neden bili-

yor musunuz? Merdiven altı diye tabir 

etmek istemiyorum ama her önüne 

gelen devletin yatırımını kullanıp bu işe 

soyunduğu için böyle bir problem mey-

dana geldi ve biz şu anda farklı bir yol 

çizmeye çalışıyoruz, sac radyatöre hiç 

girmiyoruz. Sektör yavaş yavaş alümin-

yum radyatöre dönmeye başladı. Türki-

ye’deki iki büyük firmadan bir tanesiyiz 

dersek yerinde olur ve alüminyum sek-

töründeki hiçbir fabrikanın yapmadığı 

bir şeyi yapıyoruz; %98.2 saf alümin-

yum kullanıyoruz. Mesela diğer üretici-

lerin birçoğu hurdadan dönüştürülmüş 

alüminyum kullanırken, biz işlenmemiş 

alüminyum kullanıyoruz ve inanıyorum 

ki 3-5 yıl içerisinde alüminyum radya-

tör Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de 

de tek çeşit olacak. Her sektörde oldu-

ğu gibi bizim sektörde de merdiven altı 

üreticileri var, ilk olarak devletin bunları 

bir temizlemesi yani kaliteliyle kalitesizi 

birbirinden ayırması gerekiyor. Ben 59 

kişiyle fabrikada çalışıp üretim yapıyor-

sam, ışıl ışıl bir ürün piyasaya çıkartıyor-

sam, merdiven altında bir presle bu işi 

yapanlar yüzünden insanlar sorunlarla 

karşılaşıyor ve alüminyum radyatör kötü 

diyorlar. Hayır, kötü değil, paraya göre 

mal üretirsen kötü. 

Sorunlar konusunda benim görebildiğim 

bir de tasarım sorunu var.

Yüksel Altun: Tasarım kaliteden son-

ra ikinci sırada yer alıyor. Siz tasarımı 

kaliteyle estetikleştiremiyorsanız zaten 

bir yere varma şansınız yok. Örneğin; 

bizim buradaki tasarımları görüyorsu-

nuz, ahşap doku imal ettik. Radyatörü 

tuttuğunuzda ahşap tutuyormuş gibi 

hissediyorsunuz ama aslında o bir boya 

tekniği. Farklı farklı modellerle, çağdaş 

çizgilerle devam etmeye çalışıyoruz. 

Alüminyum radyatörde tasarım, pazar 

bulma açısından ne kadar önemli?

Ömer Faruk Enis: Pazar tabi ki panel 

radyatöre göre biraz daha kısıtlı çünkü 

herkesin alım gücü belli. Aslında son tü-

keticilerimiz biraz daha bilinçli olsalar-

dı, alüminyum radyatörün tüketimi çok 

daha fazla artardı. Çünkü bir sac panel 

radyatör, hammaddesinden dolayı pas-

lanacak, bunun başka yolu yok. Alü-

minyumun doğasında ise paslanmazlık 

var ve artık Avrupa’da kamusal alanlar-

da alüminyum kullanımı zorunlu hale 

getirilmiş durumda. Türkiye’de yavaş 

yavaş bu hale geliyor. Artık TOKİ Emlak 

konut, Kiptaş projelerinde alüminyum 

radyatörler şartnamelere girmeye baş-

lıyor. Sac havlupanlar çok çabuk pas-

landıkları için alüminyum havlupanlar 

şartnamelere girmiş durumda. Kentsel 

dönüşümlerde de bina hafifleştirmeleri 

için alüminyum radyatörlerin kullanımı 

artacak diye öngörülüyor ki olması da 

gerekiyor. Bir metre sac panel radyatör 

33 kilo, bizim bir metre radyatörümüz 

aşağı yukarı 14 kilo. Bir metre sac panel 

radyatörün içerisinden dolaşan su mik-

tarı 8 litre, bizimkinde 2.5 litre. Muaz-

zam bir bina yükü yani bir dairede 6-7 

adet radyatör kullanıldığını düşünün, 

30 kilodan 180 kilo yapar. Gördüğünüz 

gibi neredeyse 1’e 3 fark var, bu fark 

da bina hafifleştirmeleri için çok büyük 

avantaj sağlıyor yani çok daha güvenli 

ve uzun ömürlü.

DGVision Genel Müdürü Ömer Faruk Enis: Hammaddeden 
radyatör haline gelene kadar a’dan z’ye her șeyi kendimize ait.  
Standımızda bütün modellerimizi sergiledik.” 

DGVision Pazarlama Müdürü Yüksel Altun: “Sodex Ankara Fuarı sektör için çok önemli.”
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Az önce bahsetmiş olduğunuz sıkıntıları 

göz önüne alarak pazardaki vizyonunuz 

nedir?

Yüksel Altun: Şu anda Türkiye’de bir 

boşluğu doldurma noktasına geldik. 

Rakam vermeden, yüzde vermeden 

konuşuyorum. Türkiye’deki alüminyum 

radyatör üreticilerine baktığım zaman 

imalatta aylık ortalama 2 bin metreyi 

yakalayabilen yok. Şu anda aylık üre-

timde 7 bin metreyi geçtik. Liderlik de-

meyeyim ama o noktaya gelmeye baş-

ladık. Burada 3 tane önemli nokta var; 

birincisi kalite ve imalat, ikincisi bayi 

yapılanması, üçüncüsü teknik servis 

yani herhangi bir sorun yaşandığında ki 

Allah’a şükür bugüne kadar yaşamadık, 

bünyemizdeki servisimiz gider, söker, ye-

nisini takar gelir. Dünyadaki en kaliteli 

malzemeyi kullanmış olsanız, o malın 

arkasında durmuyorsanız o mal bir hiç-

tir. Bunu sağladığımız için işi bu noktaya 

getirebildiğimize inanıyorum.

Bu fuara katılma amacınız neydi?

Yüksel Altun: Biz her iki yılda bir Sodex 

İstanbul’a katılıyoruz. Yurtdışı fuarlarına 

katılıyoruz. Aslında Ankara pazarında 

da çok iyi tanınıyoruz lakin tüketici An-

kara’daki fuara biraz daha yoğunlaşıyor. 

Mesela Cumartesi öğleden sonra sek-

törle ilgili firmalar gelmeye başlar ama 

daha önceki günlerde hep sektörün 

içindeki firmalarla karşı karşıya geldiği-

miz için bu bizi biraz daha sevindiriyor. 

Bu bizim de biraz daha fazla tanınma-

mızı sağlıyor, Sodex Ankara Fuarı bu 

yüzden önemli.

Gelen ziyaretçilerin niteliği hakkında 

neler söylemek istersiniz?

Yüksel Altun: Şu ana kadar orta şekerli 

diyebilirim yani fena değil ama daha iyi 

olaiblirdi. Ankara’da Sodex’i sektör ha-

ricinde kimse bilmiyor, yeteri kadar rek-

lam yapılmıyor. Çok iyi bir şekilde rekla-

mı yapılmış olsaydı Ankaralı tüketici bu 

konulara duyarlıdır. 

Bu fuara katılma amacınız neydi?

Sektörümüz oldukça iyi durumda, ayrıca 

gelecek de vadediyor. Biz bunu düşünerek 

Tekirdağ’a 10bin metrekarelik kapalı ala-

na fabrikamızı taşıdık, Malkara Organiza 

Sanayi Bölgesi’nde üretimimizi yapmaya 

başladık. Şimdiye kadar yaptıkları fuarlar-

la Hannover Messe Sodeks Fuarcılık bana 

şu imajı verdi; düzenledikleri fuarlar etki 

açısından nokta atışı oluyor. Böyle olunca 

Sodex Ankara Fuarı’na da katıldık. Bura-

da projecilerle irtibata geçebileceğimizi 

düşündük. 

Peki neler sergilediniz?

Yeni ürünlerimiz var, giydirme cephe bina-

lar var biliyorsunuz. Yere kadar cam olur, 

1,5-2 milyon dolar para verilen camların 

önünde de radyatör görmek istemez. 

Bunun alternatifi olarak yer konvektör-

leri vardır ki biz bu fuarda onları sergile-

dik. Ben her fuara bir yenilikle katılmak 

gerektiğine inanıyorum. Trend nereye 

gidiyorsa o trende göre her zaman bir 

hazırlık yapılmalı. Yurtdışındaki fuarlara 

gidip gözlem yaparak trendi, sektörü ta-

kip edebiliriz. Ben de bu şekilde yapıyo-

rum ve ona göre hazırlıklarımı belirliyo-

rum. Mesela Türkiye’de ilk defa baskılı 

anemostatı uygulayan, çalışmalarını ya-

pan kişi benim. Şu anda bütün firmalar 

bunu yapıyor. Önemli olan sektörün gittiği 

yöne göre hazırlık yapmaktır, bunun için 

de Ar-Ge’nin oluşması gerekir. Biz de bu 

sahada bir Ar-Ge kurduk, sektör nereye 

gidiyorsa o ürünlerle ilgili çalışmalar yapı-

yoruz. İnşallah İstanbul Sodex’e de yeni 

ürünlerle katılacağız. Şu anda üniversite 

işbirliği sayesinde çalışmalar devam edi-

yor. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi mezu-

nuyum, orada bize danışmanlık yapan bir 

hocamız vardı, onun vasıtasıyla yeni hem 

de çok iddialı bir ürünle birkaç ay sonra 

gündeme geleceğiz. 

Ziyaretçilerin niteliği hakkında neler söy-

lemek istersiniz?

Bu fuarı İstanbul Sodex’le bir tutamayız 

çünkü İstanbul Sodex’te çok fazla salon 

var, burada bir tane salon var, ama bu da 

bir gelişmedir. Sanayi Bakanı Ankara’ya 

50bin metrekarelik fuar alanı yapılmasını 

istedi. Tamam yapılsın ama insanlar 50bin 

metrekareye hazır mı? İlk önce o ortamı 

oluşturmak gerekir ama İstanbul buna ha-

zır. Burası da bir salon olmasına rağmen 

idare eder ama İstanbul’la bir olma şansı 

yok. Bizim buraya gelirkenki aklımızdaki 

plan 5-6 hedef nokta vurabilirsek yeter 

şeklindeydi. Bu hedefi yakaladık, hatta iş 

bağlantısı yaptığımız da oldu. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu fuarların çok yararlı olduğuna inanı-

yorum, fuarlara devamlı katılımcı olmak 

bundan sonraki hedeflerimizin arasında. 

Doğuș Teknik Cemal Bal: “Bu fuarların çok yararlı olduğuna 
inanıyorum, fuarlara devamlı katılımcı olmak bundan sonraki 
hedeflerimizin arasında.” 
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Enerji Market’in kuruluşundan bahsede-
bilir misiniz?
Firma ortaklarının belli bir geçmişi var, 
Enerji Market adıyla 2007 yılından beri 
sektördeyiz. Yenilenebilir enerjiyle, yeşil 
enerjiyle alakalı bir firmayız. Logolarımı-
zı da zaten hep yeşile boyadık. Havadan 
suya ısı pompaları, elektrik enerjisini ta-
mamıyla fosil yakıtlara tercih eden bir 
sistem. Tabi asıl işimiz ısıtma-soğutma, 
sıcak suyu üretmekle alakalı. Daha çok 
buna yöneldik, elektrik üretimiyle önü-
müzdeki zamanlarda biraz daha meşgul 
olacağız. Şimdiki hedeflerimiz konu ve 
ofislerin ısıtılması, sıcak suyun oralara 
verilmesiyle alakalı.

Peki bu ısı pompalarının ağırlıklı olarak 
cinsi ne?
Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde sıcak 
iklimlerde biz genelde havadan suya ya-
pıyoruz. Isı pompaları genelde dünyada 
çalışma prensibi olarak +5 dolayında he-
saplandığından ötürü akdeniz ikliminde 
uygun çalışırlar ama tabi ki kuzeye çıktık-
ça, İç Anadolu ve Doğu’ya doğru gittikçe 
toprak ve su kaynaklı yapmaya çalışırız, 
çok adetli olmamasına rağmen yaptı-
ğımız örneklerimiz de var. Ancak genel 
itibariyle ısı pompasında Alman menşeili 
Stiebel Eltron’un Türkiye mümessilliğini 
yapıyoruz. O yıllardan bugüne kadar or-
talama 500 cihazımız var, hala daha da 
yapmaya devam ediyoruz. Genel itiba-
riyle müstakil ama bunların yanında 60’a 
yakın otel projelerimiz var. Almanya’da 
üretilen bir ürünü Türkiye’de tanıtmaya 
çalışıyoruz, Allah’a şükür satışımız iyi. 

Isı pompası son birkaç yılın çok önemli 
bir konusu, sizin gibi yeni yeni firmaların 
da bu işe girdiklerini biliyoruz. Bunun ya-
nısıra çok büyük markaların da büyük ya-
tırımlar yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla 
artık iş verilen hizmet kalitesine doğru gi-
decek. Siz hizmet kalitesi açısından neler 
yapıyorsunuz?
Stiebel Eltron ‘da büyük bir marka, 60 
yıldan beri ısı pompası üreten dün-
ya devi bir firma, biz arkamıza onu 
aldık. Dediğiniz gibi Çin’de üretilen, 
Uzakdoğu’da üretilen ürünler de var, 
Türkiye’de klimadan dönüştürülmüş ısı 
pompaları da var. Tabi bunların yanında 
bizim seçici olmamızın en büyük sebebi 
tecrübe yani onlar bu işlere yeni baş-
larken biz zaten 300 tane projeyi yapıp 

cihazlarımızı çalıştırmıştık. Referansları-
mız çok iyi. Bunun yanında iyi hizmet 
vermek önemli. Cihaz takılırken hesap-
lama konusunda bir problem var yani 
ne kadarlık alanda hangi kapasitedeki 
cihazı kullanmamız gerektiği, toprak, 
su, hava kaynaklılarından hangisi ola-
cak bu tespit edilmeli, bir de müşteriyi 
doğru yönlendirmek firmanın kalitesini 
ortay koyar. Müşterinin cebindeki parayı 
almak için örnek veriyorum; 43 kw’lık 
cihaz gereken bir eve 16 kw’lık cihaz 
verirseniz kalitenizden ödün vermiş 
olursunuz, yaptığınız işe saygınız olmaz. 
Bizim en büyük özelliğimiz bu; hem 
markamıza güvenmemiz hem de işimi-
zi çok doğru bir şekilde yapmamız. Tabi 
ki dünya devi markalar da var bu işin 
içerisinde ama bizim en büyük avantajı-
mız cihazlarımızın kapasiteleri. Bizde 12 
kw’tan 135 kw’a kadar monoblok cihaz 
var yani ben bir fabrikayı da, bir konutu 
da, bir daireyi de ısıtıp soğutabilirim. Di-
ğer klima kökenli markalarda 16 kw’tan 
daha büyük bir cihaz yok çünkü zaten 
var olan bir dış üniteleri yani klimaları 
var. Bunları içeriye, ısıtmaya çevirdiği-
nizde matematiksel olarak aşağı yu-
karı 16 kw ısıtma kapasitesine tekabül 
eder yani o firmaların teknik anlamda 
16 kw’tan daha büyük cihazları yok. 
Ben 500 metrekarelik bir alana 43 kw 
verirken onlar aynı alanda 2-3 tane 16 
kw’lık takmaları gerekir. Bu da onların 
maliyetini yükseltiyor, bizim onların ya-
nındaki en önemli avantajımız bu. 

Tek bir daire için de ısı pompası var dedi-
niz ama fiyatları mevcut durumda yüksek. 
Sizce bu fiyatlar ne zaman makul seviye-
lere iner?
Tabi makul seviye topluma göre değişir. 
Üretimin daha çok çoğalması ve yapıcı 
rekabetin artmasıyla bu gerçekleşebilir. 
Firmalar yeni ürünlerde yüksek karlar 
yapmak isterler. Tabi biz de bunu isti-
yoruz ama şu anda çok yüksek kârlar 
yapamıyoruz ama amaç bu. Ne kadar 
çok kaliteli rekabet olursa firmalar da 
ürünleri satabilmek amacıyla kendi 
kârlarından ödün verecekler ve fiyatlar 
da düşecek. Tabi inebilecek makul ra-
kamlara kadar düşer, daha da aşağısına 
düşmez. Cihazların teknik anlamda ma-
liyetleri yüksek. Isı pompasında durum 
bu ama açıkçası önümüzdeki yılların en 
iyi işlerinden bir tanesi.

Belki 20 sene önce bu sistemler gelmiş 
olsaydı doğal gaza bu kadar para vermek 
zorunda kalmazdık. 
Aynen öyle ama şunu söyleyeyim; biz 
yıllardır ısıtma sektöründeyiz, ısıtmayı da 
az çok biliyoruz. Müstakil evlerde de olsa 
kömürlü sobalar, kazanlar, rezistanslı ısı-
tıcılar, vizyon ısıtmalar, mazotlu, fuel-oil-
li kazanlar yapıldı. Bunların hepsi enerji 
kaynaklarında, maliyetlerden dolayı hep 
değiştirildi. Doğal gaz da bizim olmayan, 
dış kaynaklı bir yakıt. Bu yüzden zaman 
içerisinde illa ki bunun sonu olacak. 15 
yıl diyen, 30 yıl diyen, 50 yıl diyen var, 
tabi bunun bazı sakıncaları da var; eviniz-
de, caddelerde bir nevi bomba taşıyor-
sunuz. Neticesinde doğalgaz yanıcı bir 
gaz, yatak odanıza dahi sokuyorsunuz. 
Biz zamanla kömürlü kazanları söküp, 
mazotları taktık, mazotları söküp fuel-
oilleri taktık vs. derken zaman gelecek 
doğal gazlar sökülecek ve onların yerini 
ısı pompaları alacak. Tabi bu bir süreci, 
bir evrimi gerektiriyor, bu da olacak ki ol-
ması gereken de bu. 

İkinci ürününüzden bahseder misiniz?
İkinci ürünümüz de yeşil enerjili ama 
elektriğe dayalı Clage isimli dünya devle-
rinden bir tanesi olan, 1964 yılından beri 
yalnızca ani su ısıtıcısı yapan bir firmanın 
temsilcisiyiz. 3 kw ve 27 kw arasında de-
ğişik kapasitelerde ani su ısıtıcıları var. 

Enerji Market Satıș Müdürü Ahmet Arslan: “Sodex Ankara bizim 
için kârlı bir fuar oldu.” 
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Peki bunların uygulama alanları 
nereler?
3-4 kw’lık cihazlar yalnızca lavabo altla-
rında yani tek muslukta ekonomiyi sağla-
ma amacıyla kullanılabilecek cihazlar yani 
musluğu açtığınızda birkaç saniye içeri-
sinde sıcak su musluktan gelecek. Örnek 
olarak söyleyeyim; kombiniz balkonda, 
mutfağınız veya lavabonuz evin en arka-
sındaysa sıcak suyu oralara getirmek için 
suyun boruda taşınması gerekir. Bu hem 
kombinizin daha fazla çalışmasına hem 
de suyunuzu daha fazla tüketmenize ne-
den olur. Avrupalılar tamamıyla Ar-Ge’ye 
dayalı çalıştıkları için bunların hepsini dü-
şünmüş. 3 kw’lık cihazlardan kullandığı-
nız her lavabonun altına bir tane takın, 
suyu açtığınızda bir saniyede sıcak ola-
rak gelsin ve hem su tüketmeyin, hem de 
enerji. Tabi bunun yanında 9 kw’a kadar 
monofaze  olarak gider, 9 kw’tan sonra 
da 27 kw’a kadar evin tamamına yete-
bilecek kapasite sular var yani 60 dere-
cede saatle 250 litre su veren cihazımız 
da var, 550 litre su verebilen cihazımız da 
var. 550 litre su verebilen bir cihaz bugün 
iki tane banyosu olan bir eve tek başına 
tamamıyla yeter. Biz bunları konutlarda, 
doğalgazı evinde istemeyen insanların, 
çok hızlı sıcak su isteyen insanların ev-
lerinde, işyerlerinde, fabrikalarda, üretim 
yapan yerlerde, işçilerin sürekli ellerini 
yıkadıkları, duş aldıkları yerlerde kullanı-
yoruz. Bunların en büyük avantajı nedir? 
Üzerinde dereceleri olması. Bu dereceler 
sayesinde sıcaklığı 35 ile 60 derece ara-
sında ayarlayabiliyorsunuz. İnsan vücu-
dunun yıkanabileceği derece aralığı 38 
ile 40 derece arasındadır, elinizi 35-38 
derece arasında yıkayabilirsiniz. Alman 
veya Avrupalı diyor ki siz neden 60 de-

recelik suyu yapıp da bir yandan da so-
ğuk su açarak sıcaklığı düşürüyorsunuz? 
İki taraftan enerji tüketiyorsunuz; önce 
suyu 60 dereceye getiriyorsunuz, bir de 
o suyu tekrar soğutabilmek için soğuk 
suyu kullanıyorsunuz. Hem suyu hem 
de elektriği harcıyorsunuz. Bunu önle-
mek amacında cihazın üzerinde değişik 
sıcak su ayarlamaları var, bunların amacı 
da tamamen tasarufla alakalı. Bunlara 
en yakın ısıtıcılar olarak yerli üretilenler 
ve termosifonlarımız var, termosifonlara 
göre %40’lara varan bir enerji tasarufu 
sağlıyor çünkü termosifonların 50-80 
litrelik hacimleri var, siz bu kadar suyu 
kullanmıyorken onu ısıtıp soğutmanızın 
hiçbir esprisi, ekonomik açıdan faydası 
yok. Ani su ısıtıcıları suyu açtığınız anda 
çalışır, kapattığınız anda kapanır. Kullan-
dığınız kadar su harcayıp kullandığınız 
kadar enerji tüketiyorsunuz. 

Bu fuara katılma amacınız nedir?
Enerji Market olarak fuarları takip edi-
yoruz. Amacımız ilk olarak Enerji Market 
markasını ön plana çıkartmak yani artık 
bizim de bu piyasada olduğumuzu gös-
termek, ikincisi temsil ettiğimiz markaları 
öne çıkarıp satışını yapıp kar elde etmek, 
hem karşı tarafı, hem kendimizi, hem de 
kullanıcıyı mutlu etmek. Bizim için fuarlar, 
dergi reklamları çok önemli. Dünyadaki 
devlerin reklamlara yapmış oldukları ya-
tırımları görüyoruz. Aslında reklama çok 
fazla ihtiyaçları yok ama hep göz önünde 
olabilmek için reklam yapıyorlar. Bu artık 
bir gereklilik çünkü piyasada ürün çok, 
firma çok. Öne çıkmak için hedeflerinizi 
büyütüp yol kat etmeniz gerekir. Bunun 
için de fuarları gezeceksiniz, yüksek ziya-
retler yapacaksınız, çok noktaya ulaşma-

ya çallışacaksınız, müşterinize kesinlikle 
yalan söylemeyeceksiniz. 

Peki bu anlattıklarınıza, ürünlerinize in-
sanlar nasıl tepkiler veriyorlar?
İlgi çok iyi, tabi firmamızın güleryüzlülü-
ğü de bizim için önemli bir etken, artık 
tamamen müşteri memnuniyetiyle ilgile-
niyoruz. Çok büyük bir firma yetkilisinin 
söylediği gibi; artık bizim için para kay-
betmek çok önemli değil, müşteriyi kay-
betmeyelim çünkü müşteriyi kazanmak 
çok zor. Biz Almanya’dan ithal ettiğimiz 
ani su ısıtıcısını ilk yıl birebir değiştirme 
garantisi veriyoruz, bu çok önemli bir 
şey çünkü pahalı bir cihaz. Sebebi ciha-
zın kötü olması değil tamamen müşteri 
memnuniyeti. Şu anda her yerde servi-
simiz yok, ülkenin doğusuna da ürün 
satıyoruz ama orada bir servisimiz yoksa 
biz müşteriye ürünün yenisini gönderip 
eskisiyle değiştiriyoruz. Yani hedefimiz 
önce müşteri memnuniyeti, sonra karlı-
lık. Firmayı büyütecek olan bu ikisi. 

Genel anlamda Ankara Fuarı’nı değer-
lendirebilir misiniz?
İki gün geçti, ilk gün her fuarda olduğu 
gibi biraz sakinlik vardı çünkü insanlar 
anca duyuyorlar, bunu hep yaşıyoruz. 
Reklamlar iyi, ben birçok yerde reklam-
ları gördüm. Bu konuyla alakalı olarak 
Sodex’e güveniyoruz. Ancak 2.ve 3.gün 
gayet iyiydi, son günde daha iyi olaca-
ğını düşünüyorum, 100’den fazla fuara 
katıldık, bu hep böyle olmuştur. Bu yüz-
den Sodex Ankara bizim için kârlı olacak 
inşallah. Fuarlara katılmaya devam ede-
ceğiz. Bayilerimizin, müşterilerimizin bizi 
izlemelerini tavsiye ediyoruz. 

Ankara’daki fuarın sizin için anlamı ne? 

Bu fuara katılmadaki amacınız neydi?

Ali Can Göncü: Buraya katılmadaki 

amacımız Ankara’nın idare açısından, 

kontrol merkezleri açısından yoğun bir 

bölge olması ve bizim burada onlara yeni 

teknolojilerimizi, klima santrallerimizi, 

soğutma gruplarımızı aktarmaktı. Bunun 

dışında yine aynı şekilde Ankara’daki 

müteahhitler ve taahhüt firmalarıyla bir 

araya gelip yeni teknolojilerimizi onlarla 

paylaşmaktı. 

Standınızda çok fazla ürün yok, bunun 

özel bir nedeni var mı?

Ali Can Göncü: Onun sebebi şu; Ankara 

Sodex, İstanbul Sodex gibi değil. İstan-

bul Sodex uluslararası ve biraz daha şov 

ağırlıklı olduğu için oraya daha büyük 

soğutma grupları ya da roof toplarımızı, 

hijyenik paket klimalarımızı getiriyoruz fa-

kat Ankara’da böyle bir şeye ihtiyacımız 

yok. Burada sadece ön plana çıkartmak 

istediğimiz sistemlerimizi tanıtmak amacı-

mız oluyor. Mesela klima santrallerimizde-

ki vidasız montajlarımızı müşterilerimize 

gösterdik. 

İklimlendirme sektörü sürekli kendini ye-
nileyen bir sektör dolayısıyla yeni ürünler, 
ürün geliştirmeler söz konusu oluyor. Peki 
sizde neler var?
Ali Can Göncü: Yeni teknolojiler kullanı-
yoruz. Mesela; rapid box dediğimiz, ge-
çen sene ttanıttığımız bir klima santrali-
miz var, artık biliyorsunuz birçok merdiven 
altı firma dahi klima santrali üretebiliyor 
dolayısıyla farklı bir şeyler yapmanız ge-

Gönka Ali Can Göncü:  “En azından kamu kurumlarındaki 
mühendislerin teknolojiyle ve firmalarla alakalı bilgilerini 
artırabilmek adına bu fuarların devam etmesi gerekiyor.” 
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rekiyor. Biz dıştan kilitli kapı kollarımız, 
alüminyum menteşelerimiz, vidasız, çıta-
lı kapak montajımız, yüksek veya düşük 
sıcaklığa dayanan contalarımız, bunların 
dışında pürüzsüz iç yüzeyimizle ön plana 
çıktık ve burada bunları sergiledik. Bunun 
dışında soğutma grupları, bu sene mikro 
kanallı alüminyum kondanserlere geç-
tik, bu teknolojiyi burada sergiledik. Bu, 
galvanik korozyonu engelleyen bir uygu-
lama, bunu uygulayarak soğutma grup-
larında da bir adım öne geçmiş olduk. 
Bu, bizim dışımızda dünya devlerinin yeni 
yeni uygulamaya başladığı bir teknoloji, 
yerli bir imalatçı olarak bunları da kendi 
sistemlerimize adapte ettik.

Gelen ziyaretçilerin ürünlerinize tepkileri 
nasıldı?
Ali Can Göncü: Biz Gönka olarak pazar-
daki normal fiyatlara göre biraz yüksek 
fiyatlara sahibiz, gelen müşterilerin ge-
nel olarak tepkisi Gönka’nın fiyatlarının 
neden yüksek olduğunu şimdi anladık 
şeklinde oldu. Gerek klima santrallerimiz, 
gerek soğutma gruplarımız burada aldığı-
mız yeni teknolojik uygulamalar insanlara 
çok ciddi bir kalite farkı olduğunu göster-
miş oldu. Müşteriler yıllar içerisinde klima 
santralini basit bir şey olarak görseler de 
burada hakikaten daha yapılabilecek bir 
sürü şey varmış dediler. 

Yurtdışında Türkiye ürünlerine ve
Gönka’ya nasıl bakıyorlar?
Nazlı Kadayıfçıoğlu: Yurtdışında biz 
kendi ofislerimiz ve distribütörlerimiz ara-
cılığıyla hizmet veriyoruz ve Gönka mar-
kası yurtdışında büyük ilgi görüyor. Bunda 
katıldığımız fuarların da büyük etkisi ol-
duğunu düşünüyoruz. Örneğin; önümüz-
deki hafta Irak’tayız, Irak Erbil’de bir fua-
rımız var, orada da ziyaretçilerimize yeni 
teknolojilerimizi, ürünlerimizdeki farklılık-
ları tanıtma imkanı bulacağız. Daha sonra 
Türkmenistan’a, Dubai’ye gideceğiz, yo-
ğun bir fuar programımız var, yurtdışında 
da pazar payımızı her geçen gün hızlı bir 
şekilde artırıyoruz. 

Türk malı algısıyla ilgili değişen bir şeyler 
var mı?
Nazlı Kadayıfçıoğlu: Türk malları eski-
ye oranla artık gerçekten daha kaliteli, 
kendi adımıza konuştuğumda Avrupalı 
markalardan hiçbir eksiğimiz yok, hatta 
fazlamız olduğunu söyleyebilirim. Bütün 
ürünlerimiz özel Ar-Ge ve mühendislik 
çalışmaları sonucunda çıkıyor. Eğer ka-
liteliyseniz ve fiyatınız da diğer büyük 
firmalarla kıyaslanınca uygunsa tercih 
sebebi oluyorsunuz.

Yurtdışında pazar tercihleriniz oluyor mu? 
Az önce Ortadoğu ağırlıklı bir fuar progra-
mı söylediğiniz için soruyorum.
Nazlı Kadayıfçıoğlu: Önümüzdeki yıl da 

İtalya’dayız, Mostra Convegno Fuarı’na 

katılıyoruz. Avrupayla da ilgileniyoruz, pa-

zar araştırmaları yapıyoruz. 

Peki pazar seçiminde dikkat ettiğiniz hu-
suslar var mı?
Nazlı Kadayıfçıoğlu: Şimdiye ka-

dar Ortadoğu’ya, komşularımıza ağır-

lık verdiğimizi söyleyebilirim. Şu anda 

Azerbeycan’da yatırımlarımızı büyütüyo-

ruz, oradaki ofisimizi, showroomumuzu 

büyüttük. Bu gelen taleplerle doğru oran-

tılı bir şey. 

Ali Can Göncü: Bir de para akışı do-

ğudan batıya doğru olduğu için buralar 

rekabetin daha az olduğu bölgeler ama 

mesela Avrupa yüzünü doğuya, Türkiye’ye 

çevirmiş durumda. Onlar da artık fiyatlarını 

düşürüp daha yakın ülkelerden alım yap-

mak istiyorlar, böyle bir izlenim var fakat ne 

olursa olsun en karlı satışlar, en karlı pazar 

şu an Ortadoğu’da gibi gözüküyor.

Nazlı Kadayıfçıoğlu:  Türkiye lojistik an-

lamda da iyi bir yerde olduğu için avantajlı. 

Fuarı değerlendirerek sizce bu fuar Anka-
ra için gerekli mi?
Ali Can Göncü: Tabi, bu fuar Ankara’da 

gerekli çünkü kamu kurumlarındaki mü-

hendisler İstanbul’da olduğu zaman iş-

lerini bırakıp gelemiyorlar. Dolayısıyla en 

azından kamu kurumlarındaki mühen-

dislerin teknolojiyle ve firmalarla alakalı 

bilgilerini artırabilmek adına bu fuarların 

devam etmesi gerekiyor. 

Peki sizce kamu kurumları bu sektörle il-
gililer mi?
Ali Can Göncü: Tabi, açıkçası kamu ku-

rumlarına buraya gelmeleri konusunda 

aşırı bir teşvik yok yani kendi tercihlerine 

bırakılmış, gelmek isterlerse geliyorlar ama 

bence kamu kurumlarının yetkililerince bu 

arkadaşların buraya heyetler halinde gön-

derilmesi, teşvik edilmesi sağlanmalı. 

Peki bu nasıl yapılabilir?
Ali Can Göncü: Bilemiyorum, bu kamu 

kurumlarının kendi içlerindeki bir sıkıntı, 

orada çözülmesi gerekiyor ki firmaları ta-

nıyabilsinler. Ondan ziyade yapılan cihaz-

ları, ürünleri, kendi projelerinde kullana-

cakları ürünleri burada görebilsinler.
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Bu fuara katılmaktaki amacınız neydi?

Bu fuara katılmamızın amacı havalandır-

ma sektöründe belli bir yerde olmamız. 

Hem sektör olarak, hem firma olarak, 

hem de Ankara’daki ve civar illerdeki 

müşterilerimizin, bayilerimizin bizim bura-

da olduğumuzu bilmesi ve sektör açısın-

dan da reklam için buradayız. Ana amaç 

ben buradayım demektir, bu yüzden bü-

tün Sodex’lere katılıyoruz. 

Neler sergilediniz?

Sektörümüzle alakalı domestik fanlar, 

banyo-tuvalet fanları, havalandırma fan-

ları, ev tipi fanlar, restoran- kafe tipi fanlar, 

sanayi kesimine ait fanlar, hücreli fanlar, 

kaset tipi fanlar, çatı fanı, ürettiğimiz bü-

tün ürünleri burada sergilemeye çalıştık. 

Yeni ürünler var mı?

Tabi, bu sene bizim çıkardığımız havalan-

dırma sektörüne ait dikdörtgen kanal tipi 

fanlar, orta basınç, yüksek basınç, körük 

tipi alçak basınç salyangoz fanlar ve hüc-

reli fanlar bu seneki yeniliklerimizdi. Fuara 

katılmadaki amaçlarımızdan bir tanesi de 

yeni ürünlerimizi sergilemekti.

Peki, standınıza gelen ziyaretçilerin ürün-

lerinize olan ilgisi nasıldı?

Biz sektörde lokomotif bir firmayız. Bi-

zim kalitemizde, bizim şartlarımızda, bi-

zim hizmetimizde bir firma daha yok. Biz 

gerçekten sınıfında lider bir firmayız, bu 

1976 yılından beri süregelen bir süreç. Bu 

yüzden bize gelen müşteriler biraz daha 

bilinçli geliyor. Düzgün üretim yapan, 

malının arkasında duran, satış sonrası 

hizmeti de kuvvetli olan bir firma olarak 

görüyorlar bizi. Bu görüşleri burada da 

devam etti. 

Teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.

Güçtay Satıș Müdürü Ünal Șeker: Amaç “ben buradayım 
demektir”, bu yüzden bütün Sodex’lere katılıyoruz. 

Firmanızdan biraz bahseder misiniz?

Himtes 1993 yılında kurulmuş bir firma-

dır. O zamandan beri havalandırma üze-

rine çalışır. 2005-2006 yılından itibaren 

de hava kanalı imalatı ve satışını yapar. 

Hazır kanal, galviniz ve paslanmaz olmak 

üzere kendinden flaşlı hava kanalı ima-

latı yapıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır da spiral 

kenetli yuvarlak hava kanalı imalatı ve 

satışını yapıyoruz.

Bütün imalatlarınız yerli mi? 

Evet. %100 yerliyiz. Biz bir aile şirketiyiz. 

Fabrikamız Ostim’de, yaklaşık 2500 met-

rekare kapalı alanda imalatımızı yapıyo-

ruz. Türkiye’nin dört bir tarafına, hatta 

Azerbeycan ve Irak’a da malzeme gön-

deriyoruz. 

Bayilik sisteminiz mi var?

Hayır, direk kendimiz gönderiyoruz. Bu-

radan tırlarla, kamyonlarla yükleyip mal-

zemeyi sevk ediyoruz.

Peki, hepsine tek başınıza ulaşmanız zor 
olmuyor mu?
Zaten bizim müşterilerimizin %90’ı 
Ankara’da ve bunların hepsiyle biz bire-
bir görüşüyoruz. Bizim işlerimiz hacimli-
dir, mesela şu an Next Level’ı yapıyoruz, 
bu da bizim firmamızın yaklaşık bir se-
nelik işidir. Dolayısıyla biz bayilik sistemi 
yapmış olsak talebi karşılayamayız. Bu 
yüzden bayilik sistemimiz yok. Mesela 
bizim Elazığ’da, Antalya’da müşterileri-
miz var, onlar kendi işleri çıktığında direk 
bizi arayıp bizden malzemelerini tedarik 
ediyorlar yani aslında onlar da bizim bir 
bayimiz gibi orada çalışıyorlar. 

Bu fuarda neler sergilediniz ve insanların 
tepkileri nasıldı?
Hava kanalı sergiledik. Bizim buradaki 
amacımız yeni müşteri kazanmak değil, 
biz şu an 2 vardiya, 3 vardiya çalışan bir 
firmayız. Bizim imalat bölümümüz zaten 
dolu. Bizim burada bulunma amacımız 
müşterilerimizi burada ağırlamak. Kendi-

Himtes Havalandırma Satıș Pazarlama Müdürü Tolga Çalıșkan: 
“2005 yılından beri Sodex’in bütün fuarlarına katılıyoruz fakat 
Ankara bizim için daha verimli.” 
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Isıso’nun kuruluş amacı neydi? Şu anda 

ne yapıyor?

Isıso’nun esas kuruluş amacı Türkiye’de-

ki soğutma taahhütlerinin ve imalatının 

açığını kapamak. 1975 yılında faaliyete 

geçti. Kurulduktan sonra ilk 5 yılda ya-

bancı firmaların montajlarını üstlendik, 

montaj taahhütleri yaptık çünkü imala-

tı yapabilmeniz için hem çok büyük bir 

bilgi birikimi hem de para gerekiyordu. 

Bu yüzden o finansı sağlamak için gece 

gündüz demedik yabancı firmaların 

montajlarını yaparak belirli bir finans-

man elde ettik. Daha sonra da imalata 

başladık ama ilk imalatta haliyle kolay 

yapılabilen şeyleri yapmaya çalıştık. An-

cak o kolay yapılan şeyler dahi o zama-

na kadar hep yurtdışından gelen ürün-

lerdi. Finansmanımız ve imkânlar belirli 

bir seviyeye ulaştıktan sonra 10 sene 

öncesinde tabiri caizse doruk noktası-

na ulaşıldı. Chiller gruplar, su soğutma 

kuleleri, özel akümülasyonlu dediğimiz 

yani chillerde olmayan özellikleri taşıyan 

soğutma gruplarının imalatlarını yaptık. 

Belli bir zaman sonra savunma sanayi 

bizimle direkt temas kurdu. Savunma 

sanayisinde adı bilinen bütün mües-

seseler bizimle çalışıyorlar ve bugüne 

kadar yurtdışından getirdikleri bütün 

ürünleri bizim gücümüz yettiğince bize 

yaptırıyorlar. Şu ana kadar yaptıklarımız 

arasında roket simülatörleri var, yurt-

dışından 1 milyon liraya gelecekti biz 

400 bin TL’ye yaptık. Yine yurtdışından 

gelen +110 derece -100 derece chiller 

test cihazları var, bunları da kendimiz 

üretmeyi başardık. Dolayısıyla savunma 

sanayi başta olmak üzere birçok sektö-

re istedikleri cihazı üretme yani butik 

imalat konusunda da hizmetler veriyo-

ruz. Mesela küçük bir cihazımız var, -20 

derece soğuk su üretiyor, proseste -20 

derece soğuk su lazım. Bunlar şu ana 

kadar hep yurtdışından geliyordu, şimdi 

bizden kolaylıkla temin edebiliyorlar. 

Burada neler sergiliyorsunuz?

Ekseriyetle hava şartlandırma, soğutma 

ürünleri. Mesela müşteri normal chil-

ler grup görmek istiyor, 7-12 normal 

chilleri görebiliyor. Kapalı devre ve açık 

devre soğutma kuleleri var, hatta hybrid 

sistemler var yani yurtdışından gelen-

lerde olmayan özellikler. Bakır boru, 

alüminyum lamirli, epoksi kaplı lamirli 

Isıso Genel Müdürü Osman Zeki Sırcan: “Sodex Ankara Fuarı 
iyi bir fuar oldu ama tam olarak potansiyele ulașamadı.”

lerine burada soluklanacakları, nefes ala-
cakları bir ortam oluşturmak. Müşterile-
rimizin de büyük kısmı fuarımızı ziyaret 
etti, sağ olsunlar. Biz bu fuarda amacı-
mıza ulaştık ama bana göre fuara katılım 
zayıftı. Bunu sadece kendi firmam için 
söylemiyorum, genelde bir hacim düşük-
lüğü var ama sonuç olarak biz istediğimi-
zi şu an elde etmiş durumdayız. 

Sizce bu Ankara’ya özgü bir durum mu?
Biz 2005 yılından beri (İstanbul, Anka-
ra, Antalya) Sodex’in bütün fuarlarına 
katılıyoruz. İstanbul fuarlarında burada-
ki alandan çok daha geniş bir alana sa-
hibiz. Yalnız işin geri dönüşümü olarak 
Ankara bizim için daha verimli. Orada 
bir kişi gelirken, Ankara’da iki kişi gel-
mesi Ankara’yı benim için daha verimli 
kılıyor çünkü benim yaptığım malzeme 
sevki kolay olan bir ürün değil, havale-
li bir ürün. Tır bazında olduğu zaman 
sevk etmek avantaj haline geliyor. İstan-
bul’daki fuardan sonra bize Bursa’dan, 

Tekirdağ’dan, Edirne’den geri dönüşler 
oluyor ama benden tır bazında malzeme 
istemiyorlar. Çok ufak hacimlerde malze-
me istedikleri zaman ben zaten onlara 
bir geri dönüş yapamıyorum. 

Peki, bu mevcut kapasiteyi ne zaman ar-
tıracaksınız?
Bir hafta önce bir makinanın parku-
runu iki katına çıkardık. Makinamızı 
Almanya’dan 2005 yılında almıştık. Aynı 
makinamızın bir üst versiyonunu da bir 
hafta önce fabrikamıza kurduk. Şu an ar-
kadaşlar üçüncü vardiyaya çıktı. Bu sefer 
de bizim malzememiz havaleli malzeme 
olduğu için fabrikamızda hacim sıkıntısı 
yaşamaya başladık. Bizim Akyurt Orga-
nize Sanayi Bölgesi içerisinde bir tane 
arsamız var, yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde 
oradan imar geçmiş olacak. Yıl sonun-
da, 2014 yılının ilk aylarında Akyurt’a 
yaklaşık olarak 12bin metrekare kapalı 
alanlı bir fabrika yapmayı düşünüyoruz. 
İnşallah 2014 yılının ortalarında fabrika-

mıza geçtiğimizde kapasitemiz şu anki 
imalatın yaklaşık 4 katına çıkmış olacak. 
Yeni fabrikaya da geçeceğimiz için ürün 
gamımıza yeni ürünler eklemeyi düşünü-
yoruz. Bizim belli bir müşteri portföymüz 
var, yeni bir ürünü imal ettiğimiz zaman 
0 bir firmaya göre bizim bunu satmamız, 
pazarlamamız çok daha kolay olacaktır. 
Bununla ilgili de çalışmalarımız var.

Neler üretmeyi düşünüyorsunuz?
Yine havalandırma üzerine üretim ya-
pacağız. Biz havalandırmadan başka bir 
şey bilmiyoruz. Bundan beş sene önce 
kare kanal imalatı yapıyordum, iki sene 
önce yuvarlak kanal imalatını ekledim, 
seneye inşallah flexible hava kanalı ima-
latını eklemeyi düşünüyorum. Sürekli ha-
valandırma üzerinde bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz. Havalandırma sektöründe 
Türkiye’ye dışarıdan gelen malzemeler 
var, bu malzemeleri üretip üretemeyece-
ğimizi ve eksilerini artılarını değerlendi-
riyoruz.
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hybrid sistemler var, ayrıca bakır boru 

serpantinli sistemler var. Mesela yurt-

dışından gelenler ağırlıklı olarak demir 

boru galvaniz.  Biz bunları uzun süren 

Ar-Ge’ler sonucunda fevkalade netice-

lere ulaştırdık. 

Ar-Ge departmanınızdan biraz bahseder 

misiniz?

Yapılması düşünülen ürünler en az iki yıl 

teste tabi tutuluyor. Bunların bütün yapı-

sı, kullanılan malzemesi, şartları denet-

leniyor. Bunlara göre çalıştıktan sonraki 

kapasiteleri, verimleri denetleniyor yani 

bizim Ar-Ge merkezimiz hiç kimsede ol-

mayan bir Ar-Ge departmanıdır. Sadece 

yapılacak işler değil yapılmış işler, de-

vam eden işler de araştırılır. Hatta ürün 

müşteriye verilmeden önce mutlaka en 

az iki gün Ar-Ge departmanında çalıştı-

rılır, raporları alınır, ondan sonra verilir 

ki ileriye dönük 3-5 sene sonra dahi bir 

problem yaşanmış olsa ki yaşanmıyor, 7 

yıldır doğaya açık çalışan ve daha anah-

tar dokunmayan chiller gruplarımız var. 

Yalnız bizim müşterimiz illa fiyata bakı-

yorsa bizden alışveriş yapamayabilir. Su 

soğutma kulesinin havuzunu 4 milim 

galvanizli saçtan yapıyoruz, bunu kim-

se yapmaz. E bunun bir maliyeti var, biz 

bunu neden yapıyoruz? Müşteriye bunu 

verdiğimiz zaman bunun unutulması 

için, senelerce müşteriye hizmet etmesi 

için. Yaptığımız ürün komple galvaniz-

li olmasına rağmen içini, dışını komple 

epoksi kaplıyoruz ki sudan, havadan, 

hiçbir şeyden etkilenmesin. Hatta bazen 

müşteri ürünün garantisini soruyor, biz 

de altına kendiniz yazın diyoruz. Garanti 

süresini 2-3-5 yılla sınırlamıyoruz çünkü 

malzememize güveniyoruz. Ayrıca yine 

savunma sanayine verdiğimiz dökülen 

uçak kanadının soğutulmasında kulla-

nılacak akümülasyonlu soğutma grubu 

ürünümüz var. Suda 90 derece dönüş 

var, çıkış 7 derece. 

Siz kendi uçağımızı yapma çalışmaların-

da var mısınız?

Evet. Yine laboratuvarlarda kullanılan 

cihazlar var, panolarda kullanılan pano 

soğutucular var, panoyu devam 20-25 

derece arasında sabit ısıda tutabiliyor-

sunuz.

 

Yani artık kontak yaptı diye bir kaygımız 

olmayacak mı?

Olmayacak ayrıca onun olmaması için 

de sirkülasyon esnasında panonun için-

de herhangi bir rutubet varsa, o rutu-

beti de çekip kuru ortamda çalışmasını 

sağlıyoruz. Bunların haricinde mini chil-

ler dediğimiz küçük chiller gruplarımız 

var. Onlarda da 6-7 tipimiz var.

Peki, gelen ziyaretçilerin ilgisi nasıl?

Biz çok önemli projelerde varız yani 

herkesin yaptığı bizim ilgimizi çekmez. 

Eğer Türk insanı oturup bir şeyi başa-

rabiliyorsa o bizim gurur kaynağımızdır, 

yapması için destek gerekiyorsa da des-

tek oluruz. Bizim var olmamız gereken 

yerler çok özel projeler. Mesela; nükleer 

proje, şu ana kadar bir Alman firması 

işi götürüyormuş ama uçuk rakamlar 

istemiş, biz onun verdiği fiyatın 10’da 

biriyle o işteyiz. O proje 18 ay sürecek, 

biz 18 ayda bir kuruş para istemiyoruz. 

Bu bir milli menfaat, bir an önce bitsin 

istiyoruz. 

Özel projelerden bahsediyorsunuz, peki 

siz neden bu fuardasınız?

Güç gösterisi, biraz da psikolojik… Türk 

insanı Türkiye’de çoğu şeyin yapılmadı-

ğını sanıyor ve psikolojik olarak böyle 

bir eziklik duyuyor, bunu duymasın di-

yoruz ama tabi sorana söylüyoruz bun-

ları. Herkese ilan etmenin bir anlamı 

yok. Merak edip buraya gelen şanslı.

Peki, fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fuar iyi, fena değil. Fuar firmasının 

%25 gayreti varsa, bizlerin de %25-30 

gayreti oldu yani bu fuar %100 potan-

siyelli bir fuar değil. Bunda bizlerin de 

fuar firmasının da gayretleri olması la-

zım. Hem kamu kurumlarının hem özel 

kurumların çoğuna ulaşılamamış, çoğu-

nun haberi yok. Biz yaklaşık 800 tane 

davetiye dağıttık ve hep ilgili yerlere 

gönderdik. Bunun kargo parasını biz 

verdik çünkü bizim arzumuz şu; birileri 

bir şeyler yapsın, biz ona destek oluruz, 

karşımızda rakip olarak görmeyiz. Yeter 

ki Türkiye’de yapılsın. Ha onların yapa-

madığı bir şey varsa da biz yardımcı ol-

mak isteriz.

Firmanızdan kısaca bahseder misiniz?

Jeotes Mühendislik plakalı ısı değiştiriciler 

üzerine çalışan bir firma. 2006 yılından 

beri faaliyet halinde. Zaman içerisinde 

ürün gamını plakalı eşanjörü destekleyen 

akümülasyon tankı, boyler, hava atıcı, tor-

tu tutucu gibi ürünlerle zenginleştiriyor ve 

2007 yılından beri de her marka eşanjör 

için conta üretmekte olan tek Türk firma-

sı unvanına sahip. Aynı zamanda bütün 

eşanjörler için servis de verebiliyor. 

2006 yılından beri yarı mamul ürünleri-

nizi verdiğiniz firmaların tepkileri nasıl?

Piyasada oldukça iyi dönüşlerimiz var, 

Jeotes diğer firmalara göre daha genç 

bir firma olduğundan pazarda eşanjör 

açısından köşe başları tutulmuş durum-

daydı. Bu yüzden Jeotes yenilik yapmak 

zorundaydı. Biz de eşanjör contasıyla 

yeniliği yapmış olduğumuz gibi marka 

üzerine titreyen, kalitesi hakkında kötü 

konuşturmayan, tabiri caizse elinde bez-

le gezip hatta bazen müşteriden kaynak-

lanan hataları dahi telafi eden bir yapı 

oluşturduk. Bu yüzden müşterilerin Jeo-

tes hakkındaki intibaları oldukça olum-

ludur.

Bu intiba ile birlikte kendinize nasıl bir 

vizyon çiziyorsunuz?

Oldukça büyük bir ilgiyle karşı karşıya-

Jeotes Mühendislik Șirket Müdürü Sedat Kocaçınar: “Ankara 
kontrol mercilerinin oldukça yoğun olduğu bir yer. Müșteriye 
ulașmaktan öte kontrol mercilerine ulașma imkânı var. 
Dolayısıyla fuara katılmaktan memnunuz.
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Firmanızdan bahseder misiniz?

LiNear yaklaşık 25 senedir pazarda olan 

ve mekanik tesisatın tüm disiplinlerin-

de aynı anda hem çizim hem de gerekli 

olan, çizilen bölümün hesaplamalarını 

yapmayı sağlayan program üreticisi bir 

şirket. Avrupa’da sektörde lider. Meka-

nik tesisatın tüm disiplinlerinde hem 

hesaplama hem de çizim yapmayı sağ-

layan modüller var, programın en bü-

yük özelliklerinden biri Autocad bazlı 

olması. Autocad bazında dvg dosyaları, 

dvg’nin üstünde pdf resim formatında-

ki dosyaları kısa bir şekilde dönüştürüp 

ısı kaybı ve kazancı hesabını sağladık-

tan sonra diğer disiplinlerde çalışmayı 

sağlıyor. Bunun dışında programın en 

büyük özelliklerinden biri; bu program-

la bir proje çizildiği zaman otomatik 

olarak malzeme ve metraj listesi alabili-

yorsunuz. Ayrıca programı Türkçe dâhil 

6 dilde almak mümkün ve kullanım 

dilini Türkçe seçip çıktıları başka dilde 

almak mümkün. Bunun dışında biz bir 

Alman firmasıyız, bu sektörde aklınıza 

gelebilecek tüm büyük Alman firma-

larının ürün kütüphaneleri programın 

içinde mevcut. Türkiye’de de faaliyet 

gösteren Buderus, Viessmann gibi fir-

maların ürünlerini çizim yapmaya gerek 

kalmadan, direkt olarak kütüphaneden 

tüm değerleriyle alıp çizimin içine yer-

leştirebiliyorsunuz. 

Türkiye’deki faaliyetlerinizden bahse-

der misiniz?

Yaklaşık olarak 1,5 seneden beri Tür-

kiye’deyiz. Çeşitli aktiviteler yapıyoruz, 

Makine Mühendisleri Odası’yla semi-

nerlere, fuarlara katılıyoruz. Kısa bir 

süre olmasına rağmen 15’e yakın müş-

terimiz var ancak bu firmalar sektör-

de öncü olan büyük firmalar. Program 

hem 2 hem 3 boyutlu çizim yapmanıza 

olanak sağlıyor. Hatta iki boyutlu çi-

zim yaptıktan sonra onu 3 boyutluya 

dönüştürebiliyorsunuz. Bu gibi özel-

likler var, büyük projeler için ideal. 

Avrupa’nın tüm ülkelerinde varız ama 

sadece Avrupa’da da değiliz, Rusya’da 

da bizim programımız çok kullanılıyor. 

Ayrıca az önce saydığım Alman firma-

larıyla da sanayi ortaklığımız var.

Fuar hakkında neler söylemek istersiniz?

Ankara fuarının ziyaretçi sayısı 

İstanbul’la karşılaştırıldığında daha azdı 

fakat ziyaretçiler kalite açısından daha 

ilgili ve bilinçli olarak geldiler. Buradaki 

hedefimizi yaklaşık olarak tutturduk.  

LiNear Satıș Müdürü Nadir Sarkuș: “Sodex Ankara Fuarı’nda 
ziyaretçiler daha ilgili ve bilinçli olarak geldiler.” 

yız. Asıl hedefimiz yurtdışında tanınan 

%100 bir Türk markası oluşturmak fa-

kat Türkiye’den öyle büyük bir ilgi var 

ki önce Türkiye’yi bitirmek gerekir diye 

düşünüyoruz. Böyle fuarlarda yabancı 

katılımcılar bizi ister istemez yurtdışına 

sürüklüyor dolayısıyla aslında hedefe 

doğru Türkiye’de markayı sağlamlaştı-

rırken yurtdışına da bir şekilde açılmış 

oluyoruz. Umarım yurtdışındaki proje fir-

malarının da marka listelerine yazdıkları, 

hakkında iyi konuşulan, iyi eşanjör firma-

larıyla birlikte anılan bir marka oluruz.

Bu fuara gelirken ne umuyordunuz? So-

nunda ne buldunuz?

Aslında firmalar İstanbul dışındaki fuar-

lara katılmayı çok tercih etmezler. Biz de 

böyle bir kuşkuyla buraya geldik. Jeotes 

yeni bir marka olduğu için yaptığı her 

tanıtım hareketin, tabiri caizse selam 

verdiği her kimsenin bir dönüşü oluyor. 

Bu yüzden bizimki gibi genç firmalar 

için buranın iyi bir platform olduğu-

nu düşünüyorum. Öte yandan Ankara 

kontrol mercilerinin oldukça yoğun ol-

duğu bir yer. Dolayısıyla direkt müşte-

riye ulaşmaktansa kontrol mercilerine 

ulaşan bir kitle burada daha yoğun. Do-

layısıyla fuara katılmaktan memnunuz. 

Öte yandan son kullanıcıların da fuara 

ilgisi güzel. Özellikle bu seneki fuar ala-

nı tercihi de başarılı. Önümüzdeki sene 

aynı yerde, aynı fuarda olacağımıza şim-

diden karar verdik. 

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çok teşekkür ederim. İnşallah organizas-

yonlar böyle güzel devam eder, biz de 

onların içerisinde bulunuruz.
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Sodex Ankara fuarına katılma 
amacınız nedir?
Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, 
teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yenilikle-
rin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın 
alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yö-
nelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi 
için, belirli bir takvime bağlı olarak, dü-
zenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde 
gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Fu-
arlarda alıcı ve satıcılar çeşitli iş anlaşmala-
rı gerçekleştirmek üzere bir araya gelmek-
tedirler. Dolayısı ile bizim fuara katılma 
amacımız da biraz önce saydıklarımız ile 
paraleldir. Ayrıca sektörde ki kurumsal 
sorumlulukları hisseden de bir firmayız. 
Biliyoruz ki sektörün her kademesinde 
yer almak ve sektörel hayatın büyük kan 
dolaşımına karışmak onunla hallaç olmak 
gerekiyor.  Fuarlar bizim için sektörün 
en büyük bulaşmaları demektir. Birçok 
dostumuzla birlikte sohbet edecek za-
man buluyoruz. Hem rakiplerimizin hem 
de sektörün kullandığı ve ürettiği bütün 
malları yakından izleme şansı buluyoruz.  
Ankara SODEX ikinci kez düzenleniyor ve 
biz ikisine da katıldık. İlk fuara katılanların 
ciddi bir kısmı fuarın sakin olması sebe-
biyle katılmayacaklarını söylemişlerdi. Biz 
fuarlara sıcak iş takibi için gelmiyoruz. 

Fuar demek hemen orada  hayatımızın 
siparişini alacağız demek değildir.

Fuarda Hangi ürünlerinizi sergilediniz?
Bu fuarda ve önceki bütün fuarlarda evve-
la üretimini yaptığımız hava kanalı flanşı, 
hava kanalı ve sistem tespitleme eleman-
larından ürünleri sergiledik, bunlar bizim 
önemli ve lokomotif ürünlerimiz. Diğer 
yandan yalıtım konusunda da firmamız 
gittikçe daha fazla birikim oluşturuyor. 
Tedarik kabiliyeti ve ürün çeşitliliğinin ya-
nında, kaliteli ve güçlü stoklarıyla hizmet 
kalitemiz gittikçe artmakta ve güçlenmek-
tedir. Dolayısı ile çeşitli konularda marka 
değerli olan yalıtım ürünlerini de stantları-
mızda sergiliyoruz. 

Gelen ziyaretçi profili hakkında bilgi verir 
misiniz?
Gelen ziyaretçilerimiz elbette ki TESKON 
gibi değil. Ama bölgeye konsantre olmuş 
meslektaşlarımızdan oluşan bir ziyaretçi 
profilimiz var. Çoğu bu sektörde iş ya-
pan ve işine hâkim kişilerden oluşuyor. 
Bu bölgede iş yapan Ankaralı ve Ankara 
dışından çok sayıda firma var. Bizler le 
ilk temasları değil. Çeşitli sebepler ile sık 
sık temasta bulunuyoruz ama fuar havası 
yine de başka oluyor. 

Fuarla ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Fuar ile ilgili düşüncelerimiz müteakip ke-
relerde söylediğim gibi, bana göre kötü 
fuar yoktur. Ya zamanlaması yanlış olan 
ya da organizasyonel problemleri olan 
fuar vardır. Her fuarın fayda maliyet den-
gesi farklıdır. Eğer bütün bu dengelerde 
problem yoksa ki, Sodeks bu konuda 
oldukça başarılıdır, bizim için fuarla ilgili 
bütün düşüncelerimiz dolayısı ile olumlu-
dur. Başarılı bir iş yapılıyor ve bizde destek 
oluyoruz. 

Makroteknik Hüseyin Polat: Bana göre kötü fuar yoktur, 
bașarılı bir iș yapılıyor ve bizde destek oluyoruz. 

Fuarı değerlendirmenizi istesek?

Başkent Ankara’mız da 2. kez düzenlenen Sodex Ankara 2013 

Fuarı’nda bu yıl yeni ATO Uluslararası kongre ve Fuar Merkezin de 

MGT filtre olarak Ankaralı ve Orta Anadolularla buluşmaktan mutlu-

luk duyduk. Sayın Bakan Zafer Çağlayan beyin fuarın açılışını yapma-

ları bizleri ayrıca onurlandırmıştır.  Açılışın öncesinde İSİB 2012 ihracat 

ödülümüzü Sayın Bakan Zafer Çağlayan beyin elinden almak bizleri 

ayrıca gururlandırdı. Bu ödül bizlere gururla birlikte daha da fazla 

mesai harcayarak 2023 yılı iklimlendirme sektörü için belirlenen 25 

milyar doları ihracat hedefine ulaşmak için payımıza düşeni fazlasıy-

la yapmak arzumuzdur. Sodex Ankara 2013 Fuarı’nda emeği geçen 

herkese teşekkürler. 

MGT’de yeni bir şeyler var mı?

Biz MGT FİLTRE olarak son teknoloji ile birlikte mühendisliğimizi bir-

leştirerek üretim kapasitemizi daha da arttırmaktayız. Güney Ame-

rikalı, Bati Asyalı, Avrupalı, Ortadoğulu, Kuzey Afrikalı dostlarımızla 

beraber çok şükür hedeflenen ihracat artışlarına ulaşmaktayız. Sayın 

Bakan Zafer Çağlayan beyin MGT Filtre standı ziyareti sırasında de-

diği gibi bizlerin yürüyerek değil koşarak ilerlememiz gerekmektedir. 

MGT Air Filter Onur Töngüt: “Sodex Ankara 2013 Fuarı’nda 
emeği geçen herkese teșekkürler.”
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Bu fuarda olmak sizin için ne anlam ifade 

ediyor?

Bu fuarda olmak bizim için Ankara bayi-

lerim, markamızın tanıtımı, Ankara’daki 

müteahhitlerin Türkiye genelinde daha 

fazla iş yapmaları açısından önemli. Ka-

tıldığımız için de memnunum. Bu fua-

rın devamı olursa ben sürekli katılmayı 

düşünüyorum çünkü 365 günde 4 gün 

başkentimiz Ankara’ya ayrılabilir diye dü-

şünüyorum. Nitekim sayın Bakanımız da 

destekliyor. Böyle bir destek olduğu müd-

Star Pompa Satıș Müdürü  Ahmet Kaya: “Ankara’daki bu 
fuara sürekli katılmak düșüncesindeyim.”

Sivar Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sevim: “Gerek Teskon, 
Gerek Ankara Sodex Fuarı’nda yaptığımız görüșmeler bizim 
için çok olumlu oldu.”

Bu fuara katılmaktaki amacınız neydi?

Ankara’daki oluşum İstanbul’dan bi-

raz daha farklı. Sonuçta Türkiye’deki 

kamu projelerinin çoğu Ankara’dan çı-

kıyor. Bu projeleri yönlendiren, yapan 

firmaların çoğu burada. Geçtiğimiz ay 

zaten çalıştayla birlikte olan Teskon 

Fuarı’nda özel sektör yatırımlarıyla ilgi-

li proje hazırlayan firmalara kendimizi 

gösterdiğimize inanıyoruz. Tabi bu işin 

kamu boyutunda kendimizi göster-

memiz gerektiğini biliyoruz. Sonuç-

ta dünyanın 4 iyi markasını satıyoruz; 

Yunanistan’dan Sivar, Litvanya’dan Sal-

da markası, Polonya’dan Aventa marka-

sı, Almanya’dan Pollrich markasını satı-

yoruz. Bunları kamuyla buluşturmak için 

buradayız. 

Gelen ziyaretçilerin tepkileri nasıl?

Gelen kişilerin tepkisi çok iyiydi hat-

ta gerek Teskon, gerek Ankara Sodex 

Fuarı’nda insanlar alışılmışın dışında bir 

firma gördüler, alışılmışın dışında bir 

organizasyon, alışılmışın dışında onları 

bütün ürünlere bir anda kavuşturabile-

cek tedarikçi bir firma gördüler. Yaptığı-

mız görüşmeler bizim için de çok olum-

lu oldu. 

Yeni bir rekabet ortamı doğurdu diyebilir 

miyiz?

Evet. Aslında biz diğer firmalara ufuk 

açtığımıza inanıyoruz. 

Sivar bu sektöre girerken önemli mesaj-

lar veriyor, bu mesajların devamında ne 

olacak?

Sivar, fabrika yatırımlarını biraz daha 

hızlandıracak. Bazı konularda geç kal-

mamak istiyoruz. İstanbul’da büyük 

merkez depomuzu oluşturduk. Ankara 

fuarına katılma sebeplerimizden biri-

si de Ankara’da bir depo açmamız ve 

bu bilgiyi sektörle paylaşmak düşünce-

mizdi. Merkez depolarımızdan birisini 

Ankara’ya taşıdık çünkü Türkiye’de 

bazı malzemeleri ne kadar ucuza sa-

tarsanız satın insanlar nakliye bedeli 

ödüyor. Bu bedel İstanbul’a uzak olan 

illerde ciddi boyutlara ulaşıyor. Biz bunu 

biraz daha kısmak için Türkiye’nin kal-

bi olan Ankara’da böyle bir oluşuma 

gittik. İstanbul merkez depomuzda ne-

ler varsa, Ankara’da da aynı şeyler var. 

Doğu Anadolu’da, Gaziantep’te yine 

depo mantığında bir oluşumumuz var. 

Kısmetse bundan sonraki süreçte, Ha-

ziran ayında Antalya irtibat ofisimizi 

açacağız. Şu sıralarda İzmir ofis ve de-

polarımız, İstanbul ofis ve depolarımız, 

Ankara ofis ve depo, Gaziantep depo ve 

Antalya istibat ofisimiz oluşmuş olacak. 

Yavaş yavaş tüm Türkiye’ye dağılıyoruz. 

Tabi bu bir süreç, bizim ilk 5 aylık sü-

recimizde sadece Türkiye vardı. Biz bu 

markayı fazlasıyla duyurduğumuza ina-

nıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız 

tamamen ihracata yönelik olacak çünkü 

bizim bünyemizde bulundurduğumuz 

4 markanın ihracat pazarlarının çoğu 

bizde. İhracata tamamen 2014 Ocak’ta 

yöneleceğiz. 
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detçe bizim de fuarları desteklememiz 
lazım. Teşvik de var, devlet desteği de 
var, o da ayrı bir güzellik. Bu yüzden ka-
tılınması gereken bir fuar ama ben şun-

dan eminim; 2015 yılında fuar düzen-
lenirse daha fazla katılım olacak. Ancak 
bu fuar alanı yetmez, fuar alanımız bir 
başkent için çok küçük. 

Neler sergilediniz? Gösterilen ilgi açısın-

dan ön plana çıkan bir ürün var mı?

Bizim firmamız 0,37 kw’tan 180 kw’a 

kadar elektrik motoru ve pompa ima-

latı yapan bir firma. Öncelikle biz yeni 

ürünümüz olan elektrikli dizel ve jokerli 

yangın hidroforunu burada sergilemek 

istedik. Komple döküm hidrofor ve ka-

demeli pompalarımız var, 2012 İstanbul 

Fuarı’ndan sonra onları çıkarmıştık, onları 

sergiledik. Gayet de iyi oldu. Hatta bura-

daki bayiler ürünleri bize bırakın dediler 

sağ olsunlar, İstanbul’a da götürmeyece-

ğiz. Buradaki bayilerimiz de çok memnun 

oldular. En azından markamız tanınmış 

oldu. Fuardan memnunuz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Teşekkür ediyorum, sağ olun.

Bu fuarın sizin için anlamı ne?
Fuarın Ankara’da olması, burada devlet 

dairelerinin olması, pazarın büyük olması 

en büyük etken. Sodex ismi duyulmuş bir 

fuar olduğu için genel olarak bu organi-

zasyona katılmayı tercih ediyoruz çünkü 

yurtdışından da müşterilerin geldiği, yurt-

dışına açılmamızı kolaylaştıran bir fuar. 

Neler sergilediniz?
Bizim özellikle üstünde durduğumuz 

konu hava perdesi. 

Sizin kendi üretiminiz mi?
Türkiye’de rekabet yapabilmek için tabi ki 

yurtdışından getirdiğimiz ürünler de var. 

Ancak kendi üretimlerimiz de mevcut, 

hava perdesi de bunlardan bir tanesi. 

Gelen ziyaretçilerin ürünlerinize, size gös-
terdikleri tepkiler nasıldı?
Geçmişte de fuarlara katıldık ama özel-

likle bu fuar çok verimli ve çok güzeldi. 

Müşterilerden de çok güzel tepkiler aldık. 

Gelen ziyaretçilerden güzel tepkiler aldık, 

bu bizim için mutlu edici bir olay. 

Gelen ziyaretçilerin niteliği hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Maalesef burası bir ihtisas fuarı olmasına 

rağmen çok sık karşılaştığımız bu nedir, 

evde nasıl kullanırız gibi amatör sorularla 

elbette ki karşılaşıyoruz ama bilinçli ziya-

retçi toplam katılımın yarısıydı diyebilirim 

ve bu bir ilk, İstanbul’da dahi iki kişi bil-

miyorsa bir kişi biliyordu. Bence bu fuara 

girişte seçicilik yapılması çok daha önemli 

çünkü buralar ihtisas fuarları. Bilmeyen, 

bu sektörde olmayan insanların çok fazla 

buraya girmesi sadece vakit kaybı. Adamın 

sorduğu soru şu; fuara geldim, ucuz klima 

alabilir miyim? Bu tip iyi bir organizasyon-

da bunların önünün kesilmesi gerekiyor.

Bu sene bu fuarın ikincisi düzenleniyor. 

Sizce gelecek sene devam etmeli mi?

Bence Ankara’da devam etmeli ama 

fuarı biraz daha genişletmek amaçlı 

gelmeden önce devlet dairelerinde 

bu işin bilgilendirilmesi ve devletin de 

bu fuarın arkasında durması gereki-

yor diye düşünüyorum. Devletin her 

alanında makina mühendisleri var, 

onların hepsinin buraya gelip sektör-

deki yenilikleri, gelişmeleri takip et-

meleri gerekir.

Tekan Teknik Gökay Tekan: “Bu organizasyona katılmayı 
tercih ediyoruz çünkü yurtdıșından da müșterilerin geldiği, 
yurtdıșına açılmamızı kolaylaștıran bir fuar.” 
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Bu fuara katılma amacınız nedir?
Biz yıllardır İstanbul’da fuarlara katılı-
yoruz, Ankara’nın lokomotif firmasıyız, 
45 yıllık bir firma olarak burada olmak 
zorundayız. Bize göre katılım biraz daha 
fazla olabilirdi. Bu fuarın daha fazla geliş-
mesini arzu ediyoruz ki bunu da Ankara 
olarak yapabiliriz.

Bunun emareleri var mıydı?
Vardı, fena değildi. Katılım iyiydi 
ama İstanbul’la kıyaslanamaz. Çünkü 
Ankara’da modern ve yeterli büyüklük-

te bir fuar alanı olmayışı sebebi ile fuar 

ziyaret kültürü ve gelişimi için zamana 

ihtiyaç var. Fuar alanı  konusuna Sayın 

Bakanımız da vurgu yaptı. 

Burada neler sergilediniz?
İtalyan menşeili Rhoss soğutma grubu-

nun imalatını Türkiye’ye taşıdık. Ortağı-

mız İtalyan Rhoss firmasıyla girişimlere 

başladık. Fabrikayı açtık, imalata ve sa-

tışa başladık. Şu anda 1600 kw’a kadar 

vidalı soğutma gruplarını Türkiye’de üre-

tebilecek kapasitedeyiz. Onun dışında 

yeni bir fan coil modeline, ÜNFC serisine 

geçtik, burada tamamen kendimiz üre-

tiyoruz. Su kaynaklı ısı pompaları için 

Amerikan Mammoth firmasıyla anlaştık, 

siparişleri de almaya başladık. Bunların 

dışında disbirütörlüğünü yeni aldığımız 

World Energy absorbsiyonlu chilleri müş-

terilerimize tanıttık.Yine portföyümüze 

yeni kattığımız Solid Air marka Chilled 

Beams  ürünlerimizi sergiledik.Fuarda  

ayrıca yeni seri havuz nem alma santrali-

mizi sergiledik.

Gelen ziyaretçilerin yeniliklere veya 
Üntes’e tepkileri ne durumda?
Özellikle soğutma grubunun Türkiye’ye 

alınmasında gerek kontrol teşkilatı, ge-

rek kamudaki mühendisler, gerekse özel 

sektör olsun çok ciddi bir destek aldık, 

herkes takdir ediyor. Bu tür değeri yük-

sek ürünlerin ülkemizde üretiliyor olma-

sının  çok önemli olduğunu  söylüyorlar. 

İnşallah bu yolda devam etmeye çalı-

şacağız. Fuarda sergilediğimiz yeni seri  

görselliği ve performansı  daha iyi olan 

Üntes fancoilleri de gelen ziyaretçiler ta-

rafından oldukça beğenildi.

Ayrıca yurt dışından 30’ a yakın müşteri 

ve disbürütörümüzü Sodex Ankara fuarı 

için özel olarak misafir ettik.Bu müşte-

rilerimize özel bir program uygulayarak 

fuar ile birlikte üretim tesislerimizi  ziya-

ret gezdirdik.Tesisler gezilirken tüm müş-

terilerimize soğutma grubu üretim tesisi-

mizde test laboratuvarında ‘witness test’ 

uygulamasını gözlemlettirdik. Yurt dışın-

dan gelen misafirlerimize yeni seri fan-

coil ürün tanıtımını ve yeni tamamlamış 

olduğumuz fancoil test laboratuvarında 

yeni ürünlerimizin performanslarını  fu-

arla birlikte gözlemletmek imkanı bulduk 

ve bizler için çok faydalı bir etkinlik oldu. 

Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı ?
Sodex Ankara fuarı’nın bu sene ikincisi 

düzenlendi.Fuar tarihinin bir önceki fuar 

tarihine göre mevsiminin değişmesi ,fuar 

alanının Altın Park fuar alanından  ATO 

Congresium fuar alanına alınmasıyla 

Sodex Ankara bu sene bir önceki fuara 

göre çok daha verimli geçti.Yapımı plan-

lanan fuar alanı bittiği zamana kadar 

mevcut fuar alanının talepleri karşılama-

sı mümkün görünmüyor.Eğer yeterli yer 

olsa tahmin ederim ki bir sonraki fuarda 

30.000 m2 lik bir alanı Sodex Ankara  ra-

hatlıkla doldurulabilir.

SOSİAD, üyelerini temsil etmek ve dernek faaliyetleri hakkın-

da ziyaretçileri bilgilendirmek amacıyla SODEX Ankara Fu-

arına katıldı. 23 – 26 Mayıs 2013 tarihlerinde Congresium 

Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında gerçek-

leşen fuara SOSİAD üyesi 2 firma katılarak ürün tanıtımlarını 

yaptı. SODEX Ankara Fuarında derneğimize göstermiş oldu-

ğu ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. 

Fuara stant açarak katılan üyelerimiz

• CFM Soğutma ve Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti.

• Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş.

Üntes Ankara Bölge Satıș Müdürü Birol Eker: “Sonuçta 
Ankara da bir sanayi șehri, bu nedenle Sodex Ankara Fuarı, 
ISK Sodex İstanbul’un en azından yarısı kadar olmalı.”

SOSİAD Sodex Ankara 
Fuarı’na katıldı









123Termo KlimaHaziran 2013

i s i b  2 0 1 2  i h r a c a t  ö d ü l l e r i

2012 yılı iklimlendirme sektörü bașarılı ihracatçılar ödül töreni gerçekleștirildi

23 Mayıs 2013 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ın teșrifleri ve önemli kurum-kurulușların 
üst düzey yetkililerinin katılımıyla Ankara’da ATO Congresium’da gerçekleștirilen ödül töreninde İSİB üyesi 
firmalara 13 kategoride toplam 52 ödül verildi.

1- BOSCH TERMOTEKNİK SAN. VE TİC. A. .
2- TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
3- BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

1- UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI TEKSTİL
    SERİGRAFİ BASKI MADEN VE MERMER 
    SAN. VE TİC.A.Ş.
2- KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
3- AHMET YAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

1- TOTOMAK MAKİNA VE YEDEK PARÇA 
    SAN. VE TİC. A.Ş.
2- ŞANTES KLİMA HAVALANDIRMA SOĞUTMA
    SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
3- M.G.T. FİLTRE KLİMA TESİSAT İNŞAAT 
    SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
4- OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE 
    İŞLETME A.Ş.

1- UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI TEKSTİL  
    SERİGRAFİ BASKI MADEN VE MERMER 
    SAN. VE TİC.A.Ş.
2- AYVAZ SİNAİ ÜRÜNLER TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
3- ALARKO CARRİER SAN. VE TİC. A.Ş.
4- KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
5- ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
6- KARYER ISI TRANSFER SAN. VE TİC .A.Ş.
7- SOLİMPEKS ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
8- AFS FLEXIBLE KANAL TİC. LTD .ŞTİ.
9- TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
10- BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
11- HÖMAK SOĞUTMA KABİNLERİ 
      SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
12- DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
      SAN. TİC. A.Ş.
13- KAP-SO DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA 
      TURİZM LTD. ŞTİ.
14- BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE 
      TİC. LTD. ŞTİ.
15- IŞIL MÜHENDİSLİK MAKİNE VE İNŞAAT 
      SAN. TİC. A.Ş.

1- KARYER ISI TRANSFER SAN. VE TİC. A.Ş.
2- FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. A.Ş.
3- GEMAK GENEL SOĞUTMA MAKİNALARI 
    SAN. VE TİC. LTD.STI.

1- ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş.
2- AFS FLEXIBLE KANAL TİC. LTD.ŞTİ.
3- HAVALANDIRMA ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş.

1- NİBA SU SOĞUTMA KULELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
2- YOLYAPI SU SOĞUTMA KULELERİ 
    SAN. VE TİC. A.Ş.
3- 06 SOĞUTMA KLİMA İTHALAT İHR. 
    SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

1- İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.
2- BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ 
    SAN.VE TİC.A.Ş.
3- MAKRO TEKNİK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ VE 
    MAKİNE İMALAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

1- JAKKO PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.
2- EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SAN. A.Ş.
3- SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR 
    SAN. VE TİC. A.Ş.

1- ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA 
    SAN.VE TİC.A.Ş.
2- HEINEN HOPMAN MÜHENDİSLİK A.Ş.
3- ALARKO CARRİER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1- ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
2- DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİST. 
    SAN. TİC. A.Ş.
3- YAPI DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

1- BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
2- SELNİKEL ISITMA KLİMA CİHAZLARI SAN. A.Ş.
3- TERMO ISI SİSTEMLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

1- AFS FLEXIBLE KANAL TİCARETİ LTD.ŞTİ.
2- BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. VE 
    TİC. LTD.ŞTİ.
3- PİTSAN MAKİNA SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ.

ISITMA SİSTEM VE ELEMANLARI TİCARİ BUZDOLAPLARI NİTELİKLİ ÜRÜN

EN FAZLA PAZARA İHRACAT YAPAN

EŞANJÖRLER VE AKSAM PARÇALARI

HAVALANDIRMA SİSTEM VE ELEMANLARI

SOĞUTMA KULELERİ

YALITIM MALZEMELERİ

TESİSAT SİSTEM VE ELEMANLARI

KLİMA SANTRALLERİ

RADYATÖRLER VE AKSAM PARÇALARI

BRÜLÖRLER VE AKSAM PARÇALARI

FANLAR-HAVA PERDELERİ

VANTİLATÖRLER-ASPİRATÖRLER

AKSAM PARÇALARI



124 Termo Klima Haziran 2013

i s i b  2 0 1 2  i h r a c a t  ö d ü l l e r i



125Termo KlimaHaziran 2013

i s i b  2 0 1 2  i h r a c a t  ö d ü l l e r i



126 Termo Klima Haziran 2013

i s i b  2 0 1 2  i h r a c a t  ö d ü l l e r i



127Termo KlimaHaziran 2013

i s i b  2 0 1 2  i h r a c a t  ö d ü l l e r i



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



ayın ürünleri



130 Termo Klima Haziran 2013

ü r ü n  d o s y a s ı  /  s p l i t  k l i m a l a r

Alarko Carrier XPower Gold ile saatte 7 kuruşa serinleyin

Konforun tasarrufla buluştuğu nokta: Toshiba Süper 
Inverter Daiseikai  klimalar

Alarko Carrier, A sınıfı enerji etiketine sahip Carrier XPower Gold serisi klimalar ile standart klima-
lara oranla yüzde 50 enerji tasarrufu sağlıyor. Serinin 24.000 BTU kapasiteye sahip modelleri, 
minimum kapasitede, saatte yalnızca 7 kuruș, günde 1,5TL’ye serinleme imkânı sunuyor.

İklimlendirme sektörünün öncü kuruluşu Alarko Carrier, A sı-

nıfı enerji etiketine sahip Carrier XPower Gold serisi DC Hybrid 

inverterli klimalar ile standart klimalara oranla yüzde 50 enerji 

tasarrufu sağlıyor. En son inverter teknoljisine sahip XPower 

Gold serisi klimalar, sahip oldukları PAM modülü sayesinde or-

tamı arzu edilen konfor sıcaklığına ulaştırırken, PWM modülü 

ile kapasitelerini minimuma indiriyor ve kullanıcılarına maksi-

mum enerji tasarrufu sunuyor. Serinin 24.000 BTU kapasiteye 

sahip modelleri, minimum kapasitede, saatte sadece 7 kuruş 

elektrik tüketiyor. 

Carrier XPower Gold ile tüketiciler, yüksek iç ortam hava ka-

litesinin yanı sıra, sessizliğin keyfi ve tasarımın harmonisi ile 

buluşuyor. Nano teknolojisine sahip 5in1 filtreleme sistemi, iç 

ortamda bulunan kirleticileri, çöp ve sigara kokusunu uzak-

laştırırken aynı zamanda bakteri ve virüsleri de yakalayıp yok 

ediyor. 

Carrier XPower Gold serisi klimalar için özel olarak tasarlanan 
ipeksi beyaz renkli düz ön paneller ise klima estetiğini yeniden 
şekillendiriyor.

Ozona zarar veren gazlara “hayır”

Ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğutucu gaz ile çalı-
şan XPower Gold ile tüketiciler, klimalarını çevreye maksimum 
duyarlılık gösterdiğini bilerek gönül rahatlığı ile kullanabiliyor. 

21 dB ses seviyesinde çalışabilen XPower Gold, kütüphaneler-
den (40 dB) ve uyku halindeki yatak odalarından (30 dB) daha 
sessiz…

İklimlendirme sektöründe deneyimin markası Alarko 

Carrier

Alarko Carrier, hem merkezi, hem de bireysel klimalar konu-
sunda faaliyet gösteriyor. Özellikle merkezi klimalar (Ofis bi-
naları, otel, hastane vb. iklimlendirilmesi) konusunda sektörün 
en önde gelen kuruluşu ve geniş bir yelpazede iklimlendirme 
faaliyetlerini sürdürüyor. Isıtma konusunda ise, panel radyatör, 
konvensiyonel ve yoğuşmalı kombi, brülör, sirkülasyon pom-
pası gibi ürünlerin üretiminin yanı sıra, yoğuşmalı kazan ve kat 
kaloriferi, döküm ve çelik kazan, banyo radyatörü, genleşme 
tankı, boyler, vb. tamamlayıcı ürünlerle, tüm ısıtma cihazları 
konusunda faaliyet gösteren sektördeki sayılı firmalardan biri 
olarak yer alıyor.

İklimlendirme sektörünün lider kuruluşlarından Alarko Carrier 

tarafından satışa sunulan Toshiba Süper İnverter Daiseikai serisi 

klimalar, A sınıfı sabit hızlı klimalara göre %75 daha verimli… 

Süper İnverter Daiseikai klimalar tüm kapasitelerinde (7.000 ile 

18.000 Btu arasında) soğutma ve ısıtma modlarında minimum 

kapasitede yalnızca 70W elektrik tüketimine sahip…

Hem ısıtma hem soğutmada minimum kapasitede 70W elekt-

rik tüketimi ile dünyada tasarrufun öncüsü olan Süper İnverter 

Daiseikai klimalar farklı kapasite seçenekleri sayesinde tüm ih-

tiyaçlara cevap veriyor.

Sadece havayı soğutup-ısıtmak ile kalmayan klimalar aynı za-

manda bulundukları ortamları gelişmiş üstün filtreleme yön-

temleri ile bakteri, virüs, koku ve alerjenlerden arındırıyor. 

Yeni ve hemen hemen tüm bataryayı kaplayan çift plasma filt-

releri sayesinde çok daha hassas filtrasyon yapma özelliğine sa-

hip olan Daiseikai klimaların, drenaj suyunu kullanarak iç ünite 

bataryasını da yıkayarak temizleme özelliği bulunuyor. Böylece 

bakım maliyetleri de minimuma indirgeniyor. 

Sessiz ve sağlıklı uyku

Toshiba Süper İnverter Daiseikai klimalar, uzaktan kumandanın 

“Quiet” düğmesine basılınca standartların yatak odası için be-

lirlediği 30 dB ses seviyesinin çok altında, 20 dB ses seviyesinde 

çalışmaya başlıyor. “Comfort Sleep” düğmesi ise daha düşük 

olan gece sıcaklığını dengeleyerek konforlu ve sağlıklı bir uyku 

sağlıyor.
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Arçelik klimalar serinletirken tasarruf yapıyor

Daikin Türkiye 2014’ü beklemedi, 
Shira serisi klimaları tanıttı

A enerji sınıfı klimalara göre %50’ye varan oranda enerji tasarrufu sağlayan Arçelik Inverter Klima-
lar bunaltıcı sıcaklarda tasarımlarıyla içinizi, ișlevselliğiyle evinizi ferahlatacak. Arçelik klimalar ile 
serinlerken tasarruf sağlayın.

Türkiye’de 2014 yılında uygulanmaya alınması beklenen sezon-
sal verimlilik kriterlerini AB ile ile eș zamanlı olarak uygulamaya 
bașlayan Daikin Türkiye, Shira Serisi Klimalar ile sektöründe bir 
ilke imza attı. Türkiye’nin ‘Sezonsal Verimlilik’ kriterlerine uygun 
ilk kliması olarak piyasaya çıkan Shira, enerji tasarrufu sağlayan 
akıllı özelliklerinin yanı sıra șık tasarımı ile de dikkat çekiyor.

A enerji sınıfı klimalara göre %50’ye varan oranda enerji ta-
sarrufu ve sessiz çalışma özellikleriyle Arçelik Inverter Klimalar 
yaz sıcaklarında vazgeçilmeziniz olacak. Çok sessiz çalışan bu 
teknoloji harikası klimalar mükemmel bir konfor sunuyor.

Arçelik 124410 Inverter Klima
Arçelik’in A sınıfı klimalara göre %50 oranında daha fazla 
enerji tasarrufu sağlayan, uyku modunda 19 dba ses seviyesi 
ile çok sessiz çalışan 124410 model Inverter kliması şık tasa-
rımı ve üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. 13.500 so-
ğutma kapasitesine sahip olan bu model yaz aylarının yüksek 
sıcaklıklarında mükemmel soğutma performansı gösteriyor. 
Üretiminde kullanılan R-410A gazı sayesinde çevreye karşı ol-
dukça duyarlı olan Arçelik Inverter klima, antialerjik filtre, LCD 
uzaktan kumanda, akıllı çalışma sistemi, hızlı soğutma ve hızlı 
ısıtma özellikleri, uyku modu, sağlıklı nem alma fonksiyonu, 
yıkanabilir antibakteriyel filtre, 24 saat çoklu programlama gibi 
özeliklere ve -15 C derece dış ortam sıcaklıklarında bile ısıtma 
yapabilme performansına sahip. 

Arçelik 184410 Inverter Klima
A sınıfı klimalara göre %45 oranında enerji tasarrufu sağlayan 
Arçelik 184410 Inverter Klima, 19.000 BTU soğutma kapasite-
sine sahip. Düşük ses seviyesi ile çalışırken rahatsızlık vermeyen 
bu model yaz aylarının yüksek sıcaklık değerlerinde mükem-
mel bir soğutma performansı sergiliyor. Üretiminde kullanılan 

R-410A gazı sayesinde çevreye karşı oldukça duyarlı olan ve 
-15 C derece dış ortam sıcaklıklarında bile ısıtma yapabilme 
performansına sahip Arçelik Inverter klima, antialerjik filtre, 
LCD uzaktan kumanda, akıllı çalışma sistemi, hızlı soğutma ve 
hızlı ısıtma özellikleri, uyku modu, sağlıklı nem alma fonksiyo-
nu, yıkanabilir antibakteriyel filtre, 24 saat çoklu programlama 
gibi özellikler de içeriyor. 

Arçelik 254410 Inverter Klima
25.500 BTU soğutma kapasitesine sahip olan Arçelik 254410 
Inverter Klima A sınıfı klimalara göre %40 oranında enerji ta-
sarrufu sağlıyor. Üretiminde kullanılan R-410A gazı sayesinde 
çevreye karşı oldukça duyarlı olan Arçelik Inverter klima diğer 
üstün teknolojik özellikleriyle de bir adım öne çıkıyor. 15 C de-
rece dış ortam sıcaklıklarında bile ısıtma yapabilme performan-
sına sahip olan klima antialerjik filtre, minimum enerji modu, 
LCD uzaktan kumanda, akıllı çalışma sistemi, hızlı soğutma ve 
hızlı ısıtma özellikleri, uyku modu, sağlıklı nem alma fonksiyo-
nu, yıkanabilir antibakteriyel filtre, 24 saat çoklu programlama 
gibi özelikler de içeren bu akıllı ürün son derece düşük ses se-
viyesine sahip.

FAS 4000 Taze Hava Sistemi
Arçelik, Inverter klimalar ile uyumlu çalışan, taze hava sistemi 
FAS 4000’i de tüketicilerin beğenisine sunuyor. Dış ortamdan 
aldığı oksijen açısından zengin olan taze havayı, is, koku ve 
tozdan arındırarak iç ortama verebilen  bu ürün böylece daha 
temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor. Sistem, ortamda 
taze hava alımıyla giderilemeyecek toz, duman, koku bulun-
ması durumunda tam tersi yönde çalıştırılarak ortamdaki du-
man ve koku ile ağırlaşmış hava dışarı verilebiliyor. 

İklimlendirme sektöründe dünyadaki öncü ve yenilikçi konu-

munu Türkiye’ye taşıyan Daikin, bir ilk’e daha imza attı. Avru-

pa Birliği (AB) ülkelerinin 2013 yılı başı itibariyle uygulamaya 

geçtiği ‘Sezonsal Verimlilik’ kriterlerini ürünlerine ilk entegre 

eden şirketlerden olan Daikin, bu kriterlere uygun ilk klima se-

risini Türkiye’de de tanıttı. Avrupa’daki yeni sezonsal verimlilik 

enerji yönetmeliklerine göre geliştirilmiş yeni bir inverter klima 

serisi olan Shira, farklı iklim ve ortam koşullarında yüksek enerji 

tasarrufu ve kullanım konforunu düşük işletme maliyeti ile bir-

likte sunuyor.
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Mevcut yönetmelik değerlerine göre daha kapsamlı ve gerçek-

çi sonuçlar ortaya koyan Sezonsal Verimlilik kriterlerine uygun 

olarak geliştirilen Shira Serisi Klimalar, 5.000-18.000 Btu/h 

aralığında sahip olduğu 6 farklı kapasite ile hem sezonsal so-

ğutma verimi hem de sezonsal ısıtma verimliliğinde A++ enerji 

sınıfına ulaşıyor. 

ORTAMDAKİ KİŞİLERİ ALGILIYOR

Shira’nın gerek enerji tasarrufunu gerekse kullanıcı konforunu 

artırıcı özellikleri arasında, ortamdaki kişileri algılayıp havanın 

direkt olarak üzerlerine üflenmesini engelleyen akıllı göz sen-

sörü, homojen, geniş hava dağılımını sağlayan “Coanda” et-

kisi olarak adlandırılan üfleme ağız yapısı, dört yöne otomatik 

hava yönlendirme yapabilen kanatları, yatak odaları dahil tüm 

yaşam alanlarında rahatlıkla kullanımı sağlayacak 19 dB(A)’den 

başlayan düşük ses seviyesi, bir tuş ile standarttan 3 dB(A) daha 

düşük bir ses seviyesinde çalışabilen hem iç hem de dış ünite, 

havadaki kirleticileri etkin temizleyen titanyum apetit filtresi yer 

alıyor. Shira Serisi Klimaları farklı kılan bir özelliği de, ortamdaki 

kişilerin hareketlerini algılayabilmesi. Hareket sensörü özelliği 

sayesinde Shira, ortamda 20 dakika boyunca hareket algıla-

madığı zaman otomatik olarak ekonomi moduna geçebiliyor. 

Shira Serisi, yumuşak kıvrımlı hatları, mat kristal beyaz renkli 

kaliteli malzemesi, silik logosu, estetik görünümü ve mekanın 

bütünlüğünü bozmayacak kompakt yapısına sahip tasarımı ile 
de beğeni topluyor. Üst segment cihazlarda bulunması gere-
ken özellikleri bir standart olarak tüm cihazlarına taşıyan Dai-
kin, Shira Serisi’nde kolay ve programlı kontrolü de göz ardı et-
medi. Shira Serisi’nin cihazlarında haftanın her gününe 4 farklı 
komut programlaması yapabilen, toplamda 28 farklı ayar kay-
dedilebilen hafıza ve kumanda bulunuyor. Dünya genelinde, 
Türkiye dahil birçok ülkede üretim tesisleri bulunan Daikin’in 
Çek Cumhuriyeti’nde fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 
Shira Serisi Klimalar, yüksek enerji tasarrufu, düşük işletme 
maliyeti kullanıcılarına maksimum konfor sunuyor.

SEZONSAL VERİMLİLİK NEDİR?

A sınıfı, B sınıfı gibi enerji etiketlerinin enerji verimliliğini ifa-
de etmekte yetersiz kalması nedeniyle geliştirilen Eco Dizayn 
Direktifi (ERP) uyarınca, Avrupa ülkeleri 2013 yılından itibaren 
ısıtma ve soğutma cihazlarının gerçek enerji verimlliğini ölçen 
Sezonsal Verimlilik kriterlerine geçti. Gerçek çevresel etkiler 
dikkate alınmasını ve enerji tasarrufu performansının artırılma-
sını amaçlayan bu uygulama ile birlikte, klimalarda kullanılan 
“nominal verimlilik” yönteminin yerini “Sezonsal Verimlilik” 
alırken, nominal enerji verimliliğini gösteren A sınıfı, B sınıfı gibi 
enerji etiketlerinin yerini de Sezonsal Verimlilik etiketleri aldı.
Nominal verimlilik yöntemi ile cihazların enerji perfomansı 
sembolik sıcaklıklara (6°C -35°C) paralel ölçümlenirken, ‘Se-
zonsal Verimlilik’ kriterlerine göre yapılan ölçümlerde cihaz-
ların gerçek hayatta kullanılan sıcaklık değerlerine eş değer 
enerji verimlilikleri belirleniyor. Yani nominal verimlilik, bir kli-
manın nominal koşullarda ne kadar verimli çalıştığını göste-
rirken Sezonsal Verimlilik; bir klimanın tüm bir soğutma veya 
ısıtma sezonu boyunca ne kadar verimli çalıştığını net olarak 
ortaya koyuyor. ‘Sezonsal Verimlilik’ yöntemi ile iklimlendirme 
cihazlarının en çok kullanılan sıcaklık değerlerine göre perfor-
manslarının ölçümlenmesi ve gerçek enerji verimliliklerinin tes-
pit edilmesiyle, eski yöntemde kullanılan ideal hale getirilmiş 
koşulların etkilerinin de en aza indirilmesi hedefleniyor. 
Türkiye’de 2014 yılı itibariyle uygulanmaya alınması beklenen 
Sezonsal Verimlilik kriterleri, cihazlarda enerji tasarrufunun ar-
tırılması ve ekolojik ayak izinin azaltılmasına somut olarak katkı 
sağlayacak. Bu geçişle birlikte inverter olmayan cihazların kul-
lanımı ileri dönemlerde azalarak bitecek.

İklimsa’dan, Serinleten Fırsatlar 

Türkiye’nin İklimlendirme Merkezi İklimsa, Türkiye genelindeki 

220 İklimsa merkezinde yüzden fazla farklı model klimayı uy-

gun fiyat ve ödeme koşullarıyla tüketicilerinin beğenisine sunu-

yor. İklimsa,  yaz sıcaklıklarının arttığı bu günlerde Japon tek-

noloji devi Mitsubishi Heavy Industries klimalarda yüzde 20’ye 

varan  indirim uygulayarak herkesin serinlemesini sağlıyor.  

Dayanıklılığıyla yıllara meydan okuyan, estetik tasarım ve yük-

sek enerji sınıfına sahip Mitsubishi Heavy Industries duvar ve 

yarı ticari tip klimalar tüm ürün gamıyla sadece İklimsa mer-

kezlerinde ve iş ortaklarında bulunuyor. Mitsubishi Heavy duvar 

tipi klimalardan ZJX serileri endüstrinin yüksek COP değerleri-

ne ve gelişmiş inverter teknolojisine sahip olmakla birlikte, ZJ- 

DXK inverter modelleri önemli ölçüde enerji tasarrufu imkânı 
veriyor. İklimsa’nın bünyesinde yer alan, Mitsubishi Heavy 
Industries’in SRK25ZJX-S duvar tipi klima modeli gelişmiş tek-
nolojisiyle kullanıcılara ekonomik çözüm sağlıyor. 5,26 COP 
(performans katsayısı) değeri ve A enerji sınıfı özelliği ile düşük 

Hava sıcaklık değerlerinin arttığı bu günlerde İklimsa gerek sunduğu hizmet kalitesi gerekse yüzde 
20’ye varan indirim kampanyası ile herkesin serinlemesini sağlıyor.
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Mitsubishi Electric split tip klima cihazları

KlimaPlus’ın distribütörü olduğu Mitsubishi Electric klimalar 
enerji tasarrufu üzerine geliştirilen teknolojilerle üretilmiş-
tir. Inverter teknolojisiyle üretilen cihazlara eklenen özellikler 
enerjinin verimli kullanılmasını sağlar. Her cihaza özgü, enerjiyi 
verimli kullanmanızı sağlayan fonksiyonlar, yaşam alanlarınızda 
istediğiniz ortam şartlarını kusursuz yerine getirir. 

Kirigamine Serisi’nde bulunan akıllı 3D i-See Sensor, homojen 
ısı dağılımı ve enerji tasarrufu sağlar. Yeni geliştirilmiş, 3D i-see 
sensörü, sekiz adet algılama gözünü kullanmak suretiyle 3 bo-
yutlu olarak alanı tarayabilir. Termal görüntüleme teknolojisi 
kullanarak odada insan bulunup bulunmadığını tespit eder. 
İklimlendirilmiş hava odada bulunan insanlara doğru yönlen-
dirilebilir ya da bu havanın insanların etrafından akması sağla-
nabilir. Odada hiç kimsenin olmaması halinde enerji tasarrufu 
modu aktif hale gelerek, elektik tüketimi minimuma düşer.

Yaşam alanlarında kusursuz konforu amaçlayan Mitsubishi 
Electric, sağlık için üstün filtreleme sistemleri ile donatılmıştır.
Mitsubishi Electric Kirigamine Serisi klimaları, plazma esaslı 
filtreleme sistemi (Plasma Quad) içeren filtreleme teknolojisi 
ile donatılmıştır. Üstün filtreleme sistemi, havadaki bakteri ve 
virüsleri  %99 ‘a varan oranlarda yok eder ve havayı temizler. 
Aynı zamanda, kötü kokuları önemli ölçüde yok eder ve stan-
dart filtrelerin yakalayamadığı küçük partikülleri yakalayarak 
havanın temiz kalmasını sağlar.*

M Serisi split klima modellerinde bulunan Econo Cool fonksiyo-
nu ile, soğutma modunda hiçbir konfor kaybı olmadan enerji ta-
sarrufu sağlanır. Econo Cool özelliği seçildiğinde klima, flaplarını 
salınımlı hava hareketi yapacak şekilde çalıştırır. Salınımlı hava, 
istenilen serinliği hissettirirken, klima daha az enerji tüketir.

MSH Serisinde bulunan I Feel (Hissediyorum) fonksiyonu ile 
kullanıcı için en uygun olan oda sıcaklığı klima tarafından ayar-
lanır. Klima, algıladığı oda sıcaklığına göre, çalışma modunu ve 

set sıcaklığını belirler.  Bu da konfordan ödün vermeksizin ener-

ji tasarrufu yapılmasına katkı sağlar.

Konfor odaklı yaklaşım ile üretilen Mitsubishi Electric Klima-

lar, geniş açılı hava üfleme sistemi havayı yatay olarak ısıtma-

da 150°, soğutmada 100° açı ile dağıtır. Bu fonksiyona sahip 

olan modellerde, istenilen hava üfleme şekli uzaktan kumanda 

üzerinde geniş salınım ikonuna basarak 7 değişik üfleme şekli 

arasından seçilebilir.

Konforu artırıp, enerji tüketimini azaltmak üzere geliştirilen di-

ğer bir özellik, Kirigamine Zen Serisi klimalarda bulunan I Save 

(Hafıza) Modudur. Bu mod sayesinde, tercih edilen (daha ön-

ceden ayarlanmış) sıcaklığa uzaktan kumandadaki tek bir düğ-

meye basarak geri dönülebilir. Bu özellik ile kullanıcı konforu 

arttırılmaktadır. 

Kirigamine Zen ve Deluxe Power Inverter klimalarda bulunan 

kablosuz uzaktan kumandadaki dahili Haftalık Programlama 

Fonksiyonu ile, istenilen sıcaklık ayarları kolaylıkla yapabilir ve 

cihazın çalışma/durma zamanları günlük yaşantıya göre ayar-

layabilir. Haftalık programlayıcı ile cihazı açık tutmaktan kay-

naklanan gereksiz elektrik kullanımları ortadan kaldırılarak atıl 

enerji tüketimi en düşük seviyeye çekilebilir.

Tüm klima serilerindeki sessiz çalışma prensibi sayesinde, ya-

şam alanlarındaki konfor düzeyi maksimize edilmektedir.

Konfor, verim ve dayanıklılık Mitsubishi Electric kalite vizyonu-

nu özetlemektedir. KlimaPlus uzman kadrosunun mühendislik 

birikimi ile doğru cihazın birleşimi sonucu, sorunsuz ve kusur-

suz iklimlendirme garanti edilmektedir.

*Kitasato Research Center for Environmental Science  - KRCES 

– Bio Test Report

hızdan, yüksek hıza sorunsuz çalışabilen gelişmiş vektör kont-

rolü teknolojisine sahip yeni inverter özelliği sayesinde düşük 

hız aralığında da iyi performans sergiliyor. SRK25ZJX-S duvar 

tipi klima modeli aynı zamanda da konforlu soğutma ve ısıtma 

işlevi sağlıyor. Bu üründe ozon inceltme katsayısının “0” olması 

ile nitelenen R410A soğutucu gazı kullanılıyor. Şık ve estetik iç 

üniteleriyle bu klimalarda, havanın akım yönü, odanızın yapısına 

uyacak şekilde tasarlanabiliyor ve otomatik kanat modu ile ciha-

zınız, otomatik olarak soğutma, ısıtma ve nem alma fonksiyon-

ları için en uygun salınım açısını seçebiliyor. Bulunduğunuz oda-

nın her köşesine eşit seviyede ideal hava dolaşımını sağlamak 

için SRK25ZJX-S modelinde, jet motorlarının kanat şekilli tasa-

rımlarında kullanılan CFD (Sayısal Akışkanlar Dinamiği) sistemi 

uyarlanmıştır.  Cihazın normal çalışması tamamlandıktan sonra 

içerisinde küf oluşumunu engellemek için kendi kendini temiz-

leme özelliği mevcuttur. Bu fonksiyon kullanıcı tarafından aktif 

veya pasif hale getirilebilir. Temizlik işleminin yapılması ortam 

kalitesini korurken cihaz parçalarının da ömrünü uzatmaktadır. 

Bununla beraber alerjenleri, tüm bakteri çeşitlerini, küfleri ve vi-

rüsleri ortadan kaldıran alerjen filtresi ve kötü kokulara neden 

olan molekülleri yok eden fotokatalitik yıkanabilir koku filtresi 

sayesinde odanızdaki hava her zaman taze ve temiz kalır.
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LG Prestige Inverter klimalar virüsleri ortadan kaldırıyor, 
üstüne de cilt bakımı yapıyor

LG Electronics’in ev kullanımına yönelik geliştirdiği Inverter 

Prestige  Inverter serisi klimalar, enerji tasarrufu özelliğinin 

yanı sıra rekor seviyede sessiz çalışmasını sağlayan ileri tek-

nolojisiyle dikkat çekiyor. LG Prestige Inverter, kötü kokuları 

giderirken alerjiye karşı etkili inovatif Honeycomb hava filt-

resi sayesinde içlerinde H1N1’in de bulunduğu çeşitli virüs-

leri ortadan kaldırıyor. LG Inverter Klima, “Cilt Nemlendirme 

Özelliği” ile cilt bakımı da yapıyor. Klimalarda devrim yaratan 

LG split klimalar Bosch Termoteknik yetkili bayilerinde satışa 

sunuluyor.

H1N1 Virüsüne Karşı LG Klima

LG Prestige Inverter, havayı yüksek seviyede arındıran en 

yeni LG teknolojisi Plasmaster ile dikkat çekiyor. Plasmaster 

Otomatik Temizleme sistemi, sterilizasyon yöntemi ile kendi 

kendini temizleyerek klimanın iç kısmını küf ve bakterilerden 

koruyor. Ayrıca Plasmaster kötü kokuları giderirken alerjiye 

karşı etkili inovatif Honeycomb hava filtresi sayesinde içlerin-

de H1N1’in de bulunduğu çeşitli virüsleri ortadan kaldırıyor. 

LG Prestige Inverter ile Alerjiye Son

İleri filtre teknolojisine sahip Prestige Inverter klimalara ekle-

nen yeni filtre ile havada alerjiye neden olan organizmaların 

yok edilme oranı artırıldı, kullanıcılara daha temiz hava sunul-

ması sağlandı. AR-GE çalışmalarına hızla devam eden LG, 3M 

ile ortak bir çalışma yaparak yeni 3M Multi Koruma Filtresini 

oluşturdu. 

Cilt Bakımı LG Prestige Inverter’dan

Prestige Inverter’ın sahip olduğu bir diğer özellik de “Cilt 

Nemlendirme Özelliği (Skin Care)”. Bu yeni özelliği sayesin-

de, yaydığı iyonlarla havadaki su moleküllerini daha küçük 

parçalara ayrıştırılarak cilt tarafından emilebilir hale getiriyor. 

Yapılan testler sonucunda, LG Inverter Klima’nın iki saatlik bir 

süre içerisinde cildi %15 oranında nemlendirdiği ortaya çıktı. 

LG Prestige Inverter serisi, özel dekorasyona sahip tüm evler-

le uyum sağlayan ve otomatik olarak açılıp kapanan çok şık 

ön paneli ve gizli ekranı ile ayrıcalıklı tasarımı ile de dikkat 

çekiyor. 

Enerji Tasarruflu Klima

Enerji tasarrufunu, 5,6 COP ve EER değerleriyle bir üst sevi-

yeye taşıyan LG Prestige Inverter klimalar geliştirilmiş komp-

resörü sayesinde klasik modellere göre yüzde 74 oranında 

daha az enerji harcıyor ve sahip olduğu ileri filtre teknolojisi 

ile odanın havasını etkin bir şekilde temizliyor. LG AR-GE eki-

binin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 17dB ses seviye-

sine kadar düşebilen LG Prestige Inverter serisi dünyanın en 

sessiz kliması özelliğine sahip bulunuyor. 

Ev yaşamını daha da konforlu hale getirmek için tüketiciler 

için özel olarak tasarlanan LG Prestige Inverter serisi klimalar, 

enerji verimliliği konusunda gerçekleştirilen inovatif çalışma-

larla kullanıcıların daha az enerji harcamalarını kontrol altına 

alırken bu yönüyle doğayı da koruyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte klima mevsimi de açıldı. Bosch Termoteknik tarafından sunulan LG 
Inverter Klima, az enerji harcaması ve sessiz çalıșmasının yanı sıra, H1N1’de dahil olmak üzere 
çeșitli virüsleri ortadan kaldırıyor, cilt nemlendirme özelliği ile, cildin kurumasını engelleyip nem 
sağlayarak cilt bakımı yapıyor ve alerjiye neden olan organizmaları ortadan kaldırıyor.
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Olefini özel tasarımlı yeni nesil klimalarla 
görüntü kirliliğine son veriyor

Özfrigoteknik Ltd.Şti. tüketicilerin kalite ve ve-

rim beklentisini artırmak ve elektrik giderlerini 

azaltmak için ürünlerini müşterinin konforuna, 

verimine ve elektrik tasarrufu ihtiyacını karşı-

layacak şekilde özel olarak imal ettirmekte-

dir. Özfrigoteknik Ltd.Şti.’nin yıllardır müşteri 

memnuniyetini ön planda tutarak satış ve 

servisliğini yaptığı Olefini DC Inverter Duvar 

tipi, On-Off Duvar tipi, Hi-tech Duvar tipi, Sa-

lon tipi, Kaset tipi, Kanallı tip, Yer-tavan tipi 

klima cihazlarından oluşan ürün yelpazesine 

Olefini’ye özel tasarım ile üretilen Olefini Multi 

(çoklu) klima, DC Inverter Salon tipi split klima, 

DC Inverter Kaset tipi split klimalarını da ekledi. 

Olefini Multi (Çoklu) klima cihazlarında, bir dış 

üniteye özel tasarımlı şık, kullanışlı, sessiz dört 

iç ünite ile evlerinizde, villalarınızda, işyerinizde 

görüntü kirliliğine son verebilir, evinizin bütün 

alanını A Sınıfı enerji özelliği ile daha az masraf 

ile klimatize edebilirsiniz. Ayrıca -10°C/+43°C 

çalışma sıcaklık aralığı ile her mevsim rahatça 

kullanabilirsiniz. Özel tasarımlı DC Inverter Sa-

lon tipi split klimalar ve DC İnverter Kaset tipi 

Split Klimalar ile şık ortamlarda yaşamanız hu-

zuru ve mutluluğunu yaşayabilirsiniz.

Olefini Kondanser ve  evapartör  yivli boru ola-

rak dizayn edilerek gaz akışının ve ısı veriminin 

yüksek olması  sağlanmıştır. Multi cihazlarda 

özel kondanser  gaz dağılımı  yapılarak verimin 

yüksek olması sağlanmıştır.

Olefini Klima cihazlarını öne çıkaran diğer 

özelliklerinden bazıları; Şık, ince tasarım ile 

her türlü mekânın görüntüsüne uyum sağlar, 
hatta teşhis ve otomatik koruma özelliği ile ça-
lışma esnasında meydana gelebilecek hataları 
teşhis eder, cihazı korumaya alır, I Feel özelliği 
ile oda sıcaklığını kumanda üzerinden ayarla-
yarak maksimum konfor sağlar, Smart özelliği 
ile İç ortam sıcaklığına göre cihazın kendisini 
otomatik olarak programlayarak iç ortamı uy-
gun konumda muhafaza eder, Standart filtre-
lerin yanı sıra Combo Filtre ile hava kalitesini 
yükselterek ortamın dilediğiniz hoş koku ile 
dolmasını sağlar, Dimmer özelliği ile gece ek-
ran ışığını kapatır, daha rahat uyumanızı sağ-
lar, Ön ısıtma özelliği ile odada soğuk hava-
nın sirküle edilmesini önler,  Program hafızası 
ile çalışma programını hafızaya kayıt eder ve 
istenildiği zaman hafızadaki kayıttan çalışır, 
Düşük voltajlarda çalışabilme imkanı, Hava 
dağıtımı için iki yönlü hava üfleme plakası ile 
Soğutma konumunda soğutulmuş havayı yu-
karı, ısıtma konumunda ısıtılmış havayı aşağı 
doğru hareket ettirerek, odada doğru hava 
sirkülasyonunu sağlar. 

Özfrigoteknik Ltd.Ști.’nin özel tasarım yaparak ithal ettiği Yeni Nesil Olefini klima cihazları ile 
görüntü kirliliğine son veriyor. 

Yaz aylarının kurtarıcısı Samsung klimalar ferahlatıyor
Yenilikçi beyaz eşya alanında bir dünya lideri olan Samsung 

Electronics Co. Ltd. tarafından akıllı teknolojilerle geliştirilen 

Samsung klimalar, birbirinden farklı modelleriyle 2013 yaz 

sezonunda hem serinletiyor hem de tasarruf sağlıyor. 

Samsung klimalarda bulunan Smart Inverter, S Plazma iyon 

ve Full HD filtreleme sistemi gibi yenilikçi teknolojiler en sağ-

lıklı havayı en tasarruflu şekilde sunuyor.  

Smart Inverter özelliği, klimanın kompresörünün sürekli 

olarak açılıp kapanmasını engelliyor ve sıcaklık dalgalanma-

larına göre klimanın motor gücünü otomatik olarak ayar-

layarak ideal sıcaklık düzeyini koruyor. Bu gelişmiş kontrol 

sistemi  %60’a varan enerji tasarrufunun yanı sıra uzun süre 

rahat edebileceğiniz bir ortam sağlıyor. 

Samsung klimalar, gelişmiş Double Cleaning arındırma sis-

temi ile havayı iki şekilde temizliyor; öncelikle Full HD filtre-

nin sağladığı gelişmiş filtreleme ile havadaki toz partikülleri 

ve biyolojik atıklar % 90’a varan oranda filtrelenerek ortam 

kirli tozlardan arındırılıyor. Bunun yanı sıra gelişmiş S-Plazma 

iyon teknolojisi, fiziksel filtrelemeye direnen bakteriler de 
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dahil olmak üzere havadaki zararlı virüs, bakteri ve alerjen 

maddeleri %99’a varan oranda etkisiz hale getirerek bu 

maddeleri zararlı su buharına dönüştürüyor. 

Samsung klimalarda bulunan D’light Cool özelliği sayesinde 

odanın nem düzeyi ölçülerek ideal sıcaklık otomatik olarak 

hesaplanarak, en rahat ortam için sıcaklık ayarı yapılıyor. Ay-

rıca Samsung klimalarda bulunan “İyi Uyku” özelliği de sa-

bahları daha dinlenmiş ve zinde uyanmayı mümkün kılıyor. 

Bu özellik sayesinde, kaliteli bir uyku için odanın sıcaklığı ve 

nem düzeyi uykuya dalma, uyku ve uyanma süreçlerine göre 

ayarlanıyor.

Şık tasarıma sahip Samsung klimalar farklı model seçenek-

leriyle, 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüm Samsung yetkili 

satıcılarında.

Evinizin havasını değiştirmenin en tasarruflu yolu

A enerji sınıfı klimalara göre %50’ye varan oranda enerji 

tasarrufu sağlayan Beko New Artcool Mırror Inverter klima 

modelleri yaz aylarının yüksek sıcaklıklarında da mükemmel 

soğutma performansı gösteriyor. Konfor, enerji tasarrufu, kul-

lanım kolaylığı, dayanıklılık ve performans gibi özellikleriyle 

öne çıkan Beko klimalar ile bu yaz da çok rahat geçecek.

Beko 512410 New Artcool Mırror Inverter Klima

A sınıfından %50 daha fazla enerji tasarrufu sağlayan, çev-

reye karşı duyarlı Beko New Artcool Mırror Inverter Klima 

siyah aynalı şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Uyku modunda 19 

dba ses seviyesi ile son derece sessiz çalışan bu ürün 13.500 

Btu soğutma kapasitesine ve -15 C derece dış ortam sıcak-

lıklarında bile ısıtma yapabilme performansına sahip. Sağlıklı 

nem alma, uyku modu, akıllı çalışma sistemi, otomatik sı-

caklık kontrolü, hızlı soğutma ve hızlı ısıtma özelliği bulunan 

Beko klima, LED gösterge ve LCD uzaktan kumandası ile 

kullanım kolaylığı sunuyor. Bu model plasma hava temizle-

me sistemi, otomatik temizleme fonksiyonu ve anti alerjik 

filtreye de sahip.

Beko 518410 New Artcool Mırror Inverter Klima

A sınıfı klimalara göre %45 oranında enerji tasarrufu sağ-

layan Beko 518410 New Artcool Mırror Inverter Klima, 

19.000 Btu soğutma kapasitesine sahip. Üretiminde kulla-

nılan R-410A gazı sayesinde çevreye karşı oldukça duyarlı 

olan Beko klimanın siyah aynalı şık bir tasarımı bulunuyor. 

Düşük ses seviyesi sayesinde son derece sessiz çalışan bu 

ürün sağlıklı nem alma, uyku modu, akıllı çalışma sistemi, 

otomatik sıcaklık kontrolü, hızlı soğutma ve hızlı ısıtma özel-

liklerine sahip. Beko klima, LED gösterge ve LCD uzaktan 

kumandası ile kullanım kolaylığı sunuyor. -15 C derece dış 

ortam sıcaklıklarında bile ısıtma yapabilme performansına 

sahip olan bu  model, plasma hava temizleme sistemi, oto-

matik temizleme fonksiyonu ve anti alerjik filtreye de sahip. 

Doğal rüzgar etkili homojen hava dağılımı ve 24 saat çoklu 

programlama özelliği de bulunuyor.

Beko 525410 New Artcool Mırror Inverter Klima

A sınıfı klimalara oranla %40 enerji tasarrufu sağlayan Beko 

525410 New Artcool Mırror Inverter Klima 25.500 Btu so-

ğutma kapasitesine sahip. Siyah aynalı şık tasarımıyla dikkat 

çeken Beko klimada bulunan anti-alerjik filtre, içerisinde bu-

lunan özel enzimler sayesinde alerjik özelliğe sahip havada 

uçuşan maddelerin protein yapısını bozarak deaktive olma-

larını sağlıyor. -15 C derece dış ortam sıcaklıklarında bile ısıt-

ma yapabilme performansına sahip olan ve üretiminde kul-

lanılan R-410A gazı sayesinde çevreye karşı oldukça duyarlı 

olan Beko klima, LED gösterge, LCD uzaktan kumanda, akıllı 

çalışma sistemi, doğal rüzgar etkili homojen hava dağılımı, 

hızlı ısıtma ve hızlı soğutma özellikleri, uyku modu, sağlık-

lı nem alma fonksiyonu, yıkanabilir antibakteriyel filtre, 24 

saat çoklu programlama gibi özeliklere de sahip.

Sıcak yaz ayları için Beko birbirinden özel serinleme seçenekleri sunuyor. Beko New Artcool Mır-
ror Inverter Klima modelleri birbirinden üstün özellikleri ile sıcak yaz aylarında en büyük kurtarıcınız 
olacak. Beko klimalar, çevre dostu yeni teknolojiyi sizin için konfora ve mutluluğa dönüștürüyor. 
Böylece eviniz, her mevsim dilediğiniz sıcaklıkta kalıyor, taptaze havasıyla sizi doğaya götürüyor. 
İhtiyacınıza en uygun Beko klimayı seçin, en doğal ve ekonomik șekilde serinleyin.







teknik
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Freecooling soğutma grupları ve enerji 
tasarrufuna etkisi ve örnek bir uygulama

1. Giriş: Freecooling ihtiyacı nasıl doğar?

Günümüzde artan enerji maliyetleri, mevcut 

enerji kaynaklarımızı gelecek nesillere yetecek 

şekilde kullanmak fikri ve yaşanan küresel ısın-

manın etkisini azaltmak gayretlerini destekleyen 

soğutma sistemleri üreticilerini bu cihazların 

en verimli şekilde üretilmesine yönlendirmiştir. 

Özellikle dünyadaki enerji tüketiminin büyük bir 

kısmını oluşturan büyük ekonomiler (ABD, Çin, 

Hindistan) hızla tükenen enerji kaynaklarını daha 

verimli kullanmaya itmiştir. Enerji tüketimi hiç 

kuşkusuz soğutma endüstrisinde de hızla artan 

bir eğilim sergilemekte ve konfor soğutma sis-

temlerine kıyasla sistem salonları, veri merkezleri 

ve proses soğutma teknolojisi bu eğilimde öne 

çıkmaktadır.

Özellikle sistem salonlarında ve bilişim teknolojile-

rinde (IT) harcanan enerjinin yaklaşık %33’ünü dış 

üniteler (Soğutma grupları, Kuru soğutucular ve 

Kondenserler) oluşturur. Bu yüzden daha az ener-

ji harcayan sistem salonları tasarlayabilmek için dış 

ünitenin harcadığı enerjiyi mümkün mertebe azalt-

mak temel amaçlardan ilki olmalıdır.          

Yukarıdaki resimden de görüldüğü üzere IT sistem-

lerinde toplam harcanan enerjinin yaklaşık 3te1’i 

soğutma yükünden kaynaklanmaktadır, ayrıca IT 

ekipmanlarının (Sunucu ve Network kabinleri, Rack 

vs) harcadığı enerji miktarının %30 olduğunu dü-

şünerek en fazla enerjinin dış ünitelerin harcadığını 

biliyoruz. IT sistemlerinin soğutulmasını diğer soğut-

ma sistemlerinden farklı kılan diğer bir nokta ise so-

ğutma ve/veya hava şartlandırma işleminin süreklilik 

arz etmesidir.  

2. Konfor Soğutma ve Teknik Soğutma 

farklılıkları

İklimlendirme sistem tasarımları yapılırken genellikle 

standartlara dayalı hesaplamaların bir sonucu olarak 

aşağıdaki yaklaşımlar esas alınır;

1. Genel amaçlı ofis alanları soğutma yükü; 80-

120W/m², soğutma suyu işleme sıcaklığı ortalama 

(6-8 °C)

2. Bilgi Teknolojileri (IT) ve Yüksek yoğunluklu so-

ğutmaya ihtiyaç duyan alanları; soğutma suyu işle-

me sıcaklıkları özellikle duyulur soğutmayı azaltmak 

için daha yüksek sıcaklıklarda tasarlanırlar; ortalama 

soğuk su işleme sıcaklığı (10-12°C) 

3. Yüksek işleme sıcaklıklı sistemler; soğuk tavan 

(Chilled Beam) ve süreç soğutma (Process Cooling)  

ortalama (13-15°C) su giriş sıcaklığı ile tasarlanır.

3.Freecooling soğutma grupları 

çalışma prensibi

Freecooling soğutma grupları genellikle; sistem sa-

lonları, sunucu-network kabinleri ve kalıp soğutma 

gibi endüstriyel ve teknik soğutma sistemlerinde 

mekanik soğutma sürecini azaltıp, serbest soğutma 

yaparak enerji tasarrufu yapan dış ortam soğutma 

cihazlardır.

Standart soğutma gruplarında bulunmayan ve aynı 

gövdeye yerleştirilen freecooling bataryası sayesin-

de dış hava sıcaklığı set edilen su dönüş sıcaklığının 

altına indiği takdirde dönüş suyu freecooling ba-

taryasına yönlendirilir, ihtiyaç duyulan soğutma bu 

bataryada elde edilir ile kompresör oransal olarak 

gücünü azaltır ve mekanik soğutma yerini serbest 

soğutmaya bırakır.

Soğutma

Dıș Ünite: %33

Soğutma

İç Ünite: %9

Nemlendirme: 

%3

Șekil-1: IT sistemlerinde harcanan enerjide 

soğutmanın yeri

Tablo 1: Farklı Amaçla Kullanılan Yapıların 

Soğutma Suyu İhtiyacı

B. Serbest SoğutmaA. Mekanik Soğutma + 

Serbest Soğutma

Resim-1: Freecooling Soğutma Grupları

Serkan Uzun

Makine Mühendisi

Üntes Gn. Md. Yrd.
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Freecooling soğutma gruplarını standart gruplardan 

ayıran bir diğer önemli parametre ise glikol kullan-

madan bile düşük dış hava sıcaklıklarında (-20°C) 

çalışabilmesi ve datacenter veya sistem soğutmadan 

alınan soğutma ihtiyaç bilgilerini işlemcisi sayesinde 

yorumlayarak çıkış suyu sıcaklığını ihtiyacı karşılaya-

cak şekilde değiştirebilmesidir 

Akilli Free Cooling (Intelligent Free Cooling)

Dönüş suyunu iki ayrı freecooling bataryasına sevk 

etmek ve daha çok serbest soğutmada ısı transfer 

yüzey alanına sahip olmak prensibi ile çalışır.

Fayda 

İlave yıllık enerji tasarruf miktarları:

Standart freecooling soğutma grubuna göre %7 

daha fazla serbest soğutma (N+0) ve Standart so-

ğutma grubuna göre %50 daha fazla free cooling 

imkanı sunar.

(1) DX mod_Mekanik Soğutma Modu

Dış hava sıcaklığı free cooling yapılamayacak sıcak-

lıklarda ve üstünde ise geleneksel soğutma devresi 

ile mekanik soğutma yapılır.(Tdış hava > Tdönüş suyu 

sıcaklığı)

(2) Mixed mod_Mekanik + Free Cooling Modu

Dış hava sıcaklığı free cooling yapılabilecek sıcaklığa 

indiği zaman geleneksel soğutma devresi ile mekanik 

soğutma ve free cooling bataryası ile aynı anda mi-

xed soğutma yapılır.(Full Free Cooling tasarım sıcaklı-

ğı < Tdış hava > Tdönüş suyu sıcaklığı)

(3) Freecooling mod

Dış hava sıcaklığı full free cooling yapılabilecek sıcak-

lığa indiği zaman free cooling bataryası ile full free 

cooling yapılır.(Full Free Cooling tasarım sıcaklığı < 

Tdış hava)

ÖRNEK BİR UYGULAMA: 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ YÜKSEK YO-

ĞUNLUKLU SOĞUTMA SİSTEMİ TASARIM VE UYGU-

LAMASI: TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 

VERİ MERKEZLERİ / ANKARA

Proje Tanımı: 

Resim-2: Freecooling Soğutma Grupları 

/ Akıllı Freecooling Modu

A Free-cooling bataryası B Free-cooling pompası C 

Evaporatör D Sirkülasyon Pompası 

E Shut-off vanası F Motorlu vana



142 Termo Klima Haziran 2013

t e k n i k  t a n ı t ı m

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolo-

jileri Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren bir ku-

rumdur, Türkiye’nin teknoloji üssü ve veri merkezi 

olarak inşa edilen bina Ali ACAR İnşaat tarafından 

yüksek başarımla tamamlandı. 

Proje Kapsamı:

Türkiye ve Ortadoğu’nun en büyük bilgi işlem mer-

kezi olarak tesis edilen bina, betonarme olarak inşa 

edildi, farklı özelliklerde sunucu ve network kabin-

lerinden oluşan veri merkezinde toplam kurulu güç 

2,1 MW ve TIER-4 klasifikasyonunda tesis edildi.

Toplam 37 Adet Inroom tipi Hassas Kontrollü Klima 

ve 12 Adet Inrow tipi hassas kontrollü klima cihazı 

ve 3 adet yeni nesil free cooling chiller tesis edildi. 

Türkiye’nin en büyük Freecooling Sistem 

Kurulu Veri Merkezi:

Benzerlerinden ayrılan en büyük özelliği şimdiye ka-
dar yapılan en büyük veri merkezi olması ile tamamı 
yedekli ve 2.100 KW kurulu güce sahip olmasıdır. 
Tesisin diğer bir özelliği de Ankara’nın iklim profili-
ne göre tasarlanması ve akıllı freecooling sistemi ile 
dinamik yük kontrolü ile çalışmasıdır.

Soğuk kapama teknolojisi uygulanan projede sistem 
16 °C’de free cooling’e başlıyor ve akıllı freecooling 
sayesinde bu sıcaklıkta 144 kw freecooling yapıyor, 
sistem 6 °C’de istenilen 1.400 kw soğutma kapa-
sitesine ulaşıyor ve yıl boyu toplam 146 gün tüm 
ihtiyacını free cooling ile sağlayabiliyor. Enerji ma-

liyetleri yıl boyunca free cooling sayesinde %45’ler 

kadar azaltılıyor ve sistem kendini yaklaşık 1 yılda 

amorti ediyor.

1-Inroom Klima

 2-Inrow Klima

3-Free Cooling Chiller
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Ayvaz Vana ve Kondenstop Ceketleri
Vanalar, bakım gerektiren ekipmanlar 

olduğu için, bu elemanlarda sabit izo-

lasyon uygulamaları yerine, sökülüp takıla-

bilen ceket tipi izolasyon kullanımı daha 

uygundur. Vana ceketleri, ısı enerji ve-

rimliliği uygulamalarında tercih edi-

len ürünlerin başında gelmektedir. 

Genel amaç sıcak hatlardaki enerji 

kaybını minimuma indirerek işlet-

me enerjisi giderlerini azaltmaktır.

İşletmenizdeki her vana; eğer yalıtım 

yapılmadıysa yüzey alanı kadar ısı kaybeder. Örne-

ğin 4” (DN 100) çapında 1 adet glob vana, 160 °C 

bir akışkanın olduğu sistemde “yalıtımsız olarak” 

kullanıldığında; saatte 1.199 Watt, yılda 629 m3 

doğal gaz ve ona eşdeğer 566 TL kayba neden olur. 

Ayvaz Vana ve Kondenstop Ceketleri sayesinde 

enerji kaybını minimuma indirmek işletme enerji 

giderlerinızi azaltır. Ürünlerin üstün termal perfor-

mansı sayesinde %90’a varan oranda tasarruf sağ-

larsınız. Yalıtıma ayırdığınız bütçeyi kısa zamanda 

amorti edersiniz.

Kullanım Alanları

Ayvaz Vana ve Kondenstop Ceketleri; sıcak su ve 

buhar hatları, rafineriler ve gaz işletmeleri, petro-

kimya işletmeleri, savunma ve ordu ekipmanları, 

yemek ve yağ fabrikaları, tekstil fabrikaları, plastik 

fabrikaları, petrol-gaz işleme endüstrisi ve ilaç tesis-

leri gibi çok geniş bir alanda kullanılabilir.

Özellikleri

Ayvaz Vana Ceketleri ısı kaybını minimuma düşür-

mek için tasarlanmıştır. İçinde hidrofobik, düşük 

ısıl iletim katsayısına sahip nano gözenekli Aspen 

Aerogels yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. 0 °C 

- 200 °C aralığındaki sıcaklıklarda Cryogel X201, 

200 °C - 650 °C aralığındaki sıcaklıklarda Pyrogel 

XT ürünü kullanılır.

Ceketi oluşturan kumaş malzemesinin seçimi ise sis-

temin sıcaklığına göre yapılır. Genelde 80 gr - 100 

gr silikon kaplı cam elyaf kumaş tercih 
edilir. Kumaşların dikiminde yine sıcaklı-
ğa bağlı olarak kevlar ve paslanmaz çe-
lik telli iplik kullanılır. Boğma yerlerinde 
örgülü ve yüksek sıcaklık dayanımlı cam 
elyaf ip kullanılmaktadır.

Klasik İzolasyon Malzemeleriyle 

Üretilen Vana Ceketlerine Karşı Üstünlükleri

Yüksek Isıl Kazanç: Düşük ısı iletim katsayılı izolas-
yon malzemesiyle üretien Ayvaz Vana ve Kondens-
top Ceketleri ısı kayıplarını minimum seviyeye indi-
rerek yüksek ısıl kazanç sağlayan, düşük masraflı bir 
uygulamadır.
Kolay Montaj: Aspen Aerogels izolasyon malze-
meleri (Pyrogel XT, Cryogel X201) vana ceketi yapı-
mında kullanılan klasik izolasyon malzemelerinden 
2 ila 4 kata kadar daha incedir. Bu durum montajı 
kolay ve daha kompakt vana ve kondenstop ceket-
leri üretmemize olanak sağlamaktadır.
Fiziksel Dayanım: Ayvaz Vana ve Kondenstop Ce-
ketleri, basınç altında da ısıl performanslarını korur. 
Dış etkilere ve deformasyonlara karşı çok dayanık-
lıdır. İzolasyon malzemesinin suya dayanıklı yapısı 
nedeniyle su ve nemden etkilenmez.
Boyut: Düşük ısı iletim katsayılı izolasyon malzeme-
si nedeniyle, vana ceketi boyutları -özellikle küçük 
çaplı vanalarda- diğer vana ceketlerine kıyasla 3’te 
bir oranında daha küçüktür.
Uzun Ömür ve Çevreye Saygı: Aerojel kullanılan 
Ayvaz Vana Ceketleri uzun ömürlü olup çekme ve 
basma dayanımı yüksek olduğu için defalarca sökü-
lüp takılarak tekrar tekrar kullanılabilir. Ayrıca çöpe 
atılabilir, solunabilir hiçbir lif içermeyen yapısıyla gü-
venli bir yapıya sahiptir.
20 Yıl Garanti: İlk bakışta ekonomik gibi görünen 
taş yünü ceketler kısa ömürlüdür. Bu nedenle, sa-
dece birkaç yıl içerisinde ürünlerin yalıtım perfor-
mansında düşüş yaşayacağınız gibi tüm ürünleri de 
yenilemek zorunda kalırsınız. Ayvaz Vana ve Kon-
denstop Ceketleri 10 yıl, içindeki yalıtım malzemesi 
ise 20 yıl garantilidir.
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Gönka GPH serisi Roof Top klima cihazları
GÖNKA ilk olarak roof top klima cihazını SODEX 

2012 yılında sergiledi. Çok beğeni toplayan ve 

fuar sonrası yoğun talep gören ürünümüz as-

lında 2009 yılından beri üretilmekteydi. SODEX 

2012’ye kadar herhangi bir uluslararası fuarda 

sergilenecek kadar yoğun talep görmediğinden 

ve uluslararası klima sektörü açısından reka-

betçi olmadığından bu ürünü sergileme ihtiyacı 

hissetmemiştik. Ancak gelişen dünyada bu ürü-

ne artan yoğun talep sebebiyle biz de açıkçası 

bu ürüne karşı daha büyük önem verme ihtiyacı 

hissettik. Ürünü teknolojik anlamda yenileyip 

diğer ürünlerimizde uyguladığımız en son tek-

nolojiyi bu ürüne de aktarmaktan geri kalma-

dık. Sonuçta ortaya dünya şartlarında rekabetçi 

bir GPH serisi paket roof top klima cihazı çıkmış 

oldu. Özelliklerine göz atacak olursak:

• GPH serisi ozon tabakasına zarar vermeyen 

R407C veya R134a gazını kullanır. Daha ön-

ceki Nisan 2010 tarihli GÖNKA POSTASI’nda-

ki yazımda açıkça teknik sıkıntılarından dolayı 

R410A gazını standart olarak hiçbir ürünümüz-

de kullanmadığımız gibi GPH serisi roof top kli-

ma cihazlarımızda da kullanmıyoruz (Opsiyonel 

olarak R410A gazı kullanan cihaz istenildiğinde 

üretiyoruz).

• Opsiyonel olarak elektrikli ısıtma, ısı pom-

palı  çalışma ve doğal gaz  yakıcılı ısı eşanjö-

rü sistemleri ile donatılabilmektedir. Tüm ısıt-

ma opsiyonları birbirleriyle kombinlenerek de 

kullanılabilmektedir (yani hem elektrikli, hem 

heat pumplı ısıtma olabilmekte, hatta istenirse 

bunlara doğal gazlı ısıtıcı eşanjör de ilave edi-

lebilmektedir ve cihaz mevsim şartlarına göre 

en uygun ısıtıcıyı kullanarak optimum enerji 

tasarrufu sağlamaktadır).  sıkıntılarından dolayı 

R410A gazını standart olarak hiçbir ürünümüz-

de kullanmadığımız gibi GPH serisi roof top kli-

ma cihazlarımızda da kullanmıyoruz (Opsiyonel 

olarak R410A gazı kullanan cihaz istenildiğinde 

üretiyoruz).

• GPH serisi hava dönüşü, üflemesi ve taze hava 

giriş çıkışları cihaz ön kısmında olduğundan 

benzer roof top cihazlarda zorunlu olan çatı 

Doğal Gazlı 

Isıtıcı Eșanjör

Cihazın ön kısmındaki taze hava ve dönüș havası damperleri



145Termo KlimaHaziran 2013

t e k n i k  t a n ı t ı m

kaidesi kullanımına ihtiyaç duymaz. Böylelik-

le kolayca bahçeye, yüksek katlı binalarda kat 

boşluklarına da konularak çatı kaideli modellere 

kıyasla daha uygun montaj olanağı sağlamak-

tadır.

• Galvanik korozyon oluşturmayan hava so-

ğutmalı kondenser serpantinleri mikrokanallı 

alüminyum boru-alüminyum kanatlıdır. Boru 

ve kanatlarda aynı malzemenin kullanılması ile 

özellikle nemli ve deniz kenarındaki bölgelerde 

görülen galvanik korozyon bu kondenserlerde 

görülmemektedir. Böylelikle tamamen dış or-

tam için tasarlanan cihazların dış havayla en 

yoğun temasta bulunan parçasında uzun ömür 

sağlanmış oluyor.

• Frekans Konvertörlü Kondenser Fanları sürekli 

kondenzasyon basınç kontrolü elde edebilmek 

amacıyla invertör ile donatılmıştır. İstenirse eva-

poratör fanları da istenilen üfleme havası debi-

sini & basıncını sağlayabilmek amacıyla inver-

törlü olarak üretilir.

GPH serisi geniş bir opsiyonel aksesuar seçim 

listesine sahiptir. Bunlar:

-Elektrikli ısıtma

-Heat-Pump çalışma ile ısıtma

-Doğal Gaz yakıcılı ısı eşanjörü sistemi (1, 2 ka-

deme veya oransal kapasite kontrolü opsiyonel 

olarak seçilebilir)

-Sıcak sulu batarya, buharlı serpantin. Ayrıca 

istenildiğinde birden fazla ısıtma opsiyonu da 

tek bir cihaz içerisinde bulunabilir (heat pump + 

elektrikli ısıtıcı, sıcak sulu ön ısıtıcı + Doğal Gaz 

yakıcılı son ısıtıcı, vb.).  

*Standard PLC ünitesinin yerine kullanılabile-

cek opsiyonel PLC ünitesi,

*PLC sistemi aksesuarları (BMS uyumluluk mo-

dülleri, vb),

*Aynı cihazda bir veya daha fazla çeşit farklı 

ısıtma sistemi seçimi ,

*Ekonomizör,

*Batarya anti korozyon kaplamaları,

*Yüksek basınçlı üfleme fanı,

*Frekans konvertörlü üfleme fanı, 

*Üç yollu vana ile sulu ısıtma bataryaları için 

kapasite kontrolü, 

*Invertörlü scroll kompresör kullanımı ile çok 

hassas kapasite kontrolü ,

*Su soğutma kulesine göre boyutlandırılmış 

koaksiyal, plakalı veya shell-tube tipinde su so-

ğutmalı kondenser, *Pozitif basınç kontrolü için 

fark basınç sensörü,

*Oransal elektrikli ısıtıcı batarya,

*Taze hava girişinde F5-F7-class filtre, ek olarak 

karbon filtre ve/veya minipleated filtre,

*Üfleme hattında, F9-class filtreye ek olarak 

H12-class HEPA filtre, 

*Iç hava oransal damper servomotoru ,

*Hot Gas Bypass sistemi (elektronik genleşme 

vanası ile entegre),

*Alarmlı su dedektörü,

*Duman ve/veya yangın dedektörü, 

*BMS bağlantısı,

*UV lambalı dezenfeksiyon sistemi, 

*Hava akış fark basınç presostadı, 

*Entalpi sensörü, 

*İç hava VOC sensörü, 

*CO2 sensörü.

Mikrokanallı 

Alüminyum 

Kondenser





kültür - sanat
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İSTANBUL 
CAZ FESTİVALİ 

BU YIL 20. YAŞINI 
KUTLUYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, 16 yıldan bu yana Garanti Bankası’nın sponsorlu-

ğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, bu sene 20. yașını kutluyor. Cazın merkezini 

İstanbul’a tașıyacak İstanbul Caz Festivali, 2–18 Temmuz tarihleri arasında, modern caz-

dan rock’a, dünya müziği ve folka uzanan geniș yelpazedeki konserleri kentin kültürel ve 

doğal dokusunu yansıtan birbirinden etkileyici mekânlarda izleyiciyle bulușturacak.
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İstanbul Caz Festivali, 14 farklı mekânda 400’ü aşkın yerli ve 
yabancı sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek 40’ı aşkın kon-
serle, Temmuz ayında cazın yıldızlarını yirminci defa müzikse-
verlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
20. İstanbul Caz Festivali’nin afiş görseli bu yıl Orhan Pamuk ta-
rafından oluşturuldu. Orhan Pamuk’un resim ve desenlerinde 
yer alan Martı ve yazarın el yazısı, Bülent Erkmen’in tasarımıyla 
festival afişine dönüştürüldü.

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 14 FARKLI MEKANLA 

TÜM ŞEHRE YAYILIYOR 

Programında sunduğu çeşitliliğin yanı sıra kullandığı konser 
mekanlarıyla da izleyiciler için yeni keşif olanakları sağlayan İs-
tanbul Caz Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da konser mekânı 
olarak görmeye alışık olmadığımız, farklı mekanlara yayılarak 
müzikseverlere ilkler yaşatmaya devam edecek. 

Bu yıl festivale ev sahipliği yapacak Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu, Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi, Haliç Kongre Mer-
kezi, İstanbul Modern, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Sabancı 
Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi ve Salon İKSV gibi festival 
mekânlarına Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı, Avus-
turya Başkonsolosluğu / Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi, Feriye 
Lokantası, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü Mus-
tafa Kemal Amfisi, KüçükÇiftlik Park, Rahmi M. Koç Müzesi ve 
Yıldız Sarayı Hasbahçe gibi farklı mekânlar da eklenecek. 

20. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ 

DURUL GENCE VE HASAN KOCAMAZ’A TAKDİM EDİLİYOR  

İstanbul Caz Festivali’nin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü, caz 
müzisyeni ve orkestra şefi Durul Gence ile Türkiye’nin ilk caz 
kulübünü açan müzisyeni, ağız armonikacısı Hasan Kocamaz’a 
takdim edilecek. Durul Gence ve Hasan Kocamaz, ödüllerini 
festivalin 1 Temmuz Pazartesi akşamı Avusturya Başkonsoloslu-
ğu /  Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek açılış 
töreninde alacaklar. 

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NİN AÇILIŞ KONSERİ’NDE 

FESTİVALİN 20 YILINDAN OLUŞTURULAN ÖZEL BİR 

REPERTUAR

20. İstanbul Caz Festivali, 1 Temmuz Pazartesi akşamı gerçek-
leştirilecek açılış töreninin ardından özel bir konserle başlıyor. 
Konserde, Türkiye’nin caz alanındaki genç yıldızlarının bir ara-
ya gelmesiyle 2007’de kurulan Four in the Pocket, festivalin 20 
yılından sanatçıların eserlerine yer veren özel bir repertuarla 
cazseverlerle buluşacak.  

20. YIL ÖZEL KONSERİ:  MÜZİK DÜNYASININ YILDIZ İSİMLERİ 

TÜRKİYE’DE CAZIN İLK SESİ SEVİNÇ TEVS ANISINA AYNI 

SAHNEDE BULUŞACAK

İstanbul Caz Festivali,  20. yılında Türkiye’nin ilk caz yorum-
cusu Sevinç Tevs anısına çok özel bir konser düzenliyor. Proje 
yönetmeni Hülya Tunçağ ve müzik direktörü Aycan Teztel’in 
birlikte kurguladıkları ve Sevinç Tevs’in kızı, ünlü şarkı yaza-
rı Şehrazat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Türkiye’de 
Cazın İlk Sesi Sevinç Tevs Anısına” başlıklı gece, 11 Temmuz 
Perşembe akşamı saat 21.30’da Cemil Topuzlu Açık Hava 
Sahnesi’nde yapılacak. 

FESTİVALİN 20. YILINA ÖZEL SENFONİK DÜZENLEMELERLE 

E.S.T. SYMPHONY KONSERİ

Filarmonia İstanbul tarafından seslendirilecek eserde, orkestra-
ya solist olarak E.S.T.’nin basçısı Dan Berglund ve davulcusu 
Magnus Öström, piyanoda Jacky Terrasson ve Michael Wollny, 
saksofonda Marius Neset ile gitarda Sarp Maden katılıyor. 
E.S.T. Symphony konseri Amplio Emlak Yatırım sponsorluğun-
da 10 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.30’da Haliç Kongre 
Merkezi’nde yapılacak. 

POPÜLER CAZIN EFSANEVİ İSİMLERİ BOB JAMES, DAVID 

SANBORN, STEVE GADD VE JAMES GENUS AÇIKHAVA 

SAHNESİ’NDE BULUŞUYOR

İstanbul Caz Festivali, 20. yılında, caz dünyasının dört efsane 
ismini aynı sahnede buluşturuyor: Eserleri ile güncel müzik sah-
nesine de ilham veren, besteleri hip hop müzisyenleri tarafın-
dan defalarca kullanılan, 58 albüm ve sayısız ödül sahibi tuşlu 
çalgılar üstadı Bob James, tüm zamanların en başarılı ve ilham 
verici saksofon 
virtüözlerinden 
David Sanborn, 
neredeyse bütün 
türlerde önemli 
müz isyen ler le 
çalışmış usta bir 
davulcu Steve 
Gadd ve Her-

2 TEMMUZ’DA 

İLK KEZ TÜRKİYE’DE 

İstanbul Caz Festivali 20. 
yılında, R&B ve soul mü-
ziğin dünyaca ünlü sesi 
Alicia Keys’i ağırlıyor. 14 
Grammy ödüllü Amerikalı 
şarkıcı, söz yazarı ve bes-
teci Alicia Keys, Garanti 
Bankası sponsorluğunda 
2 Temmuz Salı akşamı 
saat 21.00’de KüçükÇift-
lik Park’ta Türkiye’deki ilk 
konserini verecek. 

USTA MÜZİSYEN

BRYAN FERRY

YENİ PROJESİ İLE

FESTİVAL’DE 

70’lerin en ünlü rock grup-
larından Roxy Music’in 
vokalisti ve şarkı yazarı 
Bryan Ferry, yeni albü-
münü takiben İstanbul 
Caz Festivali’nin konuğu 
oluyor. Popüler müzik 
sahnesinin en üretken 
ve pırıltılı isimlerinden 
Bryan Ferry, geçtiğimiz 
yıl yayımlanan ve “Slave 
to Love,” “Love is the 
Drug” ve “Don’t Stop the Dance” gibi en sevilen şarkıla-
rının 20’li yılların caz tarzında yeniden yorumlandığı Jazz 
Age albümünün ardından, 8 Temmuz Pazartesi akşamı saat 
21.00’de Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde müzikse-
verlerle buluşacak. 
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bie Hancock, Lee Konitz gibi ünlü ustalarla çalışmış, Saturday 
Night Live Band’in de basçısı olan James Genus. Bu dört efsane 
isim, 9 Temmuz Salı akşamı saat 21.30’da Cemil Topuzlu Açık 
Hava Sahnesi’nde festival seyircisinin karşısına çıkacak. 

FESTİVALİN HEYECANLA BEKLENEN 

İSMİ ŞARKICI VE SÖZ YAZARI JOHN 

LEGEND 29 TEMMUZ’DA İSTANBUL’DA 

Soul ve R&B’de kendi neslinin en iyi söz ya-
zarı ve şarkıcılarından John Legend, Matraş 
sponsorluğunda 29 Temmuz Pazartesi akşa-
mı saat 21.30’da Cemil Topuzlu Açık Hava 
Sahnesi’nde ilk kez İstanbul’da müziksever-
lerle buluşacak.  

“USTALARLA BULUŞMALAR”: LENA CHAMAMYAN, 

GÖKSEL BAKTAGİR, ÖZER ARKUN & TULUĞ TIRPAN TRIO

18 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.30’da Yıldız Sarayı 
Hasbahçe’de gerçekleştirilecek konserde, bu yıl caz ve klasik 
Ermeni müziğinin bileşenlerini müziğine yansıtan Suriye’nin en 
önemli sanatçılarından şarkıcı Lena Chamamyan yer alacak. 
Lena Chamamyan’a sahnede, geleneksel icra biçimlerindeki 
ustalığının yanı sıra caz etkilerini de müziğine katan kanun 
virtüözü Göksel Baktagir, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi çellist-
lerinden biri olan Özer Arkun ve Balkan şarkıları ile klasik Türk 
müziği eserlerine getirdiği benzersiz düzenleme ve doğaçla-
malarla tanınan piyanist Tuluğ Tırpan eşlik edecek. Toplulukta 
basta Türkiye’nin önde gelen caz sanatçılarından Volkan Hür-
sever ve yetenekli genç davulcu Ediz Hafızoğlu da bulunuyor.

KLASİK MÜZİĞİN CAZLA EŞSİZ BİRLEŞİMİ “TEATIME AT 

THE SAVOY”: DEUTSCHE PHILHARMONIE MERCK VE 

KEREM GÖRSEV

Almanya’nın en özgün orkestralarından, şef, besteci, piyanist, 

aranjör Wolfgang Heinzel yönetimindeki Deutsche Philharmo-

nie Merck, “Teatime at the Savoy” adlı projeleriyle klasik müzik 

ve cazın birleşiminin en güzel örneklerini sunacaklar. Merck İlaç 

Ecza ve Kimya sponsorluğunda, 16 Temmuz Salı akşamı saat 

21.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek 

bu konserde Deutsche Philharmonie Merck, kendine has mü-

zik tarzıyla dikkat çeken Opera Swing Quartet ve Türkiye’nin 

öncü cazcılarından, piyanist ve besteci Kerem Görsev’le birlikte 

caz festivali dinleyicilerini türler arası heyecan verici bir yolcu-

luğa çıkaracak.  

FESTİVALİN YENİ MEKANI AVUS-

TURYA KÜLTÜR OFİSİ BAHÇESİ’NDE 

CAZIN YENİ YILDIZI ANTHONY 

STRONG

İngiltere cazının yeni yıldızı, şarkıcı, pi-

yanist ve söz yazarı Anthony Strong, 

cazın yanı sıra blues, pop ve soul tür-

lerinden izler taşıyan iyimser müziği ve 

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ 20. YILINDA YENİ MEKANLARLA 

ŞEHRİN FARKLI KÖŞELERİNE YAYILIYOR DÜNYACA ÜNLÜ 

CAZ SOLİSTİ DEE DEE BRIDGEWATER, USTA PİYANİST VE 

BESTECİ RAMSEY LEWIS İLE YILDIZ SARAYI HASBAHÇE’DE 

Günümüzün en iyi caz vokalistlerinden Dee Dee Bridgewa-
ter, usta caz piyanisti ve besteci Ramsey Lewis ile aynı sah-
neyi paylaşacağı konserini 3 Temmuz Çarşamba akşamı saat 
21.00’de Yıldız Sarayı Hasbahçe’de verecek.

BOĞAZ’DA LOPEZ-NUSSA AİLESİ İLE LATİN 

CAZLA DOLU BİR GECE

Küba’nın en önemli piyanistlerinden Ernàn Lòpez-Nussa ve 
müzisyen ailesi, DHL Express sponsorluğunda 3 Temmuz Çar-
şamba gecesi saat 22.00’de Ortaköy’deki Feriye Lokantası’nda 
cazseverlere farklı bir gece yaşatacak. Küba cazının en sevi-
len piyanistlerinden Ernàn Lòpez-Nussa, davulda Ruy Lòpez-
Nussa ile oğulları, 2005 yılında Montreux Caz Solo Piyano 
Yarışması birincisi, piyanist ve besteci Harold Lòpez-Nussa ile 
kardeşi Ruy Lòpez-Nussa aynı sahnede buluşacak. Konserle-
rinde dinamik performanslarıyla ilgi çeken Lopez-Nussa Family 
Project, caz ve Latin müziğinin yanı sıra işbirliği yaptıkları sa-
natçılarla da müzikal skalalarını genişletiyor. 
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canlı ritimleri ile 4 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00’de, 
festivalin bu yılki yeni mekânlarından Avusturya Başkonsoloslu-
ğu / Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleştirilecek kon-
serde festival izleyicileri ile buluşacak. 

ÇOK ÖZEL BİR MEKÂNDA ÇOK 

ÖZEL BİR SES: SICAK VE YALIN 

YORUMUYLA MELODY GARDOT 

ALMANYA SEFARETİ TARABYA 

YAZLIK REZİDANSI’NDA

Duruluğu ve büyüsüyle zamanı ve 
mekânı unutturan bir ses, vokalist, 
şarkı yazarı, müzisyen Melody Gar-
dot, 5 Temmuz Cuma akşamı saat 
21.00’de Almanya Sefareti Tarabya 
Yazlık Rezidansı’nda festival izleyici-
siyle buluşacak.

R&B VE BLUES ŞARKICISI CHINA MOSES İLE KLARNET VE 

SAKSOFON VİRTÜÖZÜ ANAT COHEN, SAKIP SABANCI 

MÜZESİ’NDE

Olağanüstü yetenekli R&B ve blues şarkıcısı China Moses, 20. 
İstanbul Caz Festivali kapsamında 13 Temmuz Cumartesi ak-
şamı Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde olacak. 
Kendi özgün şarkılarının yanı sıra sıcak ve karizmatik sesiyle 
blues ve soul klasiklerini zenginleştirerek yorumlayan, prodük-
törlük ve şarkı yazarlığı da yapan China Moses, Crazy Blues ve 
This One’s For Dinah adlı albümleriyle de caz sahnesinde yerini 
sağlamlaştırdı. Aynı zamanda festivalin bir diğer önemli konu-
ğu, Dee Dee Bridgewater’ın kızı olan China Moses’a bu kon-

serde ünlü caz piyanisti Raphaël Lemonnier de eşlik edecek. 

Moses’ın öncesinde ise müziğinde yalnızca caz değil, Latin ve 

Güney Amerika ezgilerini de harmanlayan, klarnet ve saksofon 

virtüözü Anat Cohen’in dörtlüsü sahnede olacak. Sabancı Üni-

versitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekle-

şecek olan bu konser, saat 21.15’te başlayacak. 

CAZ DÜNYASININ ÖNEMLİ PİYANİSTİ STEFANO BOLLANI, 

BANDOLİM SANATÇISI HAMILTON DE HOLANDA İLE 

ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE 

Caz dünyasında son dönemde ismi en çok geçen piyanistlerden 

Stefano Bollani, Hamilton de Holanda ile duo projesiyle Pirelli 

sponsorluğunda 15 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.30’da 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bir konser verecek. 15 yaşında 

başlayan müzik yaşamında klasik müzik ve cazdan, Brezilya 

müziği ile pop-rock’a kadar birçok farklı türde çalışan Bollani, 

Enrico Rava ile birçok ikili proje gerçekleştirdi. Bollani bu kon-

serde, Brezilya mandolini olarak bilinen “bandolim”e getirdi-

ği yeniliklerle tanınan ve ABD’de “bandolimin Jimi Hendrix’i” 

olarak bilinen Hamilton de Holanda ile sahnede olacak.

ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE CHANO DOMINGUEZ İLE 

FLAMENKO VE CAZ

Barselonalı piyanist Chano Dominguez müziğinde yakaladığı 

caz ve flamenkonun heyecan verici sentezini, 17 Temmuz Çar-

şamba akşamı saat 21.30’da İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde ve-

receği konserde müzikseverlerle paylaşacak. 2009 yılında ünlü 

plak şirketi Blue Note Records’dan çıkardığı Flamenco Sketc-

hes adlı albümünde Miles Davis’in caz tarihine geçen “Kind of 

Blue” kaydını flamenko perspektifinden yorumlayan Domin-

guez, İstanbul konserinde bir flamenko dansçısı ve vokalisti eş-

liğinde, büyük beğeni toplayan bu albümden parçalar çalacak. 

TÜRKİYE’DE CAZ BELGESELİ İLK KEZ 

İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NDE GÖSTERİLECEK

Türkiye’de caz müziğinin geçmişi üzerine kapsamlı bir ça-

lışma ile hazırlanan ve yönetmenliğini Batu Akyol’un yaptığı 

“Türkiye’de Caz” belgeselinin galası, festival kapsamında ger-

çekleştirilecek. Belgesel Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda 

caz müzisyeni ile caz alanında yetkin isimlerle yapılan röportaj-

lar ve arşiv görüntülerinden derlendi. 

Festival biletleri,

• BİLETİX satış noktaları,

• BİLETİX çağrı merkezi (0216 556 98 00)

• www.biletix.com, 

• Ana Gişe İKSV’den (saat 10.00-18.00, Pazar günü hariç) ve

• Garanti paramatiklerden (Sadece Alicia Keys konserinin biletleri için 

geçerli olacak) alınabilecek.

THE SANLIKOL HYBRID JAZZ ORCHESTRA VE PERDE-

SİZ GİTAR VİRTÜÖZÜ ERKAN OĞUR İLE GELENEKSEL 

MÜZİĞİ CAZLA BULUŞTURAN BİR GECE

Besteci Mehmet Ali Sanlıkol’un liderliğindeki değerli mü-
zisyenlerden oluşan Sanlıkol Caz Orkestrası’nın konseri, 
5 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00’de İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde 
gerçekleştirilecek. Mehmet Ali Sanlıkol, Temmuz ayın-
da yayımlayacağı yeni albümden parçaları Türkiye’nin en 
önemli bestecilerinden, perdesiz gitar virtüözü Erkan Oğur 
ile birlikte seslendirecek. Kaba zurna, ney, kös ve nekka-
re gibi farklı enstrümanları bünyesinde barındıran Sanlıkol 
Caz Orkestrası’nın çok sesli müziği ve Erkan Oğur’un us-
talığını birlikte sunan bu gecede cazseverler, Mehmet Ali 
Sanlıkol’un modern caz müziği ile mehter müziğinden etki-
lenmiş çalışmalarını dinleme fırsatı yakalayacaklar.  
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Ressam Ece Turaman “Nerede Kalmıștık?” sergisi

Luigi Ballarin  “Açıl Susam Açıl” sergisi

Ressam Ece Turaman çalışmalarına bir süre ara verdikten 

sonra, eski ve yeni resimlerini “Nerede Kalmıştık?” sergisi ile 

Galeri Selvin’de bir araya getiriyor.

Yeni çalısmalarda resimlerine sürekli konuk olan pencereler, 

ferforje balkonlar, kediler, kuşlar, çömlekler hala aynı canlı, 

çarpıcı renklerle ve benzer geometrik kompozisyonlar içinde 

yer almaya devam ederken, çoğunlukla içeriden dışarıya açı-

lan eski mekanlar yerlerini dış konumlara bırakıyor.

TED Ankara Koleji’nden sonra Hacettepe Üniversitesi İngiliz 

Dil Bilimi Bölümünden mezun olan Ece Turaman,Trevor Halli-

day, Roy Abell, Barry Cook ve Peter de Francia gibi hocalar ile 

çalışarak Birmingham Güzel Sanatlar Okulu Resim Bölümü-

nü bitirdi. Çağdaş Sanat Tarihi üzerine yüksek lisans öğreni-

mi de yapan ressamın Londra, İstanbul, Ankara, Cambridge, 

Bristol, Oxford ve Paris’de katıldığı sayısız karma sergilerin 

yanı sıra 11 kişisel sergisi bulunmaktadır. Resimleri yerli ve ya-

bancı koleksiyonlarda bulunan Turaman çalışmalarını halen 

yaşadığı Londra’da sürdürmektedir.

5 – 30 Haziran tarihleri arasında Ece Turaman’ın eserlerin-

den oluşan “Nerede Kalmştık?” isimli resim sergisini Galeri 

Selvin’de görebilirsiniz.

Galeri Pazar günleri hariç 11:00 – 19:00 saatleri arasında 

açıktır.

Yer: GALERİ SELVİN

Arnavutköy Dere Sok.No:3 Arnavutköy Beşiktaş İstanbul

Tel: 212.263 74 81 

www.galeriselvin.com 

Tarih : 05-30 Haziran 2013

İtalyam Ressam Luigi Ballarin’in 

‘Açıl Susam Açıl’ resim sergisi, 

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi 

himayesinde, Beyoğlu Beledi-

yesi işbirliğiyle , Beyoğlu Beledi-

yesi Sanat Galerisi’nde açılıyor. 

2 Temmuz 2013 saat 18.00’de 

açılışı yapılacak olan sergi 2-13 

Temmuz günleri arasında ziya-

rete açık kalacaktır. 

Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı 30’u aşkın tablonun yer 

aldığı sergi’de Arap dünyası ve İslamiyeti konu alan tablolar yer 

almaktadır. Yıllardır İslam dinine ve doğuya olan ilgisini tuvallere 

döken sanatçı İtalya’da ve yurtdışında kişisel ve karma sergile-

re katılmıştır. Aslen Venedikli olan sanatçı yaşamını Venedik ve 

Roma arasında sürdürmektedir.

KOZMOPOLİT BİR VENEDİKLİ, DOĞU’YA AŞIK BİR RESSAM

Luigi Ballarin, yoğun ve unutulmaz renklere ve atmosfere, göza-

lıcı bir parlaklığa sahip mekanları ve çevreyi değiştirmeden aslına 

sadık kalarak gelenekçi bir şekilde resmetmektedir. Bu kendine 

özgü tarzıyla bizi Arap dünyasının tartışılmayan cazibeye sahip 

uçsuz bucaksız mekanlarına götürüyor.

Yer: Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi

İstiklal Cad. No: 217 Tünel 34433 Beyoğlu İstanbul

Tel: 0212 249 26 10 

Açılış: 

2 Temmuz 2013 saat 18.00

Ziyaret: 

3-13 Temmuz, Pazar hariç her gün 09.00-19.00 arası

Tarih : 03-13 Temmuz 2013
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Kaledonya Kanalı’ndan ayrıldıktan sonra güneye 
doğru devam ederek yaklaşık 30 mil sonra Oban 
şehrine geldik. Yol boyunca durgun ve zaman za-
man güneşli bir hava vardı ama akşama doğru gü-
neşi kaybettik ve kara bulutlarla birlikte soğuk da 
geri geldi. Oban Koyu’na girerken yağmur başladı, 
biraz sonra da dolu ile karışık şiddetli bir sağanak 
haline dönüştü ve en az iki saat devam etti. Böylece 
tekneyi yıkamamıza gerek kalmadı.

Oban merkezi karşısındaki ada koyunda bulunan 
Oban Marina’ya akşama doğru 17:30’da bağlan-
dık. Marinadan saat başlarında, şehirden de 10 da-
kika geçe kalkan servis teknesiyle akşam yemeği için 
19:00’da şehre indik. Güzel görünümlü ve adı da 
Mediteranne olan bir restoranı, olur ya rakı buluruz 
diye seçtik ama işletenlerin İspanyol olduğunu öğre-
nince hevesimiz kursağımızda kaldı. Ama hem balık 
hem de kabukluları çok güzeldi şarap eşliğinde. TV 
deki Almanya-Yunanistan maçında Merkel’in ikinci 
gole sevincine çok güldük.

23:10’daki son servis botu ile marinaya döndük, 
yorgunluğun da etkisiyle hemen uyudum. Alışve-
riş için sabah 09:00 servisiyle şehre gittim, amacım 
11:10 servisiyle tekneye dönüp Belfast’a yola çık-
maktı ama olamadı. Güneybatıdan esen sert rüzgâr 
ve pruvadan gelen kaba dalga marinadan çıkışımızı 

engelledi. Marinadan aldığımız hava raporu akşama 

havanın kalacağını ve denize açılabileceğimizi söylü-

yor, göreceğiz.

Oban, İskoç gal dilinde “little bay-küçük koy” anla-

mına gelen 8.500 nüfuslu küçük ama batı kıyısının 

en popüler romantik ve mistik bir tatil kasabası ve 

aynı zamanda da deniz ürünleri başkentidir. 

Puslu iklimi ve kuytu coğrafi özelliği ile en kalite-

li arpanın üretildiği yerlerden biridir ve Ateş Suyu 

ülkesinde malt viski üretiminde ilk lisans alan şe-

hirdir. 1794 yılında kurulmuş olan Oban Whisky 

fabrikası günümüzde halen üretimine devam et-

mektedir ve kuruluşundan bu güne şehrin sosyal 

ve ekonomik yapısına önemli katkıları olmuştur. 

PUSLU İRLANDA 
KIYILARINDA

Norveç Fiyortları gezisi ardından 

Iskoçya-Kaledonya kanalını da geride 

bırakan Mira’nın rotasında bu kez 

İskoçya ve İrlanda kıyıları olan Oban, 

Belfast ve Dublin var. Yazı ve fotoğraflar: Recep Yıldız
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Biz de bu geleneğe uyduk ve aldığımız Oban malt 

viskilerle hem şehrin ekonomisini hem de  stokları-

mızı zenginleştirdik. 

Savaş ve Barış Müzesi, Çikolata Fabrikası, St. Co-

lumba Katedrali, Oban Distillery- Viski üretim Fb., 

Kaleleri, kuleleri  ve çevresindeki adaları ile ilk görüş-

te insanı oldukça etkileyen çarpıcı, adeta küçük bir 

cennettir. Şehrin konumu ve denizle iç içe koyları ile 

harika gün batımı, çevresindeki dağlar, göller ve ada 

manzaraları yüzyıllar boyunca sanatçı, yazar, besteci 

ve şairleri büyülemiş ve kendine çekmiştir. 

Belfast 105 mil güneyde, yolumuzun üzerinde bu-
lunan Jura Adası’ndaki Tarbert gece konaklamak 
için güzel bir alternatif olabilir ama batı rüzgârlarına 
açık olan bu bölgede gelgitler sonucu oluşan akıntı-
lar adayla anakara arasındaki boğazda 8 mil hızla-

ra ulaşıyor. Onun için akıntının lehimize olacağı saat 

07:00’de o bölgeden geçiş yapabilmek için 24 Hazi-

ran Pazar sabahı 05:30’da yola çıktık ve böylece hiç 

de hesapta olmamasına rağmen bir gece Oban’da 

kalarak hem fırtınanın biraz daha geçmesini hem de 

akıntının lehimize dönmesini sağlamış olduk. Bu du-

rumda Tarbert’e de uğramaktan vazgeçtik.

AKINTIYA KARŞI

Burada Kaptan Bryan,  almanak ve pilot kitapları oku-

yarak ve de hava raporunu alarak daha rahat ve kon-

forlu bir geçiş ayarlamış oldu. Ben ise “Nedir ki... 25 

knot rüzgâr, gidebiliriz” demiştim. Bryan; kitaplarda 

yazan bu bölgedeki zorlukları göstererek zor bir geçiş 

olacağını, 8 mil akıntının aleyhimizde olduğu zaman 

ilerleyemeyeceğimizi, kafadan gelecek iri dalgalarla da 

sürekli dövüneceğimizi ve hırpalanacağımızı söyleye-

rek beni ikna etti. Aramızdaki fark, adamların kendi 

bölgesi olmasına rağmen yine de seyir öncesinden 

kitaplarını açıp navigasyon çalışmaları yapmaları ve 

‘denizle şaka olmaz’ sözünü her anında hatırlamaları.

HAVA PARÇALI BULUTLU, GÜNEŞLİ AMA SOĞUK

Oban’dan itibaren 35 mil kadar devam eden motor 

seyri sonrasında saat 10:00’a doğru rüzgâr artmaya 

başlayınca yelkenleri açtık ve bir süre motor/yelken 

seyrettik. Bir saat kadar sonra motoru kapattık, son-

rasında ortalama 20 knot esen batı rüzgârıyla borda-

dan gelen iri dalgalara rağmen güzel bir yelken seyri 

yaptık. Akıntı yol boyunca çoğunlukla lehimize idi, 

ancak Belfast’a son 20 mil kala  2,5 mil karşı akıntıyla 

seyir yaptık. Bu arada rüzgâr da kaldı ve yeniden mo-

toru çalıştırdık. Buraların ne havasına ne de rüzgârına 

güvenilmezmiş, her an değişebilir.

Belfast’ta şehre yakın Bangor Marinaya akşam saat 

21:30 da bağlandık. Kaptan Bryan Belfast’tan ticari 

kırmızı renkli mazot alabileceğimizi ve daha hesaplı 

olacağını söylemişti.
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Bugün 25 Haziran Pazartesi, hava çok bulutlu ve 
kapalı. Deniz sakin. Sabah 09:30’da mazot iskele-
sine yanaştık ve PYD transferi diyerek ‘vergisiz-ti-
cari kırmızı renkli mazot’la depolarımızı doldurduk. 
783 litre mazot için 600 pound ödedik. Daha önce 
Norveç’ten de ayni ticari mazottan 390 litre almış-
tık. Her ikisinde de litresi 1 euro’nun biraz altında 
geldi bize. 

Şu ana kadar da toplam 1.485 mil yol gelmişiz ve 
toplamda 1.173 litre mazot tüketmişiz ki bu da ka-
loriferi ve jeneratörü ile birlikte mil başına 0,75 litre 
mazot eder. Biraz yüksek bir ortalama tabii ama hem 
Norveç fiyortlarında hem de tüm Kaledonya Kana-
lı boyunca neredeyse hiç yelken yapamadık. Ayrıca 
Kaledonya çıkışı sonrası güneye inişimizde de çok az 
bir süre rüzgâr bulabildik. Şimdi de sakin bir havada 
motor seyri yapıyoruz. Motoru toplamda 162 saat 
çalıştırmışız. Jeneratör harcamasını 50 litre ve de 30 
gündür devamlı çalışan ısıtıcı/kalorifer tüketimini de 
123 litre kabul edersek bu da 1000 litre mazot de-
mektir ve 180 beygir motor için ortalama 1.500 de-
virde saatte 6,2 litre mazot tüketimi anlamına gelir.  

DUBLİN’E DOĞRU 

Marinaya geceleme ve elektrik için 2 pound ile 
birlikte toplam 42 pound ödedik ve saat 10:30’da 
Dublin’e gitmek üzere Belfast’tan ayrıldık. Yaklaşık 
olarak 90 mil yolumuz var ve akıntının da yardımı 
ile saatte 10 mil hızla güneye doğru seyrediyoruz. 
Öğleden sonra ise tersi olacak. Bulunduğumuz böl-
gede coğrafya oldukça düz, denizden yükseklikler 
20-30 metreyi geçmiyor ve bu denizde de aynı. 
Deniz oldukça sığ, derinlik kıyıdan 2 mil açıkta 50 
metre ve daha önce olduğu gibi oldukça kirli, hiç 
şeffaf değil. Ayrıca sık sık yüzen cisimler/çöpler var. 
Sevmedim bu bölgeyi. Kaprisi çok- gelgit ve akıntısı, 
batıdan gelen fırtınaları, kaba dalga ve girdapları vs. 
çok, ama güzellikleri sınırlı, üstelik hava kapalı ve de 
soğuk adeta kış gibi...

Dublin’e akşam saat 21:00 gibi vardık. Sadece son 

üç saat yelken yapabildik, gerisi motor seyri idi. Hava 

parçalı çok bulutlu ama oldukça soğuktu. Şehir 

merkezinden 5 kilometre kadar uzaktaki Spectrum 

Marina’ya bağlandı. Buradan şehre trenle gidiliyor. 

Oldukça büyük ve düzenli bir marina burası. Kay-

dolduk ve tekrar kapıdan giriş için parmak izlerimiz 

alındı. İki gece burada kalacağız ve 27’sinde 12:15 

uçağıyla İstanbul’a, oradan da 3 Temmuz’a kadar 

kalmak üzere Bodrum’a uçacağım. 

Akşam dışarı çıkıp Hardy’s Bar’a gittik. Oldukça 

büyük bir bar olmasına rağmen Pazartesi akşamı 

olması sebebiyle sakindi. Saat 23:30 gibi ayrılıp tek-
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neye döndük. Ertesi gün gezmek için Dublin’e inme-

ye karar veriyorum, belki ufak tefek bazı alışveriş de 

yaparız.

Bu arada elektrikle ilgili sorun devam ediyor ve motor 

start’a enerji gitmiyor. İkinci kez başımıza geldiğinden 

Hallberg Rassy’ye bir mesaj yazıyoruz. Volvo servisini 

de arıyoruz ama ancak yarın akşama gelebiliyorlar-

mış. Çare yok, kabul ettik. Bir diğeri ise üç gün son-

raya gün veriyordu. Bluenote da burada, ancak onlar 

Belfast’a girmedikleri için sabah erkenden aynı ma-

rinaya gelmişler ve tüm günü Dublin’de geçirmişler.

SONRASINDA 

Bugün 26 Haziran Salı... Hava kısmen açık, trenle 

şehre iniyoruz. Sanırım 13 istasyon mesafedeyiz. Şe-

hir merkezinde barların olduğu turistik ‘Temple Bar’ 

sokaklarındaki geleneksel İrlanda restoranlarından 

biri olan Gallagher’s Boxty House’a girdik. Burada 

öğlen yemeğimiz için biralarla birlikte üç kişi 70 euro 

ödedik. Sonrasında şehir turu yapmak üzere, turistik 

otobüse –iki katlı olan hani, üstü açık- iki günlük gezi 

için 18 euro ödedik ve güzel bir şehir turu yaptık. İlk 

sarı hat ile güneyi sonra da kırmızı hat otobüsleriy-

le şehrin kuzey bölgesini gezdik. ‘Hop-On Hop Off’ 

diye anılan sistem çok güzel: İstediğin yerde in dolaş, 

sonra yine istediğin otobüse yeniden bin. İrlanda’nın 

meşhur Guiness bira fabrikasını kısmen gezdik, çün-

kü tamamını dolaşmak saatler alacak kadar büyük bir 

fabrika. 

Akşama da yine Temple Bar’daki bir restoranda 

akşam yemeği yedik ve canlı müziğin olduğu bir 

barda müzik dinledik. Bluenote sabah 04:00’te 

Southampton’a gitmek üzere yola çıkacağından, biz 

de yorulduğumuz için erken kalktık. 

27 Haziran sabahı yaklaşık bir saat süren taksi yol-

culuğu sonrası havaalanına vardım, 30 dakika ge-

cikmeyle uçağımız kalktı. Atatürk Havaalanı’ndan 

aktarma sonrası nihayet Bodrum’a ulaştım. Bunca 

soğuk havadan sonra bir haftalık Bodrum tatili ilaç 

gibi gelecek diye düşünürken Bitez Aktur’da karayel 

ile soğuyan buz gibi suya atlamışım.
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ISKID celebrated its 20th year

Air Conditioning & Refrigeration 
Manufacturers’ Association-ISKID, 
celebrated its 20th age on May 18, 
2013, Saturday at Four Seasons 
Sultanahmet Hotel with ISKID 
members, authorized persons of 
sectoral non- governmental 
organizations and press.

Testing, Setting and Balancing 

in Mechanical Installations

Sodex; the exhibition of Turkey’s 

developing, growing sector, is in 

Ankara for 2nd time

Sodex Ankara which was held on 
May 23-26, 2013 for the second 
time made the HVAC&R sector meet 
with public institutions. After the first 
year’s success, the exhibitor 
number increased 25% in 
Sodex Ankara 2013.
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Successful exporters of air 

conditioning sector award 

ceremony of the year 2012 

was held

Culture and Arts

In misty Ireland coasts

This time the route of Mira, which left 
Scotland-Caledonia cannal after the 
journey of the fjords of Norway, is Oban, 
Belfast and Dublin.








