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Sıcak gaz enjeksiyonu için 
gelişmiş güvenlik
ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, evaporatöre kademeli ve güvenli bir 
şekilde sıcak gaz akışının açılması için tasarlanmıştır. Sistemde hidrolik 
şokları önleyen ek bir güvenlik özelliği bulunur. 

ICSH Danfoss ICV platformu ile tamamıyla uyumludur. ICS ve Geniş ICF ile 
uyumlu kafası maksimum esneklik sağlar ve doğrudan kullanılabilir. 
 
Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu keşfetmek için:
ICSH.danfoss.com
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VERİMLİLİĞİN FORMÜLÜ
BURADA

Danfoss ICF Valf İstasyonu + ICFD Defrost Modülü
=Üstün defrost performansı

ICFD Defrost Modülü, geniş çapta kabul gören ICF Valf İstasyonumuza eklenen likit bazlı kompakt bir tahliye 
modülüdür. Likit tahliye yönteminin ICF teknolojisiyle birleştirilmesi sayesinde, geliştirilmiş operasyonel 
verimlilik, kurulum kolaylığı ve enerji tasarrufu açısından etkileyici bir dizi avantaj sunar. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu keşfetmek için
formula.danfoss.com adresini ziyaret edin.

%90
kompresöre dönen 
verimsiz gaz 
miktarında azalma

Dünyanın

TEK 
paslanmaz çelik
vana istasyonu

Pazarda türünün ilk örneği:  ICF Flexline TM vana istasyonu!
Ufak, modüler ve bütünüyle paslanmaz çelik.

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:

www.Danfoss.com/ICF-stainless-steel

Yeni ICF Flexline™ paslanmaz çelik vana istasyonu, bütünüyle 
paslanmaz çelikten yapılmış modern ve gelecekte 
kullanılacak soğutkanlara şimdiden uyumlu soğutma 
sistemleri tasarlamanıza olanak verir ki bu da hijyenik üretim 
ortamları gereken şartlarda belirgin fayda sağlar. 

•  Düşük işletme maliyeti
•  Sistem tasarımında tam özgürlük
•  Denenmiş ve test edilmiş teknoloji
•  Yüksek basınçlı soğutkanlar için onaylı
•  Ciddi anlamda daha düşük dış sızıntı riski
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Aironn sadece bir ‘fan üreticisi’ değil,
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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

yılında yaşanmış şahane bir örneği hatırlatarak belki 
uzman olana ilham verebilirim: 
1939-40 yıllar, II. Dünya Savaşı'nın başladığı ve 
Amerika'da Büyük Buhranın devam ettiği yıllar. İn-
sanların fakirliğin gerçek anlamını iliklerine kadar 
hissettiği dönemler. Yaşamak için ihtiyaç duydukları 
gıda parasından gayrı hiçbir şeye ayıracak tek kuruşun 
olmadığı dönemlerde fakir insanlar, çocukları ve ken-
dileri için giysi alamıyorlar. Giysi sıkıntısını çözebilmek 
için zamanla un çuvallarını kullanmaya, çuvallardan 
kendilerine ve çocuklarına giysiler dikmeye başlıyor-
lar. Durumu fark eden birkaç un üreticisi, bu çabaya 
hak ettiği kıymeti vererek harika bir şey yapıyor: Un 
çuvallarını renkli, çiçekli, desenli üretmeye başlıyorlar. 
Böylece insanlar kendilerine daha renkli elbiseler dik-
me şansına sahip oluyor. Bu, aynı zamanda insanların 
içinde bulundukları darlığı bir kez bile olsa gülüm-
seyerek göğüslemelerine vesile oluyor. Ardından un 
çuvallarının üzerine kesilip birleştirildiklerinde oyun-
cak ayı, tavşan olabilecek kalıplar basılıyor. Böylece un 
çuvalları, annelerinin bir iki dokunuşuyla çocuklar için 
harika oyuncaklara dönüşebiliyorlar. Çok zor zaman-
lar olmasına rağmen, yaptıkları bu basit hamle ile un 
üreticileri sadece para değil, aynı zamanda insanların 
gönlünü de kazanıyorlar. 
Günümüz şirketlerine örnek olması dileğiyle…     

Mart Dünya Kadınlar Günü, pek çok farklı 
etkinlikle kutlandı. Yürüyüşler, paneller, kon-
feranslar… Hatta coşku kısmı biraz abartıldı, 

mağazalar için birer pazarlama argümanına dönüş-
türüldü, kampanyalara, indirimlere vesile oldu. Kasa 
önlerinde kuyruklar oluştu mu, ekonominin canına 
can katıldı mı bilemiyorum ama şahsen bu alışveriş 
şenliğinin Dünya Kadınlar Günü ile bağdaştırılma 
çabasına kesinlikle karşıyım. Zira çıkış noktası olarak 
kabul edilen olay, sizlerin de malumu olduğu üzere;  
8 Mart 1857’de  ABD'nin New York  kentinde 40.000 
dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle 
bir tekstil fabrikasında greve başlaması ve akabinde 
yaşanan korkunç olaylardır. Polisin işçilere saldır-
ması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından 
da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan 
barikatlardan kaçamaması sonucu 129 kadın işçi o 
direnişte can vermiştir. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihin-
de Danimarka'nın Kopenhag kentinde Uluslararası 
Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda   Almanya   Sosyal 
Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 
1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen 
kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü 
olarak anılması önerisini getirmiş ve öneri oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. Yani öyle alışveriş şenliğine uygun bir 
çıkış noktası yok görüldüğü üzere... 
Şirketlerin ihtiyaç duydukları pazarlama faaliyetlerini 
daha yaratıcı fikirler ve argümanlarla çözmelerinden 
yanayım. Pazarlama konusunda uzman olmadığım-
dan muhteşem fikirler veremeyeceğim ama 1939 

8

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Un Çuvalı…
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Haberler

İSİB, Acrex India 2018 Fuarı’na Katılım Sağladı

ELDAY'dan DemirDöküm’e ‘En İyi Atık Toplama Sistemi’ Ödülü

İ

D

klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), 22-24 Şubat 2018 

tarihlerinde Bangalore/Hindistan’da ger-
çekleştirilen Acrex India 2018 Fuarı’na 
tanıtım standı ile katılım sağladı. İklim-
lendirme sektörü için Hindistan ve Güney 
Asya’nın en önemli fuarı konumunda 
olan Acrex India Fuarı, yılda bir defa 
Hindistan’ın 3 farklı şehrinde dönüşümlü 
olarak düzenleniyor. 2016 ve 2017 yıl-
larında Mumbai ve Delhi’de düzenlenen 
ve İSİB tarafından Milli Katılım Organi-
zasyonları gerçekleştirilen fuara bu yıl da 
ilgi oldukça fazlaydı. Hindistan’da yerle-
şik birçok kuruluşla sektör adına önemli 
görüşmeler gerçekleştirilirken, İSİB tanı-

emirDöküm, çevre ve sürdürüle-
bilirlik konusundaki yaklaşımı ile 

bir ödülün daha sahibi oldu. Ömrünü 
tamamlamış elektrikli ve elektronik eşya-
ların belirlenmiş kalite standartlarında, 
çevre ile insan sağlığı gözetilerek güve-
nilir bir şekilde geri dönüştürülmesi için 
çalışan ELDAY, DemirDöküm’ün 2016 
yılında “Geri dönüşüm yoksa geriye 
dönüş yok” sloganıyla hayata geçirdiği 
projesini “En iyi atık toplama sistemi” 
ödülüne layık gördü. Hayata geçirilen 
projenin mali ve yasal bir yükümlülük 
olmasının ötesinde, DemirDöküm’ün 
sürdürülebilirlik konusundaki çalışmala-
rının derinleştirilmesi, tüketici nezdinde 
farkındalık oluşturulması açısından da 
önemli bir değer kattığını belirten Vail-
lant Group Türkiye Satış Sonrası Hizmet-
ler Direktörü Zeki Kalaycılar, “Projenin 
geliştirilmesi için geniş bir ekip kurduk. 
On aylık bir çalışma süreci kapsamında 
şirketimizin farklı bölümlerinden katı-
lımcılarımızla birlikte projeyi tasarladık, 
resmi kurumlarla temaslarımızı gerçek-
leştirdik. ELDAY ile yetkili servis ve saha 
koordinasyonumuzu sağladık. ‘Geri 
dönüşüm yoksa, geriye dönüşte yok’ 
sloganıyla hayata geçirdiğimiz projenin 

tım standını ziyaret edenlere Türkiye ve 
Türkiye iklimlendirme sektörü hakkında 
bilgiler verildi. Şubat sonu Mumbai’de 

tanıtımı için SMS, web siteleri, yazılı ve 
görsel tasarımlar eşliğinde tüm çalışanla-
rımızı, yetkili bayi ve servis organizasyo-
numuzu bilgilendirdik, eğitimler verdik” 
dedi. Çöpe atılan ya da izinsiz toplayıcılar 
tarafından toplanan elektrikli ve elektro-
nik eşyaların uygun olmayan yöntemlerle 
parçalandığında içerdiği tehlikeli madde-
lerin çevre ile insan sağlığına büyük zarar 
verdiğinin altını çizen Kalaycılar, “Çevre 
ve sürdürülebilirlik konuları, Türkiye'nin 
en köklü markalarından DemirDöküm'ün 
en önemli gündem maddeleri arasında 
yer alıyor. Ürünlerimizde, hayata geçir-
diğimiz projelerde kendimizi geliştiriyor; 
verimliliğimizi artırıyoruz. Kullandığı-
mız malzemelerin çevreye duyarlılığı, 
atıklarımızın azaltılması ve toplanması 
için büyük çaba harcıyoruz. Ayrıca geri 
dönüştürülen atıklarımızla ülke ekono-
misine de katkı sağlıyoruz. Attığımız her 
adım geleceğimiz için. Projede emeği 

düzenlenecek Acrex India 2019 Fuarı’na 
da İSİB tarafından Milli Katılım Organi-
zasyonu gerçekleştirilecek.

geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve bu 
önemli ödülü layık gören ELDAY genel 
kuruluna teşekkür ederiz” açıklamasını 
yaptı.
 
AEE	(Atık	Elektrikli	ve	Elektronik	
Eşyaların)	Kontrolü	Yönetmeliği	
hakkında

Avrupa Birliği'nin 2002/95/EC sayılı elek-
trik ve elektronik eşyalarda bazı zararlı 
maddelerin kullanımının sınırlandırılma-
sına ilişkin WEEE direktifi ile 2002/96/
EC sayılı atık elektrikli ve elektronik 
eşya direktifine paralel olarak, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından, 28300 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp, 
22.05.2012 tarihinde yürürlüğe girerek 
yasal zorunluluk olarak ilan edilmiştir.
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Haberler

İTÜ Çekirdek Yeni Dönem Girişimcilerini Bekliyor

İ TÜ ARI Teknokent bünyesinde altı yıl-
dır faaliyetlerini sürdüren ve bugüne 

kadar katılan girişimcilerin 50 milyon TL’yi 
aşan yatırım aldığı Türkiye’nin en önemli 
girişimcilik programlarından İTÜ Çekirdek’in 
2018 başvuruları başladı. Teknolojik, yeni-
likçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve 

ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna 
inanan tüm girişimciler ve startuplar için en 
doğru adres olan İTÜ Çekirdek’e girişimciler; 
otomotiv, fintech, insurtech, sağlık, IoT ve 
platform gibi teknoloji alanlarında başvuru 
yapabiliyor. İTÜ Çekirdek’e başvuran giri-
şimcilerden ticarileşebilir bir fikri veya ürünü 
olması bekleniyor. Girişimcilere açık ofis, 
girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, 250’yi 
aşkın gönüllü mentor ile görüşme fırsatı ve 
yatırımcı buluşmaları gibi yatırım, satış, men-
torluk ve network alanlarında destek sunu-
luyor. İTÜ Çekirdek bu yıl ayrıca kurumsallar 
ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda girişim-
cilere “ilk müşteri” deneyimini yaşatmayı da 
hedefliyor. Geçen altı yılda ülke genelinde 
bin 150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye 
destek veren İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 
175’den fazla firma şirketleşme başarısı gös-
tererek, ticari hayatlarına başladı. İstanbul 

Sanayi Odası, Otomobil İhracatçıları Birliği, 
ING Bank ve Elginkan Vakfı’nın da arala-
rında bulunduğu İTÜ Çekirdek’in 40’ı aşkın 
paydaşı ise Türkiye’nin geleceği için girişim-
cilere destek vermeyi bekliyor. Sadece 2017 
yılında 10 binden fazla başvurunun geldiği 
İTÜ Çekirdek’in final etkinliği Big Bang Star-
tup Challenge’da girişimlerini sahneleyen 
20 finalist ve yatırımcı ilgisi çeken bazı yarı 
finalist gruplar, ikinci tur yatırımlarını alan 
İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte tam 17 
milyon TL’lik hibe ve yatırımlardan pay aldı. 
Bu yıl da İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimciler 
17 milyon TL’yi aşan ödül ve yatırımdan 
pay almak adına çalışmalarını yürütecek. 
Teknolojiye dayalı ürün ve hizmete dönü-
şebilir girişimi olan her yaştan girişimci, İTÜ 
Çekirdek’te yerini almak için www.itucekir-
dek.com internet sitesi üzerinden başvuru-
sunu gerçekleştirebiliyor.

Grundfos Türkiye, İdareleri Atıksu Teknolojilerindeki Yenilikler ve Farklı 
Uygulamalar ile Tanıştırdı

G rundfos Türkiye, Finlandiya’ya 
düzenlediği ziyaret ile bazı idare-

lere üretim teknolojilerini ve kalite norm-
larını gösterme fırsatı yakaladı. Katılımcı-
lar, 6 Aralık’ta Finlandiya’ya gerçekleşen 
ziyaret sayesinde Grundfos pompaların 
kullanıldığı sistemleri ve kullanılırken 

nin bu adımında da, uzmanlar tarafından 
yapılan sunumun ardından yaklaşık bir 
saat boyunca tesisin tüm aşamaları gez-
dirildi ve katılımcılar ayrıntılı bir şekilde 
bilgilendirildi. 
Atıksu Arıtma Tesisi gezisi tamamlandık-
tan sonra katılımcılarla birlikte Grund-
fos GEF-Joutsa Hazır Terfi İstasyonları 
üretim tesisine de bir ziyaret gerçek-
leştirildi. Ziyaret boyunca Hazır Terfi 
İstasyonları’nın üretim aşamaları katılım-
cılara gösterilerek Avrupa normlarında 
nasıl bir üretim teknolojisi kullanıldığı 
anlatıldı. Ziyaret, üretim ve montaj tesis-
lerinin görülmesiyle tamamlandı.  

karşılaştıkları güçlükleri yerinde görme 
şansını da yakaladı. Özellikle Helsinki 
yakınlarındaki Pihlajamaki Atıksu Pompa 
İstasyonu ziyareti sırasında, katılımcılar 
henüz Türkiye’de bulunmayan bir pompa 
istasyonu tasarım yapısını görüp burada 
kullanılan 155 kW’lık Grundfos pom-
palarının montaj ve çalışma şekillerini 
de inceledi. Pompa İstasyonu ziyaretinin 
ardından katılımcılar yine Helsinki yakın-
larında tamamı yerin altına inşa edilmiş 
büyük bir arıtma tesisi olan Viikinmaki 
Atıksu Arıtma tesisini ziyaret etti. Yine 
Türkiye’de olmayan tasarımı ile katılımcı-
ların oldukça ilgisini çeken tesis ziyareti-
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KSB Türkiye Ar-Ge Dalında 
Ödül Aldı

A nkara Sanayi Odası 54. yıl ödül töreni 22 Ocak 2018 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre KSB 
Pompa, Armatür San. ve Tic. A.Ş., 9 firmadan biri olarak 
Ar-Ge dalında ödüle layık görüldü. 
KSB Türkiye Genel Müdürü Sinan Özgür ödülü T.C. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Konu 
ile ilgili firma tarafından yapılan açıklamada, “Dünyanın 
en büyük pompa ve vana firmalarından biri olan KSB, en 
ileri teknoloji yatırımlarını Türkiye’de yapmaktadır. Tür-
kiye ekibinin ortaya koyduğu yeni vizyon ile KSB Türkiye 
mekanik ve konvansiyonel pompa üreticiliğinden, ileri 
teknoloji motor, yazılım, mekatronik, ileri malzeme tek-
nolojileri, Endüstri 4.0 konularına yoğunlaşarak yepyeni 
bir teknoloji firmasına dönüşmüştür. Bu yeni oluşumla 
çoğu mühendis olan çalışan sayısı 170’e yükselmiştir. KSB, 
2016 yılında Türkiye’nin 301. Ar-Ge Merkezini kurmuş, 
2017 yılında Ekonomi Bakanlığı’ndan 5. Bölge Teşvik Bel-
gesini almış, pek çok proje tamamlamış ve halen TÜBİTAK 
TEYDEB geliştirme desteğiyle yeni projeler yürütmektedir. 
Ayrıca 2 Ocak 2018 tarihinde de Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından, Sirkülasyon Pompaları için ‘TÜR-Teknolojik 
Ürün Deneyim Belgesi’ almıştır. Bu kapsamda geliştirdiği 
en ileri teknoloji sirkülasyon pompalarını dünya pazarına 
Türkiye’den sunmuştur. Sadece ileri teknoloji ürünlerine 
yönelen KSB Türkiye, yaptığı her projeyi bir dünya projesi 
gibi yönetmekte ve her yerde kabul görecek en yeni tekno-
lojik ihtiyaçlara göre ürünler tasarlamakta ve üretmektedir. 
Türkiye’deki yeni fabrikasını ise Endüstri 4,0’a göre dizayn 
etmiş ve robotik üretime geçmiştir, üretim geliştirme yatı-
rımları da 2020 yılına kadar devam edecektir. Önümüdeki 
dönemde de dünya pazarına sunulacak yeni teknolojik 
ürünler üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir” 
ifadelerine yer verildi.
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 TEKNOLOJİLERİ VE

EKİPMANLARI FUARI
19 - 21 Nisan 2018
 Tepekule Kongre

ve Sergi Merkezi / İzmir
Zemin Kat, Stant No: 227 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP_ILAN_195x270_5.pdf   1   7.03.2018   17:20



EXPO GEOTHERMAL

5. JEOTERMAL ENERJİ
 TEKNOLOJİLERİ VE

EKİPMANLARI FUARI
19 - 21 Nisan 2018
 Tepekule Kongre

ve Sergi Merkezi / İzmir
Zemin Kat, Stant No: 227 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SP_ILAN_195x270_5.pdf   1   7.03.2018   17:20



Haberler

Danfoss, 2017 Finansal Sonuçlarını ve Önümüzdeki Dönem Hedeflerini 
Paylaştı

D

Ç

anfoss, İstanbul Ataşehir’de yer alan 
AND Plaza’daki yeni ofisinin açılı-

şını 1 Mart Perşembe günü gerçekleştirdi. 
Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu Jes-
per Kamp’ın da yer aldığı kurdele kesimi-
nin ardından düzenlenen basın toplantı-
sında Danfoss Türkiye, Ortadoğu ve Afrika 
Bölge Başkanı Ziad Al Bawaliz, şirketin 
2017 başarılarını ve önümüzdeki dönem 
hedeflerini paylaştı. Toplantıda, Danfoss 
Türkiye Genel Müdürü Emre Gören ve 
Danfoss Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Böl-
gesi Pazarlama Başkanı Naveen Sivakumar 
da yer aldı. Toplantıya Danfoss Dünya 
Başkanı Kim Fausing, Danimarka’dan canlı 
video bağlantısıyla katıldı. Danimarka’daki 
yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye’ye ziya-
reti ertelenen Fausing; Danfoss’un global 
olarak yüzde 12 civarında büyüdüğünü 
paylaşırken, Türkiye’nin şirket içindeki 
önemine değindi ve Türkiye’nin büyüme 
potansiyeline güvendiklerinin altını çizdi. 
Dünya Başkanı, önümüzdeki dönemde 
ülkeye yapılan yatırımların artacağına da 
dikkat çekti. 
Toplantıda konuşan Ziad Al Bawaliz; diji-
talleşme, elektrifikasyon, nüfus artışı ve 
şehirleşme, gıda tedariği ile iklim deği-
şikliği gibi trendlerin dünyayı büyük bir 
değişikliğe uğrattığını ve Danfoss olarak 
bu alanlarda öncü çalışmalar yürüttük-
lerini söyledi. Al Bawaliz, Kim Fausing’e 
ek olarak şirketin net satışlarının global 
olarak 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 
5,8 arttığını ve 5,8 milyar Euro’ya ulaş-
tığını söyledi. Ziad Al Bawaliz, şirketin 
net kârının ise 394 milyon Euro’dan 445 

milyon Euro’ya yükseldiğini paylaştı. Al 
Bawaliz, bir mühendislik şirketi olan ve 
kuruluşundan bu yana ilklere imza atan 
Danfoss’un Ar-Ge ve yeni buluşlara satış-
lardan elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 
5’ini ayırdığını söyledi. Türkiye’nin, Tür-
kiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’ndeki 
en büyük pazar olduğuna dikkat çeken 
Al Bawaliz, Türkiye’nin 2014-2017 yılları 
arasındaki net satışlarının her yıl yüzde 15 
arttığını ve bölge içindeki cirosunun yüzde 
30 olduğunu söyledi. Ziad Al Bawaliz, 
Danfoss olarak soğutma ve ısıtma seg-
mentlerinde dünya lideri olduklarını ve 
bugün soğutma alanında en büyük ürün 
yelpazesine sahip tek şirket olduklarını 
sözlerine ekledi. Isıtma segmentinde ise 
enerji verimliliğinin en önemli gündem 
maddeleri olduğunu söyledi. Hız ve etkin-
lik sağlayan motor kontrol sistemleriyle 
soğutma sistemlerinden asansörlere kadar 
her alanda çözüm sağladıklarını ileten Al 
Bawaliz; iş makinaları, tarım ve madenci-
likte kullanılan araçlarda ise güç çözümleri 
segmentiyle yer aldıklarını ve dünyanın en 
büyük ikinci şirketi konumunda bulunduk-
larını ifade etti. 

Danfoss’un Mobil CO2 Eğitim Konteyneri İzmir’de
evre kirliliğine karşı karbon salımını 
azaltmanın yeni yolları aranırken, 

perakende gıda soğutmasında CO2 kul-
lanımı hızla öne çıkıyor. CO2 kullanımı 
konusunda doğan eğitim ihtiyacını kar-
şılamak üzere Danfoss tarafından 2016 
yılında hayata geçirilen Mobil CO2 Eğitim 
Birimi, tüm bunların uygulamada nasıl 
bir araya geldiğini gösteriyor. 29 Ocak’ta 
Türkiye’ye gelen konteyner, İstanbul’daki 

“Enerji	verimliliği	konusunda	
yatırımlarımız	sürecek”
Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre 
Gören, yeni yapılanmalarla eşanjörlerin 
Türkiye’de üretilmesine yönelik ve özellikle 
bölgesel ısıtma konusunda örnek çalışma-
lar yürüttüklerini vurguladı. Gören, Dan-
foss Türkiye tarafından Soma’da hayata 
geçirilen bölgesel ısıtma sistemiyle konut-
ların ısınma giderlerinin üçte bir oranında 
azaldığını, diğer yerel yöneticilerden bu 
konuda büyük bir talep geldiğini ve siste-
min tüm Türkiye’ye yayılmasının en büyük 
hedeflerinin olduğunu sözlerine ekledi. 

“Sürücüsüz	ve	elektrikli	
araçlar	en	önemli	gündem	
maddelerimiz”
Emre Gören, şirketin madencilikle ilgili 
faaliyetlerinden de söz etti. Gören, “Dan-
foss olarak, hidrolik sistemleri olan bütün 
iş kollarına hitap ediyoruz. İş makinaları-
nın dışında madencilik de odaklandığımız 
iş alanlarından biri. Burada iki segmen-
timizle yer alıyoruz. Güç çözümlerimiz, 
madencilikteki ağır makinaların içinde 
yer alıyor. Bugün dünyadaki trendlerden 
biri, sürücüsüz ve emisyonu azaltmak için 
elektrikli araçların geliştirilmesi. Biz de 
Danfoss olarak sıfır emisyonlu ve güven-
liğin en üst düzeyde sağlandığı sürücüsüz 
araçlara parça geliştirmek üzere çalışıyo-
ruz. Motor kontrol sistemleri ise dönen 
tüm araçlarda yer alıyor. Madencilikte 
özellikle kırıcı ve değirmen gibi araçlarda 
yer alıyoruz” dedi.
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D

Yenilenen Danfoss Müzesi, En Modern Haliyle Danimarka’da Açılıyor
anfoss’un Nordborg’daki merkezinin 
yanında bulunan, Mads Clausen’in 

çocukluğunun geçtiği ev müzeye dönüş-
türülüyor. Danfoss'un kurucusu Mads 
Clausen'in "Yalnızca geçmişten miras alanlar 

gelecekte bir yer edinebilir" mottosu, 23 
Mart 2018 tarihinde Danfoss Müzesi'nin 
açılmasıyla gerçeğe dönüşecek.  Müzede, 
Mads Clausen'in evindeki yemek odasına 
damlayan bir kova su içinde ilk genleşme 
valfini test ettiği yer ve fikirlerini ailesine 
anlattığı masa gibi örnekler sergilenecek. 
Müzenin bakımı, 60 binden fazla siyah 
beyaz fotoğrafın, 100 bin negatifin ve 40 
bin eski fotoğrafın cam levhalarda saklan-
dığı Danfoss Tarihi Arşivleri'nin himayele-
rinde yapılıyor. Bunlara ilk genleşme valfi, 
ilk radyatör termostatı, ilk VLT sürücü ve 

ilk hidrolik motor gibi tüm eski Danfoss 
ürünleri de dahil olmak üzere dijital fotoğ-
raflar ve 100 binden fazla yazılı kaynak 
ve fiziksel nesne eklenebilir. Endüstriye 
büyük katkıları olan Danfoss’un kuruluşu, 
geçmişten bugüne gelişimi, görsel-işitsel 
ve dijital efektlerle canlandırılacak. Müze, 
Danfoss'un kendini dijital dönüşümünün 
ortasında bulduğu bir dönemde açılıyor. 
Bitten & Mads Clausen Vakfı Başkanı Peter 
Mads Clausen, “Olağanüstü bir tarihimiz 
var; onu koruyoruz ve göstermek istiyoruz” 
dedi.

eğitimlerin ve ISK-SODEX Fuarı’nın ardın-
dan 19-23 Şubat arasında Frigoduman’ın 
İzmir’deki tesisine getirildi. Konteyner içi 
eğitimler, Danfoss Türkiye Gıda Perakende 
ve Endüstriyel Soğutma Sistemleri Satış 
Müdürü Kıvanç Aslantaş ve Danfoss Türkiye 
Gıda ve Perakende Satış Mühendisi Engin 
Sökmen tarafından verildi. Ünitenin Türkiye 
turu süresince eğitmenler, Danfoss’un AHR 
Expo İnovasyon Ödülünü alan Multi Ejec-
tor teknolojisini tanıttı ve demosunu yaptı. 
Yılın en sıcak gününde bile sistem verim-
liliğini yüzde 20’ye kadar artırma potansi-
yeli sayesinde transkritik CO2 sistemlerinin 
kullanım alanının sadece soğuk ve ılıman 
iklimlerle sınırlı olmadığı da gösteriliyor.
Danfoss Soğutma Sistemleri Bölge Satış 
Direktörü Toni Timirci, eğitim ünitesiyle 
ilgili şunları söyledi: “Isı geri kazanımı, 
paralel sıkıştırma ve ejektör teknolojisi ile 
CO2, her türlü iklimde son derece verimli 
hale geldi. CO2, ozon tabakasını incelt-
miyor ve mümkün olan en düşük GWP 
(küresel ısınma potansiyeli) değerine sahip. 
Perakende ve gıda sektöründe giderek 
yaygınlaşan CO2 soğutkanının kullanımı 
konusundaki eğitimleri, bizzat Danfoss 

eğitmenlerimiz veriyor. Eğitimlerde CO2 
çözümleri için ekipman ve parçaların yanı 
sıra interaktif öğrenme modülleri de yer 
alıyor.” Konteynerin Türkiye'ye gelmesi için 
çok çaba harcadıklarını söyleyen Timirci; 

“100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 
Danfoss’un, dünya turunda Türkiye’yi dör-
düncü ülke olarak seçmesi bizim içim gurur 
verici” dedi.
Danfoss Türkiye Gıda ve Perakende ve 
Endüstriyel Soğutma Sistemleri Satış 
Müdürü Kıvanç Aslantaş, “Avrupa’dan önce 
bu konteynerin ülkemize gelişi, gerek sek-
tör çalışanları gerekse üniversite öğrencileri 
için çok önemli. İngiltere’de 2012 yılından 
beri, Danimarka’da ise son bir senedir tüm 
marketler CO2 soğutmaya geçti. Türkiye’nin 
de üretim yapan firmalarıyla birlikte çok 
yol katedeceğimize inanıyoruz. Endüstriyel 
soğutmada birçok yeni ürün geliyor, biz de 
Danfoss olarak her zaman sektöre öncülük 
etmek üzere çalışıyoruz” dedi.
Danfoss Türkiye Gıda ve Perakende Satış 
Mühendisi Engin Sökmen, “CO2 doğal 
soğutkanının tüm potansiyelinden yarar-
lanmaları için perakendecilerin yanı sıra 
soğutma sistemleri üretimi, kurulumu ve 

servis hizmeti veren firma çalışanlarına 
gerekli bilgiyi Mobil CO2 Konteynerimiz ile 
sağlamayı amaçlıyoruz. Danfoss’un AHR 
Expo İnovasyon Ödülünü alan Multi Ejec-
tor teknolojisinin Türkiye’de mükemmel 
çalışabileceğini göstermekten dolayı çok 
mutluyuz. Kuzey ülkelerinde yüzde 30’a 
kadar enerji verimliliği sağlayan bu sistem, 
ülkemizin ikliminde ise yüzde 20’ye kadar 
kadar enerji verimliliği sağlayabilir” dedi.

Frigoduman Genel Müdürü Cem Atalkın 
ise konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Son yıllarda freon gazlarındaki fiyat 
artışının önümüzdeki dönem devam ede-
ceğini öngörüyoruz. Avrupa doğal soğu-
tucu akışkanlara geçti, Türkiye olarak bu 
gelişmelere uyum sağlamamız gerekiyor. 
Danfoss’un doğal soğutucu akışkanlara 
geçişte öncülük etmesi, bu bağlamda CO2 
eğitim ünitesinin Türkiye’de olması sektö-
rümüz için çok önemli. Bir hafta boyunca 
Frigoduman İzmir Yerleşkesi’nde olan kon-
teynerde Ege ve Akdeniz bölgelerindeki iş 
ortaklarımızı, üniversite öğretim görevlile-
rini ve öğrencileri misafir etmekten mutlu-
luk duyuyoruz.”
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Rebii Dağoğlu’ndan 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde 
Anlamlı Ziyaret

A LDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii M. 
Dağoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle T.C. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya 
ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makam oda-
larında kabul edildi. Kabinenin iki kadın bakanının nezdinde 
Türkiye’deki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlayan Rebii Dağoğlu, iklimlendirme sektöründe kadının iş 
gücüne katılımının artırılması yönündeki plan ve projelerini 
paylaştı. Dağoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 
kendilerine yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getiren her iki bakan, iklimlendirme sektörü nezdinde 
kadın çalışanların pozisyonunu güçlendirici her türlü girişime 
destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Her iki bakanla da 
yaptığı görüşmenin ardından, iklimlendirme sektöründe ‘kadın 
rolü’nün artırılmasının tek yolunun; ilgili STK’lar, akademis-
yenler, özel sektör ve ilgili bakanlıklar tarafından oluşturulan 
ortak platformlar olduğunu belirten Dağoğlu, konuyla ilgili 
ALDAĞ A.Ş. çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.
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Daikin Türkiye, ErP Yönetmeliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 
Düzenledi

A vrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2015 
yılından bu yana uygulanan ErP 

(Energy Related Products-Enerji İlişkili 
Ürünler) Yönetmeliği’nin ülkemizde de 
yürürlüğe girmesi için geri sayım baş-
ladı. 21 Nisan’da yayımlanması bekle-
nen yönetmelik ile yoğuşmasız herme-
tik (konvansiyonel) kombi ve kazanların 
ithalatı ile üretimine yasak getirilecek. 
Bu cihazların yerini verimlilik değerleri 
daha yüksek, NOx (azot oksit), CO ve 
CO2 gibi atık gaz oranları daha düşük 
olan, piyasada ‘yoğuşmalı’ olarak bilinen 
kombi ve kazanlar alacak.
Isıtma sektörünü olduğu kadar tüm 
kullanıcıları da yakından ilgilendiren 
bu yönetmelik hakkında Levent’teki 
deneyim merkezi fuHa İstanbul’da bir 
bilgilendirme toplantısı düzenleyen 
Daikin Türkiye yetkilileri, yeni dönemde 
yaşanacak değişiklikleri paylaştı. Daikin 
Türkiye CEO’su Hasan Önder, enerji 
tüketimi yapan cihazlara bir dizi stan-
dardı zorunlu hale getiren düzenleme-
lerin AB’de olduğu gibi ülkemizde de 
önce klimalarda devreye alındığını, şimdi 
de ısıtma cihazlarında uygulanacağını 
belirterek şu bilgileri verdi: “Eylül ayında 

yaptığımız basın lansmanında ‘Dinozor 
kombi tarih oluyor’, ‘Dinozor kombinizle 
vedalaşın’ demiştik, bugün ise ‘Dinozor 
kombinizle vedalaşma vakti geldi’ diyo-
ruz. O gün segmentinin en küçük premix 
yoğuşmalı kombisini tanıtırken aslında 
21 Nisan’daki bu yönetmelik değişikli-

ğine de dikkat çekmiştik. Bu yönetme-
lik ile sezonsal verimlilik değeri yüzde 
86’nın altında kalan konvansiyonel 
kombiler ve 400 kW altındaki konvan-
siyonel kazanlar artık ithal edilemeyecek 
ve üretilmeyecek. Tüm pazar yoğuşmalı 
olarak tanımladığımız kombi ve kazan 
sınıfına kayacak.”
Önder, “Daikin olarak, yoğuşmalı kombi 
ve kazanlardaki geniş ürün gamımızla 
hatta bunun daha da ötesinde hibrit 
ürünlerimizle bu değişikliğe hazırız” der-
ken, sözlerine şöyle devam etti: “Yoğuş-
malı kombileri Türkiye’de üretmekle kal-
mayıp tüm dünyaya ihraç eden bir şir-
ketiz. Gururla söylüyorum ki, Türkiye’de 
ürettiğimiz kombileri şu anda 25 ülkeye 
gönderiyoruz. Segmentinin en küçük 
premix yoğuşmalı kombisi Türkiye ile 
aynı anda AB ülkelerinde satışa çıktı. 
Bundan 5 yıl önce 10 milyon dolar sevi-
yesinde olan ihracatımız geçen yıl itiba-
rıyla 100 milyon doları aştı. Hedefimizde 
2020 yılında 200 milyon dolara ulaşmak 
var. Yönetmelikleri beklemeden teknolo-
jinin sunduğu bütün imkânları, inovatif 
bir şirket olarak kullanıcılarımıza yansı-
tırken istihdamdan ihracata ülkemize de 

16 TERMODİNAMİK • MART 2018



Haberler

TERMODİNAMİK • MART 2018 17

değer oluşturmaya devam ediyoruz.”

Doğu	ve	İç	Anadolu	
bölgelerinde	tasarruf	bin	TL’yi	
bulacak
Kullanıcı ve çevre dostu cihazların 
Daikin’in olmazsa olmazlarının başında 
geldiğini vurgulayan Önder, “Biz hep 
daha iyisi için çalışıyoruz. Bu yönetme-
lik değişikliklerini de daha iyisi için atı-
lan adımlar olarak görüyoruz” dedi. ErP 
Yönetmeliği’nin çevre ve ülke ekonomi-
sine büyük katkılar sağlarken, kullanıcı-
ların bunu bizzat doğalgaz faturalarında 
göreceğini dile getiren Önder, bunu şöyle 
örneklendirdi: “Bu yönetmelik sonrasında 
kombi almak, kombisini yenilemek duru-
munda kalan bir kullanıcı yoğuşmalı bir 
cihaz için 1.000 TL fazla ödeme yapa-
cak ama kullandıkça kazançlı çıkacak. 
Yoğuşmalı kombiler içinde bulunan özel 
sistemlerden dolayı biraz daha pahalı 
görünebilir. Ancak ortalamalardan yola 
çıkarak bir hesap yaparsak, İstanbul’da 
yılda ortalama 1.400 TL doğalgaz faturası 
ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirası 
cebinde kalacak. Hele de Doğu, Güney-
doğu ve İç Anadolu gibi kışların çok sert 
geçtiği bölgelerimizde bu tasarruf oranı 
1.000 TL’yi bulacak. Soğuk kış şartlarında 
yıllık ortalama 2.000 metreküp doğalgaz 
tüketerek 2.500 liralık doğalgaz faturası 
ödeyen bir kullanıcı, bundan sonra 1.500 
liralık fatura ödeyecek, 1.000 lira tasar-
ruf edecek.  Daha geniş düşünürsek; 
Türkiye’de şu anda 13 milyon 610 bin 
doğalgaz abonesi var. Zaman içinde yaşa-
nacak kombi sahipliğini, yeni kombi alım-
larını düşünerek her bir abonenin sadece 
100 dolarlık tasarruf ettiğini düşünsek; 
toplamda 1.36 milyar dolarlık tasarruf 
demek. Yılda 300 lira, 500 lira hem aile 
bütçelerimiz hem de ülke ekonomimiz 
için önemli rakamlar. Kazanan kullanıcı 
ve ülke ekonomisi olacak.”

Yenilikler	hibrit	sistemler	ile	
devam	edecek
Daikin Türkiye Isıtma Departman Müdürü 
Fahri Umut Ertür, takılacak bir kon-
trol cihazı ile tasarruf oranının yüzde 
30-35’lere çıkabileceğini belirtirken, 
Türkiye’nin doğalgaz ithalatına ödediği 

faturanın 16 milyar dolar civarında oldu-
ğuna, bunun en az 4 milyar dolarının 
da evlerde tüketilen doğalgazdan kay-
naklandığına dikkat çekti. Konvansiyo-
nel cihazlara getirilecek üretim ve ithalat 
yasağının halihazırda kullanılan hermetik 
konvansiyonel cihazları kapsamayacağı 
bilgisini veren Ertür, “Mevcut kombiler 
kullanılmaya devam edilebilecek. Kom-
bisini değiştirmek isteyen kullanıcılar ise, 
yoğuşmalı cihaz almak durumunda kala-
cak” dedi. Daikin’in geniş bir yoğuşmalı 
ürün gamına sahip olduğunu, şu anda 
Daikin yoğuşmalı kombileri üç farklı kapa-
sitede pazara sunduklarını, fiyatı ile her 
bütçeye uygun yeni iki seriyi de bu yıl 
üretmeye başlayacaklarını açıklayan Ertür, 
Türkiye’de henüz zorunlu olmayan bazı 
yeni uygulamaları da devreye alacaklarını 
açıkladı. Ertür, sektörün geleceğini de 
yansıtan bu yenilikler hakkında şu bilgi-
leri verdi: “Avrupa’da ErP yönetmeliğinin 
kombi ile ilgili fazından sonra yayımlanan 
GAR (Gas Appliance Regulation) yönet-
meliği henüz Türkiye’de uygulamaya 
girmeden önce biz uyum çalışmalarını 
başlattık. Yoğuşmalı yanma teknolojisini 
bir adım ileriye götüren ve yoğuşmalı 
kombilerde gaz/hava ayarının servislerce 
yapılma ihtiyacını ortadan kaldıran gaz-
adaptif (otomatik gaz-hava oranı ayarı) 
teknolojisini yoğuşmalı ürünlerimizde 
kullanmaya başladık. Bunun yanı sıra, 
öncelik verdiğimiz bir diğer konu hibrit 
sistemler. Analizlere göre; 2030 yılında 
satılan cihazların yarısı ASHP-Hibrid (hava 
kaynaklı hibrit ısı pompaları) olacak. Bu 
trendin Türkiye’de de yaşanması kaçınıl-
maz. Çünkü ErP yönetmeliği uzun vadede 
teknolojik olarak A enerji sınıfına sıkı-
şan ürün yapısına ve bu ürünlerin hibrit 
cihazlara doğru yönelmesine etki ede-
cek. Daikin olarak biz bugün A+++ hibrit 
teknolojiye sahip ısı pompaları satışını 
yapabilen bir iklimlendirme firmasıyız. Şu 
an satışını yapmakta olduğumuz hibrit ısı 
pompalarında yüzde 146’ya varan verim 
değerleri ile pazarın teknolojik liderliğini 
üstleniyoruz. Alanında uzman bir şirket 
olarak biliyoruz ki, hibrit sistemler ile 
yaklaşık sıfır enerjili binalar ve şehirler 
kurmak mümkün. Bunun için çalışıyoruz. 
Dünyanın en küçük kombisinden sonra 

pazarda tüm dengeleri değiştirecek yeni 
ürünler ile ısıtmayı tasarlamaya devam 
edeceğiz. Onun için ‘Daikin gelecekten 
geliyor’ diyebiliyor ve size gelecekte yaşa-
nacakları anlatabiliyoruz.”

Klimalarda	değişim	süreci	 
R32	ile	başladı
Daikin Türkiye Bireysel Sistemler Satış 
Müdürü Arif Ercan Dursun ise ısıtmanın 
yanı sıra soğutma cihazlarında da önemli 
bir değişim yaşandığına dikkat çekerek, şu 
bilgileri verdi: “AB öncülüğünde çıkartı-
lan yeni regülasyonlara göre bireysel ve 
ticari seri split klimalarda daha verimli ve 
daha çevreci bir soğutucu akışkan olan 
yeni nesil gaz R32 kullanımı zorunlu hale 
getirildi. Biz bu gaza Reform32 diyoruz 
çünkü gerçekten devrim niteliği taşıyor. 
Japonya’da Daikin’in öncülüğünde çev-
reci R32 gazı tüm markalarda kullanıl-
maya başladı. Çin’deki üreticiler de fab-
rikalarını buna adapte etti ve üretimlerini 
bu doğrultuda güncelliyor, R32 soğutucu 
akışkan kullanan klima ve ısı pompası 
satışları 52 ülkede 10 milyon adeti aştı. 
Mart 2017’den bu yana gerçekleşen R32 
ile çalışan klima satışlarıyla birlikte  CO2  

(Karbondioksit) tüketiminde yaklaşık 47 
milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor. 
Uyum yasaları çerçevesinde önce klima-
larda, sonra kombilerde yönetmelikleri 
düzenleyen Türkiye’nin R32 regülasyonu 
için de önümüzdeki dönemde aynı yak-
laşımı göstermesini bekliyoruz.” Daikin 
Türkiye’nin geçen yıldan bu yana R32 ile 
çalışan yeni nesil klimaları Türkiye’ye sun-
duklarını hatırlatan Dursun, şunları söy-
ledi: “Tüm yeniliklerde olduğu gibi R32 
konusunda da öncülük üstlendik. Dai-
kin bu konuda sahip olduğu 93 patenti 
ücretsiz olarak sektörün erişimine açtı. Bu 
konuda sektörümüze yönelik bilinçlen-
dirme faaliyetleri, toplantılar ve seminer-
ler düzenliyoruz. Yönetmelik ve kanun-
ların hem AB ile uyumlu hale getirilmesi 
hem de R32’nin sağladığı avantajların 
yaygınlaştırılması için bu konuya özel bir 
önem veriyoruz. Sonuçta misyon edindi-
ğimiz ana amaç; çevreye daha az zararlı, 
daha ekonomik ve daha verimli cihazlarla 
kullanıcıların karşısına çıkmak. Ayrıca bu 
üç ana hedefi teknoloji ile birleştirmek.”
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Ayvaz, Almanya’daki Satış Ekibiyle Genel Değerlendirme Toplantısı Yaptı

A yvaz, halihazırda toplam ihraca-
tında yüzde 12’lik bir paya sahip 

olan Almanya endüstriyel pazarına daha 
iyi hizmet verebilmek için Almanya eki-
biyle genel değerlendirme toplantısı yaptı. 
Ayvaz Almanya’nın hem bir depo hem 
de bir satış ofisiyle yer aldığı Frankfurt'un 
Mannheim bölgesinde gerçekleştirilen 
toplantıya Ayvaz Dış Satış Müdürü Yeşim 
Saraç ve Ayvaz Almanya Bölge Müdürü 
Hasan Belger başkanlık etti. Almanya bölge 
toplantısının çok verimli geçtiğini söyleyen 
Saraç, iki gün boyunca geçmiş yıla yönelik 
değerlendirmeler ve gelecek yıl için planlar 
yaptıklarını söyledi. Geçen yılın Almanya 
endüstriyel pazarında OEM müşterileriyle 
takip ettikleri projelerin hayata geçtiği bir 
yıl olduğunu belirten Saraç, “2017 yılında 
Almanya’daki pek çok projemiz işe dönüştü, 
diğer taraftan yeni potansiyel müşterilerle 

iş birliği başlangıçlarımız oldu. 2017’de 
ulaştığımız bu çok yönlü müşteri profili, 
2018 için de doğru yolda olduğumuzun bir 
göstergesi” dedi. Avrupa Birliği pazarının 
merkezi, endüstriyel yatırımların lokomotifi 
ve teknolojinin öncüsü durumunda olan 
Almanya pazarına çok önem verdiklerini 
belirten Saraç, Ayvaz’ın hem kalitesiyle hem 
teknik servisiyle hem de teknolojisiyle bu 
pazarın beklentilerini karşıladığını ve bu 

Wilo, Yetkili Servisleriyle Hedef Paylaşım Toplantısı’nda 
Bir Araya Geldi

W ilo, yetkili servisleriyle 2018 yılı-
nın Hedef Paylaşım Toplantısı’nda 

buluştu. 27 Ocak’ta İstanbul Ataşehir’de 
Sheraton Otel’de yapılan toplantıya yet-
kili servislerden yaklaşık 150 kişi katıldı. 
Geçen yılın değerlendirildiği ve 2018’in 
hedeflerinin paylaşıldığı toplantı, Wilo 
Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalçın’ın 
ev sahipliğinde yapıldı.

“Dünya	çapında	servis	
organizasyonuna	sahibiz”

“Farkını ortaya koymanın tam zamanı!” 

temasıyla yapılan Hedef Paylaşım 
Toplantısı’nda konuşan Wilo Türkiye 
Genel Müdürü Ercüment Yalçın, satış 
sonrası hizmetlere çok önem verdikle-
rini belirterek şunları söyledi: “Premium 
ürün portföyüne sahip bir marka olarak 
servis hizmetinde de üst seviyede hizmet 
sunuyoruz. Türkiye genelinde 70 yetkili 
servisle 7/24 müşterilerimizin yanındayız.” 
Servis hizmetlerini geliştirmek için eğitim 
çalışmaları yaptıklarını ifade eden Yalçın 
sözlerine şöyle devam etti: “Wilo olarak 
var olduğumuz her yerde aynı kalitede iş 
yapmayı, marka felsefesi olarak benim-

sedik. Müşterilere fark yaratan bir dene-
yim yaşatabilmek için yıl boyunca eğitim 
çalışmaları yaparak kendimizi geliştiriyo-
ruz. 2018’de yenilikçi servis çözümleriyle 
müşteri memnuniyetini daha da artırmayı 
hedefliyoruz.” Wilo Yetkili Servisler Hedef 
Paylaşım Toplantısı’na dünya şampiyonu 
bilardocu Semih Saygıner konuk konuş-
macı olarak katıldı. 
Kariyeri başarılarla dolu olan ve Türk 
bilardosunu dünyaya tanıtan Semih 
Saygıner’in, başarı üzerine yaptığı 
konuşma katılımcılar tarafından büyük 
bir ilgiyle dinledi.

yönüyle rakiplerinden ayrıldığını vurguladı. 
2014 yılından bu yana faaliyet gösteren ve 
Ayvaz’ın Almanya’daki yükselişinin mimarı 
olan profesyonel ve tecrübeli bir satış eki-
biyle çalışmaktan memnuniyet duydukla-
rının da altını çizen Saraç, “Almanya’daki 
ekibimizle omuz omuza çalışarak Almanya 
pazarında en çok tercih edilen ‘lider’ marka-
lardan biri konumuna geldiğimiz için gurur-
luyuz” diyerek sözlerini noktaladı.
Ayvaz halihazırda İstanbul’daki merkez 
fabrikasının yanı sıra Bulgaristan, Rusya ve 
Polonya ve Çin’de de üretim yapıyor. Rusya, 
Ukrayna, İtalya, Almanya, Suudi Arabis-
tan, Dubai, Polonya, Çin, Kazakistan ve son 
olarak Sırbistan’da kurduğu bölge ofisleri 
sayesinde dünyanın dört bir yanında satış 
organizasyonunu gerçekleştiriyor. Dolayı-
sıyla Ayvaz’ın cirosunun büyük kısmını diş 
ticaret oluşturuyor.

• Klima Santrali
• DX Klima Santrali
• Hijyenik Tip Paket Klima Santrali
• Çatı Tipi Paket Klima Santrali (Rooftop)
• Fan Coil Ünitesi
• Havuz Nem Alma Santrali
• Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı
• Isı Geri Kazanım Cihazı
• Sıcak Hava Apareyi
• Hücreli Fanlar
• Hücreli Vantilatör
• Sığınak Fanı
• Davlumbaz Santrali
• Şaft Damperi
• Yer Konvektörü
• Dikdörtgen Kanal Tipi Fan
• Kanal Tipi Isıtıcı
• Aksiyal Jet Fan
• HEPA Filtre Kutusu
• Otomasyon
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Chillventa ÖDÜLLERİ 2018 için Başvurular Başladı

Ayşegül Eroğlu, 3. Türk-Arap Üniversiteleri Konferansı’nda 
’Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0’ı Anlattı

C

T

hillventa ÖDÜLLERİ’nin (Chillventa 
AWARDS) 2016’daki başarılı gala-

sını takiben NürnbergMesse ve yayınevi 
Bauverlag, ödülleri 16-18 Ekim tarihleri 
arasında Nürnberg’de, fuarda yapılacak 
resmi bir törende sunmak için çalışıyor. 
Ödül programında, ticari soğutma, 
endüstriyel soğutma, klima ve ısı pom-
paları alanlarında uzman ekipler tarafın-
dan benzersiz projeler değerlendiriliyor. 
Başvuru belgelerinin gönderilmesine baş-
landı. Chillventa, “sadece” uluslararası 
çapta kurulmuş ve tanınmış bir fuardan 
çok daha fazlası; projelerin başlatıldığı, 
trendlerin belirlendiği ve yenilikçi ürünle-
rin pazara sunulduğu ortak bir platform. 
Chillventa, şu anda soğutma teknolojisi 
ve klima, havalandırma ve ısı pompaları 
alanında en büyük ve en önemli uluslara-
rası ticaret fuarıdır. 2018 yılı için de, tüm 
göstergeler yeni rekorların kırılacağına 
işaret ediyor. Organizatörler, dünyanın 
dört bir yanından gelecek teyit edilmiş 
uzmanlar, sergi alanları ve katılımcı sayı-
larında bir artış bekliyor. Bu görünüm, 
“Chillventa Uzmanları Bir araya Getirir” 
sloganının yansıması.
Chillventa ÖDÜLLERİ girişimcileri KKA 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve jüri 
üyesi Christoph Brauneis ile Nürnberg-
Messe Chillventa Fuar Direktörü Daniel 
Heinkel konuya ilişkin şunları söylüyor: 
“Soğutma, klima, havalandırma ve ısı 
pompası sektörü kadar yenilikçi ve yara-

ürk-Arap Üniversiteleri Konferansı, 
13-15 Şubat 2018 tarihlerinde ger-

çekleşti. “Türk ve Arap üniversiteleri için 
bölgesel zorluklar ve fırsatlar” temasıyla 
düzenlenen, bölgesel ekosistemlerdeki 
eğitimsel zorlukların ele alındığı kon-
feransta, bunları aşmak için Endüstri 
4.0 ve bilimsel diplomasi çerçevesinde 
geliştirilebilecek işbirlikleri ele alındı. 13 
Şubat’ta İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 
gerçekleşen oturumlarda ISKAV adına 

tıcı olan çok az sektör var. 
Chillventa ÖDÜLLERİ’nin 
2016'da takdimi, bunun 
bir başka kanıtıydı. Ödül 
galasının başarısı ve sek-
törün mükemmel geri 
bildirimi, 2018’de tekrar 
yarışmaya ev sahipliği yap-
maya karar vermemiz için 
yeterli sebeplerdi. En iyi, 
en heyecan verici ve en 
yenilikçi projeleri seçeceğimiz sunum-
ları arıyoruz. Chillventa ÖDÜLLERİ dört 
kategoride verilecek. Chillventa, böylesi 
değerli bir ödül için ideal bir platform.”
Chillventa ÖDÜLLERİ, teknik standartları 
aşan örnek işbirliğinin bir sonucu ola-
rak işlevsellik, enerji tüketimi ve teknik 
yenilikler açısından son derece etkileyici 
bir proje gerçekleştiren uzman ekiplerin 
(tasarımcılar/planlayıcılar, sistem mühen-
disleri, müşteriler/operatörler) başarılarını 
değerlendirir. Değerlendirmesinde jüri - 
Chillventa “Uzmanları Bir Araya Getirir” 
sloganında olduğu gibi - özellikle proje 
paydaşlarının kavramsal formülasyon, 
planlama ve sistem mühendisliği ile sis-
temin çalışması için birlikte yürütülen 
çabayı değerlendirecek. Bir ödül için 
sunulan herhangi bir projede, ortaklığa 
dayalı tasarım yoluyla elde edilen kalite, 
şeffaf ve belgeli olmalıdır.
Bu kriterlerle birlikte, Chillventa 
ÖDÜLLERİ’nde, yukarıda belirtilen özel-

liklerin işlevselliği, enerji 
tüketimi ve teknik yeni-
lik de hesaba katılıyor. 
Jüri değerlendirmesinde 
ayrıca, bütçeye ve tak-
vime uyma, çevreyle ilgili 
hususlar ve sertifikalar gibi 
faktörler de göz önüne 
alınıyor. Avrupa’da ger-
çekleştirilen herhangi bir 
soğutma, klima/ısı pom-

pası sistemi (yeni veya yeniden inşa) ile 
Chillventa ÖDÜLLERİ’ne katılmak müm-
kün. Katılımcıların doğrudan sorumlu 
oldukları ve ÖDÜLLER’e teslim tarihi 
itibarıyla tamamlanmış olan herhangi 
bir proje katılım için geçerlidir. Projenin 
tamamlanma tarihi, başvuru tarihinden 
itibaren iki yıl ve daha öncesi olmama-
lıdır.

Chillventa	ÖDÜLLERİ’ne	kimler	
başvurabilir?

Bir Avrupa ülkesinde bir ofisi bulunan 
ve katılmak için uygun olan müşteriler/
operatörler, tasarımcılar/planlayıcılar ve 
sistem mühendisleri, bireyler veya kon-
sorsiyumlar olabilir. Endüstriyel veya 
ticari komponent ve sistem imalatçıları 
katılım için uygun değildir. Bununla bir-
likte, uygun katılımcılar, sınai ve ticari 
işletmelerden sunumları için destek  
alabilir.

Systemair HSK Fabrika Müdürü Ayşegül 
Eroğlu, ‘Teknolojide Sürdürülebilir Reka-
bet için Sanayi 4.0’ konulu bir seminer 
verdi. Eroğlu, konuşmasında sanayinin 
ne olduğu, Sanayi 4.0’ın Türkiye için öne-
mini ve iklimlendirme sektörü üzerindeki 
potansiyelini, örnek ve uygulamalarla 
anlattı. Eroğlu teknolojide sürdürülebilir 
rekabet için Endüstri 4.0’ın faydalarına 
vurgu yaparak sunumunu tamamladı ve 
plaket töreni ile birlikte etkinlik son buldu.
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Haberler

Buderus Yıllık Bayi Toplantısı ‘Geleceğe Dönüş’ Konseptiyle 
Gerçekleştirildi

GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler: 
“En önemli nokta, suyun ihtiyacımız kadar kullanımı”

B

B

uderus Ailesi, yıllık bayi toplantısını 
İstanbul’da gerçekleştirdi. 2017 yılı-

nın değerlendirildiği ve 2018 planlarının 
paylaşıldığı toplantıda Buderus çalışanları ve 
iş ortakları bir araya geldi. Buderus’un yıllık 
bayi toplantısında, Bosch Termoteknik çalı-

irleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
aldığı kararla 22 Mart tarihi, 25 

yıldır Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. 
Her yıl farklı bir konu ile suyun öneminin 
altı çizilerek farkındalık yaratılmaya çalı-
şılıyor. 2018 yılı için belirlenen konu ise 
“Su için doğal çözümler”.
22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle bir 
açıklama yapan GF Hakan Plastik Türkiye 
ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Bes-
ler, “Bünyesinde bulunduğumuz Georg 
Fischer, farklı ihtiyaçları, zor koşulları ve 
olası önlemlerin çeşitliliğini göz önüne 
alarak suyu çıkarma, taşıma, depolama, 
dağıtma ve yeniden yapılandırma çalış-
maları yürütüyor. Boru sistemleri ala-
nında 2020 hedeflerimiz içerisinde su 
tasarrufu ihtiyaçlarını karşılamak için 
entegre çözüm ve hizmetler sunarak 
farklılaşmak bulunuyor” dedi.
Çevrenin su, hava, toprak gibi kaynaklar-
dan oluşan bir bütün olduğunu hatırlatan 
Besler, bu kapsamda, su kaynaklarının 
etkin biçimde geliştirilmesi ve yönetimi 
için diğer kaynaklarla olan ilişkilerinin 

önemine dikkat çekti. “Bugün küresel 
ısınma nedeniyle kutuplarda buzların eri-
mesinden dolayı diğer canlı hayatları teh-
likeye giriyorsa; Güney Afrika gibi haliha-
zırda su sıkıntısı yaşayan yerlerde kuraklık 
nedeniyle ulusal felaket ilan ediliyorsa, 
dünyada 663 milyar insan temiz su kay-
naklarına ulaşamıyorsa kaynaklar doğru 
yönetilemiyor sonucuyla karşı karşıya 
kalıyoruz. Bizlere de bu konuda önemli 
görevler düşüyor” diyen Batuhan Besler 
sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
yerüstü su potansiyeli, komşu ülkelerden 
yurdumuza gelen akarsulardan kazanı-
lan su potansiyeli ve yeraltı kullanılabilir 

su potansiyeliyle toplam kullanılabilir su 
potansiyelinin 112,7 milyar metreküpü 
bulduğu belirtiliyor. Bu miktarın 40 mil-
yar metreküpünün tarımda, 7 milyar 
metreküpünün içme suyunda, 7 milyar 
metreküpünün ise sanayide kullanıldığı 
ifade ediliyor. Bu şartlar göz önünde 
bulundurulduğunda her alanda doğru 
ve sağlıklı işleyen sistemler kurulması ve 
kullanılması gerekiyor. Tarımdan sana-
yiye ve günlük yaşama, suyun sağlıklı 
şekilde çıkarılması, taşınması, depolan-
ması, dağıtılması hatta yeniden kullanı-
labilir hale getirilmesi için doğru sistem 
ve ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. 
Örneğin tarımda damla ya da yağmur-
lama sulama sistemleri; binalarımızda 
temiz su ve atıksu tesisat sistemlerinde 
uzun ömürlü, hijyenik ve kimyasal direnci 
yüksek boru sistemleri; altyapıda daya-
nıklı ve sızdırmazlık özelliği taşıyan, boru 
içindeki atıksuların yeraltı su kaynaklarına 
karışmasını önleyen sistemler kullanılması 
gibi. Tabii en önemli nokta ise, suyun 
ihtiyacımız kadar kullanımı.”

şanları ve Buderus montajcı bayileri buluştu. 
Toplantıda, 287 yıllık geçmişe sahip Bude-
rus markasının uzman bayilerine ‘gelecek 
bizim başarılarımızla dolu’ mesajı verildi. 
Bunu temsilen toplantı, Geleceğe Dönüş 
filmi konsepti ile gerçekleştirildi. Toplantıda 

2017 yılı değerlendirildi, 2018 yılına ilişkin 
hedefler açıklandı. Toplantıda ayrıca yeni-
likçi projeler hakkında sunumlar da yapıldı. 
Buderus Yıllık Bayi Toplantısı, iki gün süren 
toplantılar ve Çırağan Sarayı’nda yapılan 
gala yemeğinin ardından sona erdi.
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Vaillant Türkiye Ailesi, Vietnam’da Bir Araya Geldi

V aillant, gelenekselleşen Vaillant 
Aile Toplantısını, Vaillant Ailesinin 

250 üyesinin katılımıyla gerçekleştirdi. Bir 
hafta boyunca Vietnam’ın güzelliklerini, 
kültürünü tanıma ve deneyimleme fırsatı 
yakalayan katılımcılar, Vaillant Türkiye’nin 
üst düzey yöneticileriyle de bir araya 
gelme imkânı buldu. 
Katılımcılarla 2017 yılının değerlendirme-
sinin yapıldığı ve başarıların tüm ekip ile 
birlikte kutlandığı buluşmada, 2018 yılına 
yönelik hedefler ve geleceğe yönelik pro-
jeler de anlatıldı.
Toplantıya bir video ile katılan Vaillant 
Group CEO’su Dr. Carsten Voigtlander, 
Türkiye’nin grup içerisinde en çok büyü-
yen 3. pazar olduğunu belirtti. Vaillant 
Group’un Türkiye’ye yatırımlarının önü-
müzdeki dönemde de devam edeceğini 
söyleyen Voigtlander, Vaillant Group’un 
şirket yapısındaki gelişimi hakkında 
da bilgi verdi. Dr. Voigtlander gelecek 

döneme ilişkin katılımcılarla şu bilgileri 
paylaştı: “Artık sadece üretici bir firma 
değil, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda 
teknolojiye de yatırım yapan bir kurum 
olma yolunda ilerliyoruz. Dünyada deği-
şen tüketici alışkanlıkları, yenilenebilir 
enerjilere olan eğilimi artırmaktadır. Yasal 
düzenlemeler de bu değişimi zorunlu kıl-
maktadır. Biz de ürünlerimizle ve tekno-
lojimizle, hem evlerde hem de çevrede 
daha iyi bir iklim oluşturmak için önemli 
adımlar atmaya devam edeceğiz.”
Voigtlander’ın ardından Vaillant Group 
Türkiye CEO’su Alper Avdel, 2017’yi rekor-
larla kapattıklarını vurguladı. İklimlen-
dirme sektörünün pazar değerlendirme-
sine ilişkin bilgiler paylaşan Avdel, kentsel 
dönüşüm, yoğuşmalı kombi ve yenileme 
pazarındaki büyümelerin etkisiyle Türki-
ye’deki kombi satışlarının 1 milyon adedi 
aştığını söyledi. Şofben, termosifon ve 
klimalardaki ÖTV indiriminin de pazardaki 

büyümeyi olumlu etkilediğini vurgulayan 
Avdel, sektördeki büyümenin 2022 yılına 
kadar devam edeceğini belirtti. 
Toplantıda söz alan Vaillant Türkiye Satış 
ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu ise 
2017 yılında gerçekleştirilen başarıları 
anlattı. Türkiye genelinde rekor büyüme 
gerçekleştirdiklerini belirten Kayaoğlu, 
“Vaillant Türkiye olarak tüm iş kolları-
mızda üstün başarı gösterdiğimiz bir yılı 
geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Tarihimizin en yüksek satış rakam-
larına ulaştığımız 2017’de, EcoFIT Start 
kombi satışlarımızda hedeflediğimizin 
üzerine çıktık. 2017 yılında lansmanını 
yaptığımız Mayıs ayında piyasaya çıkan 
Eco TEC Pure’un satışlarında da hedef-
lediğimiz rakamın üzerine çıktık. Türkiye 
genelindeki toplam kombi satışında 117 
bin adet satış rakamına ulaştık. Klima 
satışlarımızda ise yüzde 18 oranında 
büyüme başarısı gösterdik” dedi.

İhracata Daha Çok Kadın Eli Değecek

T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
ihracatçı birliklerinde rol alan kadın 

üye sayısının artması için çalışıyor. TİM, 
yönetim ve denetim kurullarında bulu-
nan kadın üye sayısının artması için Nisan 
ayında gerçekleştirilecek birlik seçimle-
rinde yönetim ve denetim kurullarında en 
az iki yönetim kurulu üyesinin ve bir dene-
tim kurulu üyesinin kadın olması yönünde 
tavsiye kararı aldı. TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, “Ülkemizde kadınların iş 
gücüne katılma oranı 2007 yılında yüzde 
23,6 iken 2017 yılında yüzde 34,2’ye 

yükselmiştir. Bu sayının daha da artması 
ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmayı 
hızlandıracak, refah düzeyimizin geliş-
mesine de katkı sağlayacaktır. Ekonomi 
Bakanımızın da önem verdiği bu konu 
Meclisimiz Sektörler Konseyi ve Yönetim 
Kurulunca değerlendirilmiş olup, birlik-
lerdeki kadın üye sayısının artması için 
böyle bir tavsiye kararı alınmıştır” dedi. 
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlayan Büyükekşi, “Toplumsal 
hayatın yanı sıra, ticarette de ağırlığını 
her geçen gün artıran kadınların, yeni 

dönemde ihracat camiasında da daha 
fazla sorumluluk almasını istiyoruz” dedi.
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Haberler

Türkiye’nin Mühendis Kızları İstanbul’da Bir Araya Geldi

L imak Şirketler Grubu’nun Türkiye’de 
kadın mühendis sayısını artırmak, 

kadınların iş hayatında daha etkin olması 
ve karar verici mekanizmalarda yer alma-
sını sağlamak amacıyla 3 yıl önce başlat-
tığı Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) 
Projesi büyümeye devam ediyor. Proje 
kapsamında Türkiye’nin farklı illerindeki 
30 devlet üniversitesinde belli alanlarda 
mühendislik eğitimi alan 106 öğrenci ile 
deneyimli kadın mühendislerden oluşan 
mentorlar, hafta sonu İstanbul’da üçüncü 
kez bir araya geldi. 2 gün boyunca devam 
eden buluşmanın ilk günü Limak Holding 
ofisinde, ikinci günü ise Limak Eurasia 
Luxury Otel’de gerçekleşti. 
İstanbul'da bir araya gelen bursiyerler, 
toplantıda birbirleriyle tanıştı ve proje 
kapsamında yerine getirmekle yükümlü 
oldukları sosyal sorumluluk faaliyetlerini 
anlatıp, projeye dahil olma hikâyelerini ve 
hayallerini paylaştı. Sektörün önemli isim-
lerinin yer aldığı buluşma kapsamında; 
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı 
Ebru Özdemir’in yanı sıra UNDP Türkiye 
Sürdürülebilir Kapsayıcı Büyüme Portföyü 
Yöneticisi Pelin Rodoplu, UNDP Türkiye 
İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat, Star-
tersHub Yönetim Kurulu Başkanı ve MV 
Holding CEO’su Ebru Dorman, sosyal giri-
şimci Hakan Elbir ile gazeteci yazarlar 
Şebnem Burcuoğlu ve Elif Ergu, sunum ve 
sohbetleriyle üniversite öğrencilerine tec-
rübelerini aktardı. Program kapsamında, 
müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya 
getiren dünyaca ünlü performans grubu 
Blue Man Group'un Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’ndeki şovunu da izleme 
fırsatı yakalayan öğrenciler, pazar günü 
İstanbul’un tarihi mekânları ile Rahmi Koç 
Müzesi’ni de ziyaret etti. 

40	bin	lise	öğrencisine	ulaşacak

Üçüncü yılına giren TMK projesinin emin 
adımlarla ülkemizde bir marka olma 
yolunda ilerlediğini ifade eden Limak 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Özdemir, “Limak Vakfı olarak sadece 
üniversite eğitiminde değil, Türkiye’nin 
Mühendis Kızları projesinin bir diğer 

programı ile lise, Vakfımızın ‘Evin Küçük 
Mühendisleri’ Projesi ile de ilköğretim 
düzeyinde, ülkemizde bu alanı sahiple-
niyor ve bu alana liderlik ediyoruz. Biz-
ler ‘sitem’ etmek yerine, STEM alanına, 
cinsiyet eşitliği perspektifinden olumlu 
katkıda bulunmayı hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu. Projenin üniversite ayağında, bu 
yıl 30 farklı üniversiteden 100 öğrencinin 
üzerine çıktıklarını dile getiren Özdemir 
şöyle devam etti: “Mentor havuzumuzda 
145 gönüllü mentorumuz bulunuyor. 
Lise ayağında 10 ilde 50 okulda gerçek-
leştireceğimiz Eğiticilerin Eğitimi prog-
ramı ve uygulamalar ile 40 bin öğren-
ciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Evin 
Küçük Mühendisleri Projemiz ile bugüne 
kadar bine yakın küçük mühendis adayına 
ulaştık.”

Suriyeli	iki	öğrenci	de	programda

Projeye dahil olan öğrencilerin, toplumsal 
fayda yaratmalarını ve toplumsal sorun-
lara çözüm üretmelerini amaçladıklarını 
belirten Ebru Özdemir, “Bu yıl proje-
mizde Suriye’den göç etmek zorunda 
kalıp ülkemizde mühendislik eğitimi alan 
2 öğrencimiz de yer alıyor. Bunun sayısı 
önümüzdeki yıllarda artacak; çünkü pro-
jemiz, ülkemizde olan Suriyeli öğrenci-
lerin, Türk toplumu ile bütünleşmesine 
yardımcı olmayı ve eğitimlerine devam 

edebilmeleri noktasında farkındalık yarat-
mayı da amaçlıyor. Bu proje aracılığıyla 
yarının lider, sorumlu ve duyarlı mühen-
dis kadınlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Ve bunu sadece Türkiye’de değil, Limak 
Topluluğu olarak iş yaptığımız diğer ülke-
lerde de yapmayı istiyoruz. Bu çerçevede 
geçen yıl başlayan ve birkaç hafta sonra 
ilk mezunlarını verecek olan Kuveyt’in 
Mühendis Kızları ile, 3 yıldır başarılı bir 
şekilde her yıl daha da geliştirerek uygu-
ladığımız projemizi, yurtdışına da ‘ihraç’ 
etmiş olduk” dedi.

“Bilgi	zor	zamanda	ayakta	tutar”

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere ses-
lenen UNDP Türkiye Sürdürülebilir Kap-
sayıcı Büyüme Portföyü Yöneticisi Pelin 
Rodoplu ise, “Bu projeyle sizlerin hayat-
larına dokunurken bir yandan da ulusal 
ölçekte sizlerin de çalışacağı sektörlerde 
eşitlikçi bir çalışma ortamı hazırlıyoruz. 
Sizler birçok yönden hayata hazırlanır-
ken, mesleki açıdan kendinizi yetiştir-
menin yanı sıra bu programda da sizden 
beklendiği gibi yaşamınız boyunca top-
lumsal sorumluluğu hayatınızın bir par-
çası olarak tutmanızı öneririz. Öğrenmeyi 
ve sürekli paylaşmayı temel ilkeniz haline 
getirin. Unutmayın bilgi paylaştıkça artar 
ve bilgi zor zamanlarda ayakta tutar” 
dedi.

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

ENDÜSTRİ

HVAC

ALT YAPI

YANGINLA MÜCADELE

SU TEMİNİ

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

G R O U P  O F  C O M P A N I E S

EBITT EUROPE KFT H-6782 Mórahalom, Szegedi út 108. Hungary
Tel: +3662-280-926 Fax: +3662-280-927 • export@ebitteurope.com

www.ebitteurope.com
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Honeywell, AR/VR Simülatörünü Tanıttı

H oneywell, tesis personelini kritik 
endüstriyel iş faaliyetleri konu-

sunda eğitmeye yönelik artırılmış ger-
çeklikle (AR) sanal gerçekliğin (VR) kom-
binasyonunu kullanan bulut tabanlı bir 
simülasyon aracını tanıttı. Önümüzdeki 
beş yıl içinde endüstriyel tesislerde per-
sonelinin yüzde 50’sinin emekliye ayrı-
lacak olmasına bağlı olarak Honeywell 
Connected Plant Skills Insight Immer-
sive Competency, eğitim düzeyini artırıp 
yeni ve modern yöntemlerle sunarak, yeni 
endüstriyel çalışanların oryantasyon süre-
cini hızlandırmak üzere tasarlandı. 
Honeywell’in ileri eğitim çözümü, veri 
analitiklerini içeren karma gerçeklikle 
Honeywell’in çalışan yetkinliği yönetimin-
deki 25 yıllık deneyimini birleştirerek, iş 
başı eğitimine yönelik interaktif bir ortam 
oluşturuyor. Bu ortam dünyanın ilk ve 
tek bağımsız holografik bilgisayarı olan 
Microsoft HoloLens sistemini ve Windows 
Mixed Reality başlıklarını kullanarak ilgili 
personeli becerilerine ilişkin eğiten ve 
test eden Honeywell C300 kontrolörüne 
yönelik çeşitli arıza, bağlantı ve güç kay-
nağı problemleri gibi çeşitli senaryoları 
simüle ediyor. Honeywell Connected 
Plant Program Direktörü Youssef Mestari, 

konu hakkında şunları söyledi: “Yaşla-
nan iş gücü gibi büyük eğilimler endüstri 
şirketlerine artan oranda baskı uygula-
maktadır. Sonuçta tesis performansını, 
çalışma süresini, güvenilirliği ve emni-
yeti doğrudan iyileştirmek üzere endüstri 
çalışanlarını yetkilendiren ‘Immersive 
Competency’ gibi modern yöntemlerle 
daha yaratıcı ve etkin eğitim sunulması 
için büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.” 
Buluttan erişilen sanal ortamlar aracılı-
ğıyla spesifik iş faaliyetlerini simüle eden 
Honeywell çözümü takım arkadaşlarıyla 
ya da eğitimciyle etkileşimde bulunma 
ve iletişim kurmanın doğal bir yöntemini 
sunuyor. Bir uçuş simülatörüne benzer 
olarak, eğitim alan kişiler güvenli şekilde 
kararlarının ve eylemlerinin sonuçlarını 
deneyimleyebiliyor. Bu yaklaşım gelenek-
sel eğitim yöntemlerine kıyasla beceri 

korumayı yüzde 100’e kadar artırırken, 
teknik eğitimlerin uzunluğunu yüzde 
150’ye kadar kısaltıyor. İlaveten çalı-
şanların eğitim gelişimi resmi yetkinlik 
yönetimi sisteminin bir parçası olarak 
izleniyor. Microsoft Karma Gerçeklik 
Genel Müdürü Loraaine Bardeen’in konu 
hakkındaki görüşleri şöyle: “Honeywell’in 
Windows Mixed Reality platformu ve 
cihazlarıyla birlikte endüstriyel eğitim ve 
yetkinlik gelişimi konusundaki benzersiz 
yaklaşımı dijital dönüşümü proaktif ve 
yaratıcı olarak harekete geçiren lider bir 
endüstriyel oyuncunun iyi bir örneğidir. 
Bu çözüm, gerçek sonuçlara dayalı olarak 
eğitim etkinliğini ölçerek endüstriyel çalı-
şan yetkinliğini tesis performansına doğ-
rudan bağlayan ilk çözümdür.” Honey-
well Connected Plant, verileri tesislerin 
ve işletmelerin daha iyi işletilebilmesini 
olanaklı kılan bir açılıma dönüştürüyor. 
Honeywell, bu özelliği eşsiz etki alanı 
uzmanlığıyla ve performansı maksimize 
etmek üzere prosesleri, varlıkları, insan-
ları ve işletmeyi birbirine bağlama konu-
sundaki gelişmiş analitik yetenekleriyle 
sağlıyor. Honeywell'in siber güvenlik 
çözümleri ise verilerin artan dış tehditlere 
karşı güvenli kalmasını garanti ediyor.

Mas Pompa, Karekod Uygulamasına Geçti

M as Pompa, Şubat ayı başından 
itibaren tüm ürünlerinin etiketle-

rinde karekod uygulamasına geçti. Lazer 
teknolojisi ile ürün etiketlerinin üzerine 
basılan karekod sayesinde o pompa ile 
ilgili birçok bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. 
Pompa etiketlerindeki bu özelliği kulla-
nabilmek için ilk önce cep telefonlarına 
karekod uygulamalarından herhangi 
birinin indirilmesi gerekiyor. Uygulama 
indirildikten sonra pompa etiketinin 
üzerindeki karekod okutulduğunda sis-
tem kullanıcıyı o pompa ile ilgili sayfaya 
yönlendiriyor. Yönlendirilen sayfada o 
pompaya ait teknik doküman ve kullanım 
klavuzu cep telefonuna indirilebiliyor. 
Aynı sayfada o pompanın montaj ve 
demontaj videolarına da ulaşılabiliyor 
ve istenirse Mas Grup yetkili teknik ser-

vislerinin iletişim bilgileri de görülebiliyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren Mas Pompa Satış 
ve Pazarlama Direktörü Erhan Özdemir 
şunları söyledi: “Şubat ayından itibaren 
tüm ürünlerimizin etiketlerinde kare-
kod kullanmaya başladık. Bu uygulama 
sayesinde müşterilerimiz, dünyanın nere-
sinde olurlarsa olsunlar kullandıkları Mas 
Pompa ürünleri ile ilgili bilgilere mobil 
telefonlarından kolaylıkla ulaşabiliyor-
lar. Türkçe ve İngilizce hazırlanan dokü-
manlar yurtiçi müşterilerimizin yanında 
ihracat müşterilerimiz için de büyük 
kolaylık sunuyor. Montaj ve demontaj 
videoları sayesinde pompaların bakım-
ları da videolar seyredilerek yapılabiliyor. 
Ayrıca, istenirse en yakın yetkili teknik 
servise de ulaşılabiliyor. Ürün ile ilgili 
detaylı bilgilerin ürün ile birlikte dünyanın 

her köşesine gitmesinin ve bu bilgilere 
sadece bir cep telefonu ile ulaşılabiliyor 
olmanın pompa sektörü için önemli bir 
yenilik olduğunu düşünüyorum.”

• Döküm ile kauçuk yekparedir.
• Klasik kelebek vanalarda 
yaşanan “basınç altında deforme 
olan conta (sit)” problemi 
yaşanmaz.
• • Komple kauçuk kaplı olması 
nedeniyle korozyona uğramaz.
• Dış kaçak problemi yaşanmaz.
• Doğru akışan kullanımında 
daha uzun süre kullanım ömrü 
sağlar.

DN 50...200
16 BAR

Komple 
Kauçuk Kaplı

DuyarVana.Com.Tr DuyarValve.Com
4448262

VANA

28 TERMODİNAMİK • MART 2018



• Döküm ile kauçuk yekparedir.
• Klasik kelebek vanalarda 
yaşanan “basınç altında deforme 
olan conta (sit)” problemi 
yaşanmaz.
• • Komple kauçuk kaplı olması 
nedeniyle korozyona uğramaz.
• Dış kaçak problemi yaşanmaz.
• Doğru akışan kullanımında 
daha uzun süre kullanım ömrü 
sağlar.

DN 50...200
16 BAR

Komple 
Kauçuk Kaplı

DuyarVana.Com.Tr DuyarValve.Com
4448262

VANA



Haberler

EMAS Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu: 
“E.C.A., ErP Yönetmeliği’ne hazır”

T ürkiye’de Nisan ayında yürürlüğe 
girecek olan ErP (Energy Related 

Products) Yönetmeliği kapsamında artık 
sadece yoğuşmalı ürünler tüketicilerin 
kullanımına sunulacak. Yönetmeliğin 
enerji etkinliğini iyileştirmeyi ve çevreyi 
korumayı hedeflediğini vurgulayan EMAS 
Makina Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Meh-
met Özokumuşoğlu, “Yüksek verimlilik 
sağlayan yoğuşmalı cihazlar, yakıt tüketi-
minde yüzde 30’a varan tasarruf sağlıyor. 
Böylece, doğalgaz tüketimi ve faturası 
azalırken, ülke ekonomisine de önemli 
katkı sağlanacak. 30 yılı aşkın süredir 
ısıtma sistemleri sektöründe faaliyet gös-
teren bir şirket olarak, mevcut ürünlerimi-
zin yanı sıra yeni ürünlerimiz, satış ve satış 
sonrası hizmet kanallarımız ile bu geçişi 
başarılı bir şekilde tamamlayacağız” dedi. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum yasaları 
ve düzenlemelerinin bir parçası olan ErP 
Yönetmeliği, verimi yüksek, atık gaz oranı 
daha düşük olan yoğuşmalı kombilerin 
üretilip satılmasını kapsarken, yüksek 
oranda enerji tüketen tüm ürünlerin 
kademeli olarak piyasadan kaldırılma-
sını amaçlıyor. Konvansiyonel kombi-
lerin ithalat ve üretimine yasak getiren 
düzenlemenin mevcut kombileri etkile-
meyeceğini vurgulayan Özokumuşoğlu, 
şu açıklamalarda bulundu: “Halihazırda 
kullanılan konvansiyonel kombiler ile 
ilgili bir değişiklik söz konusu olmadı-
ğından, tüketiciler kombilerini değiştir-
mek zorunda değil, mevcut cihazlarını 
tüketim ömrü bitene kadar kullanmaya 
devam edebilirler.” Yönetmeliğe uygun 
yoğuşmalı cihazların yakıt tüketiminde 
yüzde 30’a varan  tasarruf sağladığını 
belirten Özokumuşoğlu, yoğuşmalı kom-
bilerden maksimum verim elde edebilmek 
için yaşam alanlarının sahip olduğu özel-
liklere de dikkat etmek gerektiğinin altını 
çiziyor: “Kombi seçiminde evdeki kombi 
tesisatından, radyatörlerin konumu 
ve uzunluklarına kadar birçok detayın 
uzman kişiler tarafından tasarlanmış 
olması gerekiyor. Kombi seçerken evin 
ısıtma ve kullanım suyu ihtiyacı yanında, 

verime de bakılmalıdır. Satın alınacak 
kombinin yedek parçalarının uygun fiyatlı 
olması ve servis ağının yaygın olması da 
çok önemlidir. Diğer önemli konu ise 
bina ve izolasyon kalitesidir.”  

“E.C.A.,	ErP	Yönetmeliği’ne	
uygun	SCOT’u	(Güvenli	Yanma	
Teknolojisi)	Türkiye’de	ilk	kez	
yerli	üretimle	hayata	geçirdi”

E.C.A. markalı ürün gamının her daim 
son teknoloji ile üretilen, tasarruf sağla-
yan ve çevreye duyarlı cihazlardan oluş-
tuğunu belirten Özokumuşoğlu, “Sek-
törde birçok ilke imza atan bir marka 
olarak, yönetmelikte belirtilen standart-
lar ve verim değerlerine uygun kombi 
üretimi ve satışını zaten yapıyorduk. 
Örneğin 2016 yılında E.C.A. olarak piya-
saya sunduğumuz, yönetmeliğe uygun 
tam yoğuşmalı premix kombimiz SCOT 
(Güvenli Yanma Teknolojisi) Türkiye’de 
ilk kez yerli üretimle hayata geçti. 2017 
yılında enerji yönetmeliğine uygun, sessiz 
çalışma özelliğine sahip, kompakt boyut-
larıyla öne çıkan Proteus Premix kombi-
mizi müşterilerimizin beğenisine sunduk. 
Bu yıl da en yeni ürünümüz olan Plustech 
kombimizi ilk kez ISK-Sodex Fuarı’nda 

lanse ettik. Fuar katılımcılarından yoğun 
ilgi gören Plustech kombi, yüzde 102,5 
enerji verimi ve yüzde 35 modülasyon 
oranı ile tasarruf sağlayan bir ürün. Ar-Ge 
çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdü-
rüyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüke-
ticilerimize konfor ve tasarruf sağlayan 
teknolojik ürünler geliştirmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Seeking drivers  
of innovation
Nuremberg 16 – 18.10.2018

Get the attention of a high-class audience of  

industry leaders, the trade press and policy makers. 

 Impress them with successful projects that excel in 

terms of function, energy consumption and technical 

innovations. 

APPLICATIONS CLOSE 29 JUNE 2018  

for the Chillventa AWARD – honouring teams of 

 experts in plant construction, design and operation 

at the exhibition for refrigeration, air-conditioning, 

 ventilation and heat pumps.
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Başkanlık Süresi Üç Yıla Çıkarılan Türkiye İMSAD’da, Ferdi Erdoğan İki 
Yıl Daha Başkan

T ürkiye İMSAD’ın 36’ncı Olağan Mali 
Genel Kurulu 28 Şubat’ta Limak 

Eurasia’da gerçekleşti. 36’ncı Olağan 
Mali Genel Kurulu’nda, Türkiye İMSAD’da 
başkanlık süresinin 3 yıla çıkarılmasına ve 
2017 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına 
seçilen Ferdi Erdoğan’ın Türkiye İMSAD 
Başkanlığını iki yıl daha sürdürmesine karar 
verildi. Genel Kurul sonrası gerçekleşen 
“Türkiye İMSAD Üye Buluşması” toplan-
tısına dernek üye ve paydaşlarının yanı 
sıra Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı 
Can Fuat Gürlesel ve Gazeteci Metehan 
Demir konuşmacı olarak katıldı. Türkiye 
İMSAD Üye Buluşması’nda, inşaat mal-
zemesi sanayisi, öne çıkan gündem mad-
deleri ile ele alındı. Türkiye İMSAD Üye 
Buluşması’nda açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi 
Erdoğan, 34 yıldır faaliyetlerini sürdüren 
Türkiye İMSAD’ın üyeleriyle birlikte ülke 
kalkınmasına, yatırımları ve ticari faaliyet-
leriyle, yarattığı istihdamla, dış ticaretteki 
başarısıyla en yüksek katkı sağlayan sivil 
toplum kuruluşlarından biri konumunda 
olduğunu söyledi ve “Bizler bu ülkenin 
sanayicileri, inşaat sektörünün temsilcileri 
olarak, ülkemize ve sektörümüze fayda 
sağlayacak çalışmalarımızı yapmakla bir-
likte, birtakım eksiklere de dikkat çekmeyi 
görev bildik” dedi. 

“İnşaat	sektörü	büyüdükçe	ülke	
ekonomisi	de	büyür”
İnşaat sektörü büyüdükçe ülke ekono-
misinin de büyüdüğünün altını çizen 

T

Türkiye İMSAD’dan ‘1-7 Mart Deprem Haftası’ Açıklaması
ürkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdo-
ğan, ‘1-7 Mart Deprem Haftası’ 

kapsamında yaptığı açıklamada, deprem 
kuşağında bulunan Türkiye’de, riski dep-
remin değil, güvensiz yapıların oluşturdu-
ğunu belirtti. Ferdi Erdoğan, “Oysa kali-
teli malzemelerden üretilmiş, mühendislik 
ve mimari açıdan teknik kurallara uygun 
yapılar, depremi riskli olmaktan çıkarıyor. 
Üstelik Türkiye inşaat malzemesi sanayisi-

Türkiye İMSAD Başkanı Ferdi Erdoğan 
büyümelerle ilgili şu verileri paylaştı: 
“2017 yılında inşaat sektöründe büyüme 
3. çeyrekte hızlandı ve yüzde 18,7 oldu. 
Türkiye ekonomisi 2017 yılının 3. çeyre-
ğinde yüzde 11,1 büyüme gösterdi. Yılın 
ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 
5,6 ve 5,5 olarak revize edildi. Böylece 
yılın ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 9,9, 
Türkiye ekonomisi yüzde 7,3 büyüdü. Bu 
verilerden hareketle 2018 yılında inşaat 
sektörünün yüzde 4-5 oranında büyüme 
gerçekleştirmesini bekliyoruz.”
Türkiye’nin en güçlü sanayi kollarından 
birini temsil ettiklerini vurgulayan Ferdi 
Erdoğan, “100’ün üzerinde ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. İç pazar büyüklüğünün 
şu anda tahmini 97 milyar dolar olduğunu 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2017 yılı toplam 
pazar büyüklüğümüzün de 113,4 milyar 
dolar olmasını bekliyoruz. 2017 yılındaki 
16,4 milyar dolarlık toplam ihracat ile sek-
törümüzün Türkiye toplam ihracatındaki 
payı yüzde 10,4, oldu” dedi.  
İhracat ve ithalat performanslarına da 
değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Sek-
törümüz 2018 Ocak ayına oldukça iyi baş-
ladı. 2016 yılındaki 15,24 milyar dolarlık 

ihracatın ardından 2017 yılındaki 16,4 
milyar dolarlık ihracat ile yılı iyi kapadığı-
mızı söyleyebiliriz. Ocak ayındaki ihracat 
performansımız da yıllık ihracattaki artışı 
destekler nitelikte. Dolayısıyla 2018 yılında 
ihracatımızın 17-18 milyar dolar bandında 
gerçekleşmesini bekliyoruz. İthalatımız ise 
2017 yılında 8,9 milyar dolar oldu. 2016 
yılında bu rakam 9,3 milyar dolardı.”
2018 yılı itibarıyla yeni bir endeksi daha 
hayata geçirdiklerini hatırlatan Ferdi 
Erdoğan, “İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış 
Ticaret Endeksleri ile amacımız, inşaat mal-
zemeleri sanayinde yer alan ürünlerin dış 
ticaret mutlak verilerini derlemek ve bu 
veriler yardımıyla dış ticaretteki gelişmeleri 
detaylarıyla izlemek ve değerlendirmek” 
dedi. Erdoğan “Türkiye İMSAD olarak 
ülkemize ve sektörümüzün gelişmesine 
bundan sonraki yıllarda da aynı şevk ve 
heyecanla devam etmemizi diliyor, geride 
bıraktığımız 34 yılda Türkiye İMSAD’ın 
bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm 
başkanlarımıza, yöneticilerimize ve çalı-
şanlarımıza içten saygı ve minnetlerimi 
sunuyorum” diyerek konuşmasını sonlan-
dırdı. Erdoğan’ın ardından Türkiye İMSAD 
Ekonomi Danışmanı Can Fuat Gürlesel, 
global ekonomi ve Türkiye ekonomisi ile 
inşaat sektörü hakkında detaylı bir sunum 
gerçekleştirdi. Konuk konuşmacı Gaze-
teci Metehan Demir de ülke gündemini 
ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. 
Türkiye İMSAD Üye Buluşması düzenlenen 
akşam yemeği ile sona erdi.

nin ürün kalitesi, mimarlık ve mühendislik 
açısından güvenli bir yapının üretilmesi 
için tüm donanıma, bilgi birikimine ve 
yetkinliğe haiz” diye konuştu. “Depremler 
yerkürenin kendi varlığını sürdürme ger-
çeğidir ve olmaya devam edecektir. Her yıl 
dünyada ortalama 500 bin deprem olur 
ve insanlar bunun 100 bin kadarını hisse-
der. 7.0-8.0 arası şiddette deprem, yılda 
ortalama 18-20 adet gerçekleşir, 8.0 üstü 
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ise her yıl 1 adet olmaktadır. Yerkürenin 
deprem gerçeği bu şekildedir. Ülkemiz de 
deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır ve 
nüfusun neredeyse yüzde 90’dan fazlası 
deprem bölgelerinde yaşamaktadır” diyen 
Türkiye İMSAD Başkanı Erdoğan sözle-
rine şöyle devam etti: “’İnşallah bir daha 
deprem olmaz’ demek yerine ‘İnşallah 
depremlere dayanıklı evler yapılır ve o 
evlerde yaşarız’ demek daha doğru bir 
dilektir.” Nitelikli yapı kalitesinin olması ve 
en az 100 yıl dayanacak binaların yapıl-
ması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, 
kentsel dönüşüm sürecinin önemli bir 
fırsat olduğunu ifade ederek, “Biz binaları 
dönüştürerek kentsel dönüşümün özünü, 
ruhunu kaybediyoruz. Kentsel dönüşüm 
maalesef bina dönüşümü ile eşit anlama 
gelmiş durumda. Kentsel dönüşüm çer-
çevesinde mahalleler değil, sadece binalar 
dönüşüyor. Ayrıca günümüzde depremle 
ilişkilendirilmiş konut yapısı halen çok 
yerine oturmuş değil. Kentsel dönüşü-
mün bir bina dönüşümü olmadığından 
hareketle, depremlere dayanıklı bina ihti-
yaç alanlarında, kalıcı, çağdaş, konforlu, 
kaynakları akıllıca kullanmayı planlayan, 
bina kadar çevre ve altyapının da ihtiyaç-
ları karşılayacak şekilde alan dönüşüm-
lerinin yapılması gerek. Yani 20-30 yıl 
sonra yeniden kentsel dönüşümü konuş-
mak durumunda kalmamak için en az 
100 yıl dayanacak binalar inşa etmeliyiz. 
Ülkemizde halen 7.5 milyon konut riskli 

Alfa Laval Türkiye Bayilerine Ödül

A lfa Laval Türkiye distribütör ödülleri 
sahiplerini buldu. Alfa Laval Global 

Endüstriyel Ekipman Satış Müdürü Claes 
Ericsson, distribütörleri ziyaret ederek 
ödülleri takdim etti. Atak Mühendislik, 
Alfa Laval Türkiye Enerji Departmanı’nın 
2017 yılı içerisinde plakalı eşanjör ürün 
grubunda en yüksek cirosal büyümeyi 
gösteren distribütörü olarak “Yılın En Çok 
Büyüme Gösteren Distribütörü” ödülüne 
layık görülürken, Değişim Isı Teknik, Alfa 
Laval Türkiye Enerji Departmanı’nın 2017 
yılı içerisinde en yüksek satış cirosu yapan 
distribütörü olarak “Yılın En İyi Distribü-
törü” ödülüne layık görüldü.

durumda, bu konutların yıkılıp yeniden 
yapılması lazım” dedi. 

“Türkiye’de	çok	acil	bir	Yapı	
Yasası’na	ihtiyaç	var”
Türkiye’nin acil bir ‘Yapı Yasası’na ihtiyacı 
olduğunun altını çizen Ferdi Erdoğan, “Biz, 
Türkiye İMSAD olarak, denetimin önemini 
her zaman ve her platformda vurguluyoruz. 
Türkiye’de çok acil bir Yapı Yasası’na ihti-
yaç var. Bu yasanın çıkarılması, bir sektörü 
değil, tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle 
olacak. Denetim konusunda disiplini sağla-
mak için de olası ihmallerin önüne geçecek 
bir denetim mekanizması oluşturulmalı. 
İnşaatlarda sadece betonun, demirin 
değil, yalıtım başta olmak üzere tüm mal-
zemelerin, yapım/uygulama süreçlerinin 
de denetlenmesi gerekiyor. Denetimdeki 
aksaklıkları çözemezsek kalitesiz ve plansız 
yapılaşmadaki sorunların önüne geçmemiz 
mümkün değil. Binaların betonarme, çelik 
veya ahşap ya da başka bir malzemeden 
inşa edilmesinden çok daha önemli olan, 
neyle yapıldığı değil, nasıl yapıldığından 
emin olunması. Gelişmiş ülkelerde, canlı 
varlıkların yaşam kalitesine son derece 
önem verildiğini düşündüğümüz ülkelerde, 
ahşaptan gökdelenler yapılmaya başlanı-
yorsa, sizin malzemeler üzerinden yaptığı-
nız tartışmanın rasyonel bir tarafı olamaz. 
Betonarme bir bina ‘arme’ değilse, çelik 
inşaat, ihtiyaçlara uygun yapılmış bir çelik 
inşaat değilse ya da ahşap bir bina, ister 

az katlı olsun ister çok katlı olsun; istenilen 
evsafta yapılmamışsa ve bu inşaatlar yapı-
lırken doğru düzgün denetlenmemişse; 
depremlerin 4 ya da 7 şiddetinde gerçek-
leşmesinin hiçbir önemi olmaz. İnşaatı ne 
ile yaptığımız kadar nasıl yaptığımız da son 
derece önemli” dedi. 

“Denetimin	de	içinde	olduğu	
bütüncül	bir	sistem	kurulmalı”
Yasal düzenlemelerle, sektörel sivil toplum 
örgütlerinin piyasa denetimlerinde etkin 
rol almasının gerektiğine vurgu yapan 
Erdoğan “Ülkemizde binanın tasarımın-
dan yapımına kadar, denetimin de içinde 
olduğu bütüncül bir sistem kurulmalı ve 
toplumda güvenli yapı bilinci oluşturulmalı. 
Bu yaklaşımla, kamu ile sektörümüzü ilgi-
lendiren konularda iletişim ve işbirliği içeri-
sinde olmaya devam ediyoruz. 2017 yılında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen 
Kurulu ile Türkiye İMSAD tarafından yürütü-
len çalışmayla yeni bir ‘İnşaat Genel Teknik 
Şartnamesi’ hazırlamaya başladık. Bakanlık 
yetkilileri ile derneğimizin İnşaat Malzemesi 
Satınalma Şartnameleri Komitesi yoğun bir 
şekilde yeni şartnameler üzerinde çalıştı. 
Bu, gerek içeriği gerekse de ‘Bakanlık-STK-
Özel Sektör İşbirliği’ bakımından oldukça 
kıymetli bir çalışma. Bu çalışmanın kamu 
ve özel sektör işbirliğine önemli bir örnek 
teşkil ettiğine inanıyoruz.  Bir an önce yeni 
şartnamenin yürürlüğe girmesini temenni 
ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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ABB, Dijitalleşme Üzerine Müşterilerine Bir Seminer Düzenledi

A BB Türkiye Endüstriyel Otomas-
yon Divizyonu Enerji Üretimi ve Su 

Birimi, 17 Ocak 2018 tarihinde Santral 
İstanbul - Enerji Müzesi’nde, dijitalleşme 
üzerine müşterilerine bir seminer düzen-
ledi. ABB’nin elektrik ve otomasyon tari-
hinde 100 yılı aşan ürünlerinin de yer 
aldığı, Türkiye’nin ilk enerji üretim tesisi, 
Silahtarağa Santrali’nde gerçekleştirilen 
etkinliğe katılan enerji üretim firmalarına, 
ABB Ability™ platformu ile ABB’nin güç 
üretimi alanındaki en modern anahtar 
teslim çözümleri tanıtıldı.  
Seminerin açılış konuşmasını, ABB Türkiye 
Endüstriyel Otomasyon Divizyonu Enerji 
Üretimi ve Su Birimi Müdürü Barış Ünver 
gerçekleştirdi. Ünver katılımcılara enerji 
üretimi endüstrisindeki en modern tek-
nolojiler ve dünyadan güncel trendler ile 
paralel olarak ABB’nin bu alandaki özel 
uygulamalarından kısaca bahsetti.
Seminerin ilerleyen bölümlerinde ABB’nin 
enerji üretim ve su tesisleri için özel olarak 
geliştirdiği otomasyon sistemi Symphony 
Plus DCS’in kullanıcılarına sağladığı 
rekabet avantajları Satış ve Pazarlama 
Müdürü İbrahim Boran tarafından katı-
lımcılarla paylaşıldı.
ABB bünyesinde dijitalleşme konsepti 
kapsamında öncü olarak geliştirilmiş ABB 
Ability™ platformu ve platform bünye-
sindeki çözümler, ölçülebilen faydalar 

ve kanıtlanmış referanslar ile birlikte ABB 
İtalya İleri Teknolojiler Uygulama Müdürü 
Maurizio Barabino tarafından sunuldu.
ABB’nin iş değerlerinin başında gelen İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunda ise Giu-
seppe Moreschi ABB’nin yer aldığı enerji 
tesisleri ve projeler için özel olarak hazır-
lanan dijital mobil uygulaması Safety App 
hakkında katılımcıları bilgilendirildi.
Öte yandan seminere misafir konuşmacı 
olarak ERG şirketi Termik ve Hidrolik 
Santraller Operasyon Müdürü Giovanni 
Bellina katıldı. ABB’nin kendi firmalarına 

sunduğu çözümlerle sağlanan yararlar ve 
teknolojik gelişmelerden örnekler veren 
Bellina, katılımcılar adına ortak sorun ve 
ihtiyaçlarının seslendirilmesi açısından iyi 
bir referans oldu. 
Ayrıca canlı video bağlantısıyla gerçek-
leştirilen sanal tur sayesinde katılımcılar, 
güç üretiminin uzaktan kontrol edilme-
sine, verimliliğinin artmasına ve masraf-
larının azalmasına imkân sağlayan ABB 
İşbirliği Operasyon Merkezi’ni (Collabo-
ration Operation Center) görme ve dene-
yimleme olanağı buldu. 
Türkiye’nin önde gelen 20 enerji üretimi 
firmasından 60 kişinin katılımıyla gerçek-
leşen seminerlerden sonra katılımcılar, 
Türkiye’nin ilk enerji üretim tesisi olan 
Silahtarağa Santrali’ni rehberler aracılı-
ğıyla gezme fırsatı buldu. ABB’nin enerji 
üretimi alanında sunduğu ürünlerin yer 
aldığı tarihi tesisin gezisinden sonra 
santralin kontrol odasında gerçekleşen 
kokteyl ile etkinlik son buldu.
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Mitsubishi Electric Manisa’daki Ev Tipi Klima Fabrikasının Resmi 
Açılışını Gerçekleştirdi

D ünya genelinde yaklaşık 138 bin 
700 çalışanı ve 37,8 milyar dolar 

grup satışıyla 43 ülkede faaliyet göste-
ren Mitsubishi Electric, ev tipi klimaların 
geliştirilmesi ve üretimi için Manisa’da 
kurduğu yeni fabrikasının resmi açılışını 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’nün katıldığı törenle 8 Şubat Per-
şembe günü gerçekleştirdi. Yeni üretim 
tesisi, Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki 
ilk ev tipi klima fabrikası oldu. Mitsubishi 
Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim 
A.Ş. tarafından Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulan yeni fabrika ile Tür-
kiye, Mitsubishi Electric için önemli bir 
üretim üssü haline geldi. Yaklaşık 382,5 
milyon TL sermayeyle 60 bin metrekareye 
yakın alan üzerinde hayata geçirilen fab-
rikanın Mart 2021’de sona eren mali yıl 
itibarıyla yıllık üretim miktarının 500.000 
sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 
kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.
Mitsubishi Electric’in Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasının açı-
lış törenine; Başbakanlık Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatı-
rım Ajansı) Başkanı Arda Ermut, Manisa 
Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Japonya 
Büyükelçisi Akio Miyajima, Manisa Millet-
vekili Selçuk Özdağ, Mitsubishi Electric 
Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki 
Sakuyama, Mitsubishi Electric Corpora-
tion Başkan Yardımcısı ve Yaşam Alanı & 
Dijital Medya Ekipmanları Grup Başkanı 

Takeshi Sugiyama, Mitsubishi Electric 
çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, törende gerçekleştirdiği 
konuşmasında yeni fabrikanın ülke-
mize, Mitsubishi Electric firmasına ve 
Manisa’ya hayırlı olmasını dileyerek 
şunları ifade etti: “Türkiye’nin üretimine, 
ihracatına ve istihdamına katkıda bulu-
nan her fabrika ve her girişim bizim için 
son derece önemli ve kıymetlidir. Türkiye 
ve Japonya’nın bilim, teknoloji ve sanayi 
alanında daha yoğun işbirliği geliştirme-
leri büyük önem taşıyor. Japonya, Asya 
pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik 
ortaklarımızdan biridir. Dostluk temel-
leri üzerinde yükselen ticari, kültürel ve 
siyasi ilişkilerimizin bundan sonra da 

artarak devam edeceğine bütün kalbimle 
inanıyorum. Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde kurulan ve çalışan sayısını 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 400 
seviyesine çıkaracak Mitsubishi Electric 
fabrikasının bütün paydaşlar için hayırlı 
olmasını ve bereket getirmesini diliyo-
rum.”
Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda 
Ermut ise konuşmasında Türkiye’nin 
uluslararası yatırımcılar için öneminin 
bu yatırımla bir kez daha teyit edilmiş 
olduğunu dile getirdi. 
Açılışta, Mitsubishi Electric’in dünyadaki 
faaliyetleri ve Türkiye’deki hedefleri ile 
ilgili açıklamalarda bulunan Mitsubishi 
Electric Corporation Başkanı ve CEO’su 
Masaki Sakuyama şunları söyledi: “İçinde 
bulunduğumuz mali yılda, Mitsubishi 
Electric Corporation olarak 4,420 mil-
yar Japon Yeni (yaklaşık 147 milyar TL) 
düzeyinde net satışa ve 325 milyar Yen 
(yaklaşık 10,8 milyar TL) tutarında faali-
yet gelirine ulaşmayı hedefliyoruz. Mit-
subishi Electric Turkey Klima Sistemleri 
Üretim A.Ş.’nin de dahil olduğu klima 
ve soğutma sistemleri segmentimiz, Mit-
subishi Electric Corporation olarak büyük 
önem verdiğimiz ev aletleri bölümümü-
zün önemli bir parçası konumunda. 
1,040 milyar Yen (yaklaşık 34,6 milyar 
TL) olarak gerçekleşeceğini öngördü-
ğümüz ev aletleri bölümü net satışları, 

36 TERMODİNAMİK • MART 2018



Haberler

şirketimizin toplam satışlarının dörtte 
birine karşılık geliyor. Bölümün faaliyet 
gelirinin ise 57 milyar Yen (yaklaşık 1,9 
milyar TL) tutarına ulaşarak şirketimizin 
toplam faaliyet gelirinin altıda birini oluş-
turmasını bekliyoruz.” 43 ülkede faaliyet 
gösteren Mitsubishi Electric’in potan-
siyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de 
2012 yılından bu yana kendi yapılanması 
ile faaliyet gösterdiğini hatırlatan Masaki 
Sakuyama, “Öncelikli pazar olarak gör-
düğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fab-
rikamız ile Mitsubishi Electric için önemli 
bir üretim üssü haline gelmiş oldu” dedi. 
Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir 
dostluk olduğunu söyleyen Masaki Saku-
yama, “Manisa’daki yeni fabrikamız ile 
Türkiye ve Japonya arasında tarihten bu 
yana gelen dostluğumuzu pekiştirmeye 
katkı sağlayacağımız için son derece 
mutluyuz. İleri teknolojiye sahip yüksek 
kaliteli klimalarımızı Türkiye ve Avrupa 
için artık Türkiye’de üreterek ve diğer 
iş kollarımızda da faaliyetlerimizi geniş-
leterek Türk halkının refahına katkıda 

bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de	yıllık	1	milyon	ünite	
olan	ev	tipi	klima	pazarı	hızla	
büyüyor
Mitsubishi Electric Corporation'ın Tür-
kiye ve Avrupa’daki klima ve soğutma 
sistemleri faaliyetleri hakkında bilgi 
veren Mitsubishi Electric Corporation 
Başkan Yardımcısı & Yaşam Alanı ve 
Dijital Medya Ekipmanları Grup Başkanı 
Takeshi Sugiyama ise şöyle konuştu: 
“Türkiye ve yakınındaki Avrupa ülkeleri, 
klima ve soğutma sistemleri segmen-
timiz için en önemli pazarlar arasında 
yer alıyor. Bu pazarlar, '2020 İlerleme 
ve İnovasyon' olarak adlandırdığımız 
gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmek 
konusunda şirketimiz için büyük önem 
taşıyor. Bu bölgedeki net satışlarımız, 
klima ve soğutma alanındaki toplam 
satışlarımızın yaklaşık yüzde 20’sini oluş-
turuyor. Türkiye’nin kaydettiği ekono-
mik büyümenin ve yakınındaki Avrupa 
ülkeleri ile dostane ilişkilerinin sağla-

dığı avantaj sayesinde, yeni fabrikamız 
bizim için stratejik bir rol üstlenecek. 
Türkiye’de yıllık 1 milyon ünite civarında 
olan ev tipi klima pazarının, ülkenin 
ekonomik gelişimiyle birlikte daha da 
büyümesini bekliyoruz. Operasyonları-
mızı çok daha müşteri odaklı hale getir-
mek üzere hazırlık süresini kısaltmak 
ve ürünün pazara giriş süresi açısından 
avantaj sağlamak için yeni fabrikamızı 
Manisa’da kurduk.”

Pazarın	ihtiyaçlarına	uygun	yerel	
ürünler	geliştirilecek
Takeshi Sugiyama, “Yeni fabrikamızda, 
önde gelen çevre dostu bir şirket olma 
hedefimize uygun olarak Avrupa Birliği 
mevzuatının gerekliliklerini karşılayan, 
yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu 
klimalar üretilecek. Ayrıca pazarın ihti-
yaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt 
veren yerel ürünler geliştirilecek. Bu çer-
çevede, pazarda yerel bir fabrikaya sahip 
olmanın avantajını da kullanarak Türkiye 
için bir model geliştirmeyi planlıyoruz” 
şeklinde konuştu. 

500	bin	set	yıllık	üretim	miktarı,	
400	kişi	istihdam	hedefi
Fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Mit-
subishi Electric Turkey Klima Sistem-
leri Üretim A.Ş. Başkanı Katsu Wada 
şu açıklamalarda bulundu: “Şirketimiz 
Mitsubishi Electric Turkey Klima Sis-
temleri Üretim A.Ş., Türkiye’de ev tipi 
klimaların geliştirilmesi ve üretimi için 
Nisan 2016’da kuruldu. İnşaatını Hazi-
ran 2017’de tamamladığımız fabrikamız 
Aralık 2017’de üretime başladı. Yakla-
şık 382,5 milyon TL sermayeyle 60 bin 
metrekareye yakın alan üzerinde hayata 
geçirilen fabrikamızın, Mart 2021’de 
sona eren mali yıl itibarıyla yıllık üre-
tim miktarının 500.000 sete (iç ve dış 
ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam 
sağlaması hedefleniyor.” Yeni fabrikanın 
Avrupa’da Mitsubishi Electric’in ev tipi 
klimalarının üretileceği ilk fabrika oldu-
ğunu vurgulayan Katsu Wada, markanın 
Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory kon-
septi ile tasarlanan tesiste yüksek tekno-
lojili çevreye dost ürünler üretileceğini 
sözlerine ekledi.

Yeni	Fabrikanın	Detayları
Konumu Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, Türkiye

Tesis alanı Yaklaşık 60.000 metrekare

Kat alanı Yaklaşık 40.000 metrekare
Faaliyete geçme 
tarihi 12 Aralık 2017

Ürün Ev tipi klima

Üretim kapasitesi Yılda 500.000 set (iç ve dış ünite)

Şirkete	Genel	Bakış	

Adı

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim 
Anonim Şirketi
İngilizce: Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems 
Manufacturing Turkey Joint Stock Company

Başkanı Katsu Wada

Konumu Manisa, Türkiye

Sermayesi 382,5 milyon TL (yaklaşık olarak 11,5 milyar JPY)
(Sahibi: Mitsubishi Electric Corporation, %100)

Kuruluş tarihi 4 Nisan 2016

Çalışan sayısı Şubat 2018 itibari ile 211
Mart 2021’de sona eren mali yıl itibari ile yaklaşık 400

Faaliyet alanı Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi
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Haberler

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri’nden Yetkili Servisleri için 
“Çalışma Çadırı” Projesi

M itsubishi Electric Türkiye Klima Sis-
temleri, ileri teknoloji ürünlerinde 

uyguladığı “Mitsubishi Electric Kalitesi” 
(MEQ) anlayışını hizmetlerinde de sunu-
yor. Hizmet kalitesini geliştirmek üzere 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sür-
düren Mitsubishi Electric, satış sonrası 
hizmetlerde önemli bir rolü bulunan yet-
kili servis ekipleri için “Çalışma Çadırı” 
projesini başlatarak sektörde bir ilke imza 
attı. “Çalışma Çadırı”nı yetkili servisle-
rine ücretsiz olarak ulaştıran marka, bu 
projeyle servis ekibinin çalışma şartlarını 
iyileştirmeyi, çalışan konforunu ve hizmet 
verimliliğini artırmayı amaçlıyor.
Çalışma çadırı ile olumsuz hava koşul-
larında dahi müşterilere doğru teknikle 
kesintisiz bir hizmet sunarken yetkili 
servis ekibine de konforlu bir çalışma 
alanı sağlamayı amaçladıklarını belirten 
Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Servis 
ve Eğitim Müdürü Sinan Kanak proje ile 
ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Sahada 
görev alan yetkili servis çalışanlarımızın 
emniyetli ve konforlu bir ortamda çalış-
maları markamız için son derece has-
sas bir konu. Mitsubishi Electric Kalitesi 
(MEQ) yaklaşımı ile doğru hizmet anlayı-
şını birleştiren markamızın servis ve eği-
tim departmanı tarafından özel olarak 
tasarlanan bu çalışma çadırı, satış sonrası 
hizmetlerin her alanında kullanılabiliyor. 

Yetkili servislerimiz tarafından test edi-
len, kolay kuruluma sahip çalışma çadırı, 
2-3 dakika gibi kısa bir sürede kullanıma 
hazır hale geliyor. Çadır, dış ünitenin 
etrafını tamamen kapatabildiği gibi servis 
personelinin de rahatça çalışabileceği bir 
iç hacme sahip.”
Çalışma çadırının en önemli özelliği-
nin, klima dış ünitesinin çadırın içinde 
çalışabilmesi olduğunu söyleyen Kanak; 
“Klima dış ünitesinin çalışmasıyla birlikte 
fanın oluşturduğu hava akımı, çalışma 
çadırının iç kısmında bulunan ve özel 
olarak dizayn edilen hava kanalı ile dış 
ortama atılıyor. Bu sayede dış ünitenin 
çadır içinde çalışması sağlanabiliyor” 

şeklinde konuştu. Teknoloji, dizayn ve 
üretimde 96 yıllık mükemmelliği işaret 
eden “Mitsubishi Electric Kalitesi”nin 
(MEQ); konfor, verim ve dayanıklılığın en 
yüksek standardını ifade ettiğini belirten 
Kanak, “En iyi ürün ve servisleri, eşsiz bir 
kaliteyle sunmayı kendine prensip edi-
nen dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen 
klima markalarından Mitsubishi Electric, 
‘Daha İyisi İçin Değişim’ (Changes for 
the Better) anlayışıyla servis hizmetlerini 
geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam 
edecek” diyerek sözlerini tamamladı.

Motor ve kelebek vana özel olarak HVAC sistemi için tasarlanmıştır. Bu sayede, binanın yaşamı boyunca bakım 
gerektirmeksizin çalışır. NFC(Near Field Communication) teknolojisi ile donatılan motor, akıllı telefon üzerinden 
gerçekleştirilen hızlı devreye alma ve parametrizasyon ile zaman tasarrufu sağlar. Mekanik bir çözüm olan yay 
geri dönüş özelliği yerine elektronik çözüm olan SuperCap teknolojisi ile motor akıllı, enerji verimli ve güvenli 
çalışma imkanı sunar.

Belimo Turkey Otomasyon A.Ş, info@belimo.com.tr, www.belimo.com.tr

Belimo HVAC çözümleri ile 
zaman ve para tasarrufu...

Yeni Belimo 3 yollu kelebek vana ve motorları farklı kontrol senaryoları için maksimum 
esneklikle çalışır. Ayrıca, motorun sahip olduğu SuperCap teknolojisi enerji kesintisinde 
vananın güvenli pozisyona geçişini garanti eder.

Daha fazla bilgi için lütfen Belimo temsilciniz ile iletişime geçiniz.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

DAIKIN

D

Büyükyalı İstanbul
aikin, Marmara Denizi’nin kıyısında “iyi yaşam” 
konseptiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Ye-

nigün İnşaat ortaklığında, Emlak Konut güvencesiyle ha-
yata geçirilen markalı konut ve rezidans projesi Büyükyalı 
İstanbul’un çözüm ortağı oldu. Zeytinburnu, Kazlıçeşme 
Sahil Yolu’nda, Tarihi Yarımada’nın hemen yanı başında 
111 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Büyükyalı İstan-
bul, tercihini çevre dostu, sessiz ve kompakt tasarıma sahip 
Daikin VRV IV sistemlerden yana kullandı. Birbirinden farklı 
konsept ve büyüklüklerde konutların yer aldığı projede kul-
lanılan cihazlar arasında VRT (Değişken Soğutucu Akışkan 
Sıcaklığı) özelliğine sahip RXYQ-T model ısı pompası tipi dış 
ünite ve RXYSCQ-T ve RXYSQ-T model Mini VRV IV ısı pom-
pası tipi dış ünitelerin yanı sıra, konutların alan özelliklerine 
uygun olarak seçilen iç üniteler yer alıyor.

BAYMAK

B

Grand Ring Hotel – Antalya
aymak, enerji tasarrufu sağlayan, verimi yüksek ve 
yenilenebilir enerjiye odaklanan ürünleriyle turizm 

sektörünün de tercihi oldu. Türkiye’de turizmin göz bebeği 
Antalya’da yer alan Grand Ring Hotel’de Baymak’ın yüzde 
111,3’e varan enerji verimliliği sağlayan Lectus duvar tipi 
yoğuşmalı kazan, ısı pompası ve güneş kolektörleri kulla-
nıldı. Antalya, Beldibi’nde BGS Turizm Yatırım tarafından 
yapılan Grand Ring Hotel, 232 oda ve 464 yatak kapasite-
sine sahip. Proje kapsamında; yüzme havuzu, güneşlenme 
terası, restoran, barlar, sinema salonu, toplantı salonu, ço-
cuk oyun alanları bulunuyor. Toplam 17 bin 500 metrekare 
kapalı alana sahip projede Baymak, hibrit proje çözümü 
sunarak 180 güneş kolektörü, 10 boyler ile 12 Lectus duvar 
tipi yoğuşmalı kazanın satışını gerçekleştirdi.

FORM

F

Vadistanbul
orm Şirketler 
Grubu, büyük 

yapılardaki merkezi 
iklimlendirme sis-
temi için enerjinin 
en etkin ve verimli 
kullanıldığı sistem-
lerin uygulanması 
bilinciyle hareket ediyor. Toplam inşaatıyla İstanbul’un en 
büyük karma projelerinden olan Vadistanbul’un AVM or-
tak hacimler ve mağazalar bölümlerinin iklimlendirilmesi, 
Lennox marka paket klimalar, Climatemaster su kaynaklı 
ısı pompaları ve Decsa aksiyel fanlı kapalı devre soğutma 
kuleleri ile sağlanıyor. Projede AVM ortak alan ve taze hava 
ihtiyacı için toplam soğutma kapasitesi 3.200 kW olan 30 
adet su ve hava soğutmalı Lennox marka paket klimalar 
kullanılıyor. Yine Vadistanbul projesinin AVM ortak alanlar 
ve mağazalar bölümünde ısıtma-soğutma ihtiyacı için top-
lam kapasitesi 5.500 kW olan 350 adet TC Compact serisi 
Climatemaster marka ısı pompaları kullanılıyor. Climate-
master sektördeki en geniş çalışma limitleri sayesinde -5˚C 
ila +45˚C su girişinde sorunsuz çalışıyor. Vadistanbul’da ısı 
pompalarına gelen hattı yıkama amacıyla her ısı pompasın-
da by pass’lı bağlantı kiti kullanıldı. Otomasyon tarafında 
ise her cihazda BTL sertifikalı Bacnet uyumlu otomasyon 
kartları tercih edildi. Vadistanbul projesinde kullanılan 4 
adet toplam kapasitesi 3.600 kW’lık aksiyal fanlı Decsa ka-
palı devre soğutma kuleleri ile yüksek enerji tasarrufu sağ-
lanıyor. Tüm kulelerde Axilent özel fan kullanılarak, sessiz 
çalışma sağlanıyor. Kapalı kulelerde işletme anında yüksek 
enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma (free-cooling) 
teknolojisi sayesinde yüksek verim sağlanması planlanıyor. 
Decsa kuleler, nakliye maliyetlerini en aza indiren uygun 
dizayn ve minimum oturma alanı ile daha az yer gereksini-
mine ihtiyaç duyuyor.
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SYSTEMAIR

A
AND Pastel

ARMACELL YALITIM

A

Sarp Sınır Kapısı
rmacell Yalıtım’ın elastomerik kauçuk yalıtım ürünle-
ri, Sarp Sınır Kapısı projesinde kullanıldı. Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliği’nin yap-işlet-devret modeli ile yeniden 
yapımı gerçekleşen Sarp Sınır Kapısı’nda Doğcan İnşaat ile 
gerçekleştirilen çalışmalar ile Armacell Yalıtım ürünleri yer 
aldı. Gürcistan’a ve İpek Yolu’na açılan kapımız olan Sarp 
Sınır Kapısı’nda işleyiş sistemi değiştirilerek daha modern 
ve daha konforlu bir kapı için yenileme çalışmaları yapıldı. 
Saha alanı 45 bin m2’ye çıkarılan Sarp Sınır Kapısı, 27 bin 
500 m2 kapalı alan, 13 bin m2 idari bina, 2 adet X–Ray 
tarama cihazı, 6 adet giriş – 6 adet çıkış olmak üzere top-
lam 12 adet peron ile hem yolcu hem de tırlara daha iyi 
hizmet vermeye devam edecek. Gümrüksüz satış mağazası 
(duty free) ve yiyecek-içecek alanları da ticari binada faaliyet 
gösteriyor. Yapıların iklimlendirme tesisatlarında Armacell 
Yalıtım'ın geniş ürün gamı, ürünlerin kaliteli ısı yalıtım özel-
liği, güçlü su buhar difüzyon direnci ve bu sayede tam bir 
yoğuşma kontrolü sağlaması tercih nedeni oldu.

ND Gayrimenkul’ün ilk 
konut projesi olan AND 

Pastel’de Systemair ürünleri kul-
lanıldı. Kartal’da hayata geçecek 
AND Pastel projesinin arsa alanı 
45 bin metrekare, inşaat alanı ise 
250 bin metrekareden oluşuyor 
ve 7 blokta toplam bin 200 da-
ireden meydana geliyor. Çocuk 
dostu olarak tasarlanan AND Pastel projesi;  çocukların,  
büyüklerin ihtiyaç ve konforuna göre inşa ediliyor ve proje-
de, çocuklar için özellikle ortak kapalı alanlar ile geniş oyun 
alanları ve çocuk parklarına yer veriliyor. Projede kullanılan 
çeşitli tiplerde fanlar, jet fanlı otopark havalandırma sistemi 
ve klima santrallerinin yanında, en dikkat çekici Systemair 
ürünleri FGS-TR tipi çok kanatlı duman damperleri oldu. 
Systemair’in Slovakya fabrikasında üretilen bu ürünler, kal-
siyum silikat malzemeden çok kanatlı yapıda tasarlanıyor ve 
şaft duvarlarına monte ediliyor. Böylelikle, düşük derinlikte 
kolay montaj imkânı sağlarken, yangın güvenliğinden de 
ödün vermiyor.

 
ATLANTİK GRUP

S

Blaise Diagne Uluslararası 
Havalimanı

umma ile Limak İnşaat firmaları tarafından yapımı 
tamamlanan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havali-

manı projesinde Atlantik Grup’un distribütörlüğünü yaptığı 
Airwell marka roof top cihazları kullanıldı. Projede 3 adet 
karışım havalı, 5 adet yüzde 100 taze havalı olmak üzere 
toplam 8 adet Airwell roof top cihazları kullanılmış olup 
toplam soğutma kapasitesi 625 kW’dır. Airwell paket roof 
top cihazları hava kalite sensörü sayesinde, taze hava oranı 
içerideki insan sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. 
Bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne geçilerek 
önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Projede özellikle 
rooftop cihazlarının 42°C dış ortam sıcaklığında ve yüzde 
42 bağıl nem şartlarında yüzde 100 taze havalı çalışabil-
mesi istendiği için özel tasarımlı Airwell roof top cihazları 
tercih edildi. Bu projede özel olarak yüzde 100 taze havalı 
cihazlarda, çift sıralı evaporatörler kullanıldı. Projedeki tüm 
cihazlar MODBUS ara kartı ile bina otomasyon sistemine 
bağlanıp kontrol ediliyor.

İMBAT

N

NATO İzmir
ATO İzmir Müttefik Kara Komutanlığı, İzmir-
Şirinyer’de bulunan Orgeneral Vecihi Akın Kışlası’nın 

iklimlendirilmesi için İmbat İklimlendirme ve Soğutma 
Sistemleri’ni seçti. 
Kışlanın yemekhane ve mutfak alanlarının iklimlendirilme-
sini sağlamak için İmbat çatı tipi paket klima santrali kul-
lanıldı. Projede İmbat’ın HSE 1004 model, 40.000 m3/h 
debide, 343 kW soğutma-315 kW heat pump kapasiteli 
cihazı ile birlikte HSE 544 model, 15.000 m3/h debide ve 
195 kW soğutma-175 kW heat pump ısıtma kapasiteli iki 
adet sıcak su bataryalı çatı tipi kliması yer aldı. Projede 
tercih edilen çatı tipi klimalar; termodinamik ısı geri kaza-
nımı, inverter plug fan, termal free cooling, CO2 ve filtre 
kirlilik alarmı ve iç hava kalite özellikleri sayesinde, sağlıklı 
ve ideal iklimi sağlarken enerji verimliliği yüksek bir perfor-
mans sergiliyor. Yüksek verimlilik odaklı ar-ge çalışmalarıyla 
geliştirilen İmbat çatı tipi klimalar, çevreye duyarlılığıyla da 
avantaj sağlıyor. 
7-350 kW kapasite aralığında 65.000 m3/h debiye çıkan, 
tamamı A ve B enerji sınıfında yer alan İmbat çatı tipi kli-
malarda çevreci akışkan R410a kullanılıyor.
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DAF ENERJİ

A

Bulvar Loft
kfen İnşaat tarafından 37 dönümlük geniş bir 
arazi üzerinde ve toplam 6 blokta 822 konut 

olarak yapımı devam eden Bulvar Loft projesinde, 
DAF Enerji’nin yüksek verimli Thermotherm serisi 
ısı istasyonları ve yeni nesil DAF Sonicheat+ kalori-
metreleri kullanıldı. Özel MicroPlate tasarımlı yüksek 
verimli eşanjörleri kullanan DAF Enerji ısı istasyonla-
rı yazın düşük kazan sıcaklıklarında çalışma imkânı 
sağlamakla kalmayıp kışları da verimli ve konforlu 
bir kullanım sıcak suyu üretiyor. DAF Enerji ısı istasyonları merkezi sistemle ısınan konutlarda kullanım sıcak suyunun hazır-
lanması ve daire ısıtmasının balanslanması için kullanılır. Hızlı termostatik vana sayesinde kayıplar minimumdur. EPP eşanjör 
izolasyonu standarttır böylece ısı kayıpları minimuma indirilmiştir. Kompakt yapısı ile montajı son decere pratik ve kolaydır. AISI 
316L paslanmaz çelik eşanjör ve borulamasıyla yüksek dayanıma sahiptir. Sağlık anlamında kullanım sıcak suyu ihtiyaç anında 
hazırlandığı için "lejyonella" riski yoktur. Daire içinde bir yanma prosesi gerçekleşmez ve baca bulunmadığı için zehirlenme riski 
oluşmaz. DAF Enerji’nin Bulvar Loft projesinde kullanılan diğer ürünü olan DAF SonicHeat+ ultrasonik kalorimetre de yenilikçi 
özellikleri ile dikkat çekiyor. Kalorimetre pazarında tamamen yeni bir bakış açısı oluşturan DAF SonicHeat+ yeni nesil Cortex 
İşlemcisi sayesinde yüksek performans ve düşük pil tüketimine sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine de sahip olan yeni ka-
lorimetrenin diğer önemli bir özelliği EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralıklarından birine sahip olması. 
Patentli gövde tasarımı ile de ön plana çıkan DAF SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük basınç kaybı değerlerine de 
sahip olurken özellikle ısı istasyonları ile kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pastan ve korozyondan etkilenmeyen bu tasarım 
sayesinde uzun kullanım ömrüne sahip olan DAF SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da büyük memnuniyet yaratıyor.

LOWARA

AND Pastel
nadolu Grubu’nun 
ilk konut projesi 

olan yüzde 70’i yeşil alan-
lardan oluşan ve yüzde 
34 oranında doğal toprak 
alanının kullanıldığı AND 
Pastel projesinde Lowara 
pompa ve hidrofor sistemleri kullanıldı. Sign of the City 
Awards’ta devam eden proje kategorisinde “En İyi Konut” 
seçilen, 250 bin m2 toplam inşaat alanı üzerinde 7 blok ve 
bin 243 ünite bulunan proje kapsamında Lowara markalı 7 
adet e-SV serisi panodan frekans kontrollü hidrofor, 4 adet 
ecocirc XL serisi yeni nesil sabit mıknatıslı motor entegre 
frekans konvertörlü yüksek verimli sirkülasyon pompası, 2 
adet e-SV serisi çok kademeli düşey milli santrifüj pompa, 47 
adet e-LNE serisi yüksek verimli, IE3 motorlu, in-line kuru ro-
torlu sirkülasyon pompası, 3 adet Doublebox atıksu tahliye 
ünitesi ve 38 adet FDL serisi parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa 
kullanıldı. Proje, European Property Awards 2016’da “Konut 
Peyzaj Mimarisi” kategorisinde Türkiye’nin En İyi Projesi ve 
“Konut Peyzaj Mimarisi”, “Konut Renovasyon/Yeniden Ge-
liştirme”, “Karma Kullanımlı Proje Geliştirme”, “Karma Kulla-
nımlı Proje Geliştirme” kategorisinde “5 star” ile ödüllendiri-
lerek Türkiye’nin en iyisi seçilmiş, “Çok Katlı Konut Mimarisi” 
ve “Pazarlama” kategorisinde ise ödüle layık görülmüştür.

A

ISIDEM YALITIM

İ

The Mandarins Acıbadem
stanbul Anadolu 
Yakası’nda iki etap 

olarak planlanmış, Man-
darins Gayrimenkul’un 
1.2 milyar TL’ lik yatı-
rımla gerçekleştirdiği The 
Mandarins Acıbadem’in 
ısıtma-soğutma-hava-
landırma sistemlerinde 
ISIDEM Yalıtım’ın LEED 
sertifikalı tesislerinde ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk 
köpüğü ve Flexiduct esnek hava kanalı ürünleri kullanıldı. 
Toplam bin 115 daireden oluşacak iki etaplı projenin ilk 
etabı Mayıs 2018’de, ikinci etabı ise 2020 yılında tamam-
lanacak. Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü yüksek su bu-
harı difüzyon direnci katsayısı ile korozyon riskini minimu-
ma indirmek adına μ≥10.000 değeri ile üretiliyor. Bu değer 
şu ana kadar TSE tarafından tescillenmiş ürünler arasında 
sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı olma 
özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre 
yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda maksimum termal 
performans ve yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürün-
leri, TS EN 13501-1 yangın yönetmeliğine göre levhalarda 
B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın performansıyla ulusla-
rarası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.
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SAMSUNG TÜRKİYE ve BOREAS A.Ş. İşbirliği ile 
Düzenlenen Panelde; “Türkiye’nin Kadın Mühendisleri, 
Türkiye’de Kadın Mühendis Olmayı” Anlattı

Boreas ve Samsung firmaları, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde ‘İklimlen-
dirme Sektörünün Mühendis Kadınları 

Konuşuyor’ adlı bir panel düzenledi. Panelde 
Samsung Electronics Türkiye Sistem Klimala-
rından Sorumlu Kıdemli Müdür Okan Tutcu, 
Açık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel 
Açık, FNP Mühendislik’ten Filiz Pehlivan, 
Polimeks İnşaat’tan Elif Çalımlı, Çevre Yapı 
İnşaat’tan Esra Kendüzler, Metta Proje’den 
Özlem Açıkgöz, AE Arma Elektropanç’tan 
Ayten Demirtaş ve Essa Mekanik’ten Esma 
Sarıaslan Divrikli konuşmacı olarak yer aldı. 
Moderatörlüğünü Boreas A.Ş. Pazarlama 
Müdürü Ezgi Temoçin ile Samsung Electro-
nics Türkiye Sistem Klimalarından Sorumlu 
Kıdemli Müdür Okan Tutcu’nun yaptığı 
panelde 300’den fazla katılımcı yer aldı.
Kadınlar Günü’nün çıkış noktası olan 1857 
direnişinden bahsederek bu günün bir süreç 
olduğuna vurgu yapan Ezgi Temoçin, Türkiye 

İklimlendirme Sektöründe başarılarıyla adını 
tarihe yazdıran ilk kadın mühendisleri de 
hatırlattı.
Konuşmasına Atatürk’ün “Büyük adamlar, 

büyük kadınların eseridir“ sözünü hatırla-
tarak başlayan Okan Tutcu, Boreas firması 
ile sektörde kadın mühendis sayısını artır-
maya yönelik farkındalık yaratmak istedik-
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lerine dikkati çekti. Okan Tutcu, “Boreas ile 
birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin bir 
kıvılcım olmasını arzu ediyoruz. İnanıyoruz 
ki, bundan sonra sektörümüze kadınların 
ilgisi daha fazla olacak. Biz sadece kadın katı-
lımcılar olsun istemedik. Kadın ve erkeklerin 
yer almasını istedik. Bizim sektörümüzde 
kadının değerine dikkat çekmiş olacağız” 
açıklamasında bulundu.
Tutcu’nun ardından konuşan Açık Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Açık, konuş-
masına tüm kadınların “Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü”nü kutlayarak başladı. 
Açık’ın, kendi hayatından anekdotlarla renk-
lendirdiği sunumu, katılımcılar tarafından 
ilgi ile dinlendi. Açık, “Her insan dünyaya 
gözünü açtığında bir kadının, annesinin, 
gözlerine bakar. Her insanın hayatına ilk 
dokunan insan annesidir. Benim annem, 
57 yıllık kısa ömrüne, kız evlat özlemi ile 
dokuz doğum sığdırdı, ama daima erkek 
evladı oldu. Hayatta kalan biz yedi erkek 
kardeş arasında ben, annemle baş başa bir 
yıl geçirebilecek kadar şanslıydım. Tokat 
Almus’ta annemle kaldığım bir yıl boyunca 
ona yarenlik ederek, biraz da onun kız evlat 
özlemini dindirmeye uğraşarak dünyaya 
kadın gözüyle bakabilmeyi öğrendim. Anne-
min neden bu kadar sevildiğini de keşfettim. 
Sahip olduğu empati yeteneği ve insanları 
karşılıksız sevmesi nedeniyle, gördüğüm en 
kalabalık cenaze töreniyle uğurlanmış kadın-
dır annem. İlkokuldayken 28 öğrencisine 
neredeyse annelik yapan bir kadın öğret-
mene sahiptim. Tayininin çıktığını söyledi-
ğinde istisnasız her öğrenci gözyaşı döktü. 
Ben, bir insanın öğrencileri tarafından bu 
kadar sevilmesinin nedenini düşündüm ve 
buldum. Bir itiş kakış sırasında üç düğmem 
kopup da utana sıkıla sırama oturduğumda, 
elinde iğne, iplik ve düğmelerle gelip önlü-
ğümü onardığında bu sorunun yanıtı daha 
da netleşti kafamda: Eşit muamele ve gerçek 

sevgi, öğretmenimizi bu kadar sevdirmişti. 
Lisede başka bir kadın öğretmenimden say-
gınlığı ve bunun ne kadar önemli olduğunu 
öğrendim. Kıymetli Şadan Hocam, herkesi 
dinleyebilmesi, anlamaya çalışmasıyla bu 
saygınlığı edinmişti. Hayatıma dokunan ve 
bana bu derece kıymetli değerleri öğreten 
kadınlara huzurunuzda teşekkürlerimi ileti-
yorum.” Yüksel Açık, Açık Grubu Şirketlerinin 
faaliyet alanlarını özetledikten sonra, şirket-
lerinde yönetim kadrosunda yer alan kadın 
çalışanlara teşekkürlerini iletti ve kadınların 
özellikle detaylara daha iyi odaklanmaları ve 
titizlikleri ile yönetici kadrosunda çok daha 
başarılı olduklarına dikkat çekti. Yüksel Açık, 
Açık Şirketler Grubunun kadın iş gücüne 
ve kadın yöneticilere verdiği önemi; “Beş 
farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerimi-
zin üçünde kadın yöneticilerimiz bulunuyor. 
Şirketlerimizdeki kadın yönetici oranı; %14 
olan Türkiye ortalamasına karşı %33’ün üze-
rinde” sözleriyle vurguladı.
Yüksel Açık; “Bu vesile ile Boreas A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcımız Müge Lülecioğlu’na 
özverili çalışmaları için teşekkür etmek iste-
rim. Vietnam’da fiberoptik bağlantı ekip-
manları üreten fabrikamızda 332 kişi çalışı-
yor. Çalışanların 219’u yani % 66’sı kadın” 
dedi.
Okan Tutcu’nun Samsung hakkında kısaca 
bilgi vermesinin ardından davet edilen pane-
listlerden FNP Mühendislik’ten Filiz Pehlivan, 
“Bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Okul 
hayatımdan iş hayatıma pek çok zorlukla 
karşılaştım elbette. Türkiye’deki teknolojik 

gelişmeler konusunda pek çok ilkin içinde 
olduk. MNG Holding, benim için çok iyi bir 
okuldu. Orada çalışırken pek çok büyük pro-
jede bulunma şansı yakaladım. Bu elbette 
pek çok yeni bilgi ve tecrübe edinmek anla-
mına da geliyordu. Eskiden bilgiye ulaşmak 
bugünkü kadar kolay değildi. Bir yandan 
öğrenip bir yandan tasarlamak zorunda kalı-
yorduk. Bugün, bir kadın olarak şirket sahibi, 
mesleğinde başarılı bir iş kadını ve bir anne 
olarak başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere 
Türk toplumuna teşekkür ediyorum. Beni 
başarılı kılan bu topluma vefa borcum oldu-
ğuna inanıyorum ve bunun sorumluluğunu 
taşıyorum. Gençlerin elinden tutmanın, 
onlara yardımcı olmanın, bu sorumluluğun 
bir parçası olduğuna inanıyorum. Bunun en 
rahat yapılabileceği platform, sivil toplum 
kuruluşları. Öncelikle kendi sektörümdeki 
faal derneklerden Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneği’nde (TTMD) çalışmalarım oldu. 
Daha sonra TTMD’nin yönetim kuruluna 
giren ilk kadın olarak derneğin genel sekre-
terlik görevini yürütmeye başladım. Yaptığım 
işi, benden sonra geleceklere örnek olmak 
için daima çok iyi yapmam gerektiğine ina-
nıyorum. Ardından Türk Müşavir Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği’ne (TMMMB) üye 
oldum. Orada da aktif çalışmalarımız oldu. 
Daha sonra ANGİKAD Girişimci İş Kadınları 
ve Destekleme Derneği’ne üye oldum. ANGİ-
KAD, kadınların eşit hakları için ciddi çalış-
malar yapıyor. Türkiye’de kadın çalışanların  
önünde gerçekten zorluklar var. Ama bu 
zorluklar aşılamayacak zorluklar değil. Yeter 
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ki dirençli ve donanımlı olun” dedi. 
Okan Tutcu’nun “Bir kadın olarak şantiyede 
olmak ne demektir?” sorusuna Elif Çalımlı, 
“Aslını isterseniz bana şantiyede daima say-
gıyla yaklaşılmıştır. Bunda güzel şirketlerde 
güzel insanlarla çalışmış olmamın payı büyük 
elbette. Baret ve yeleğimle şantiyeleri altını 
üstüne getirirken hiç kimseden rahatsız edici 
bir bakış bile görmedim. Sadece bir tek gün 
arabamı şantiye binasının arka tarafına park 
ettim. Akşam baretimle yeleğimi çıkarıp ara-
bama doğru yürümeye başladım. Arabam, 
işçi koğuşlarının olduğu bölgedeydi. Bu beni 
hiç rahatsız etmedi çünkü zaten sabahtan 
akşama kadar üç bin işçi ile çalışıyorum.  
O bölgeden geçerken, pencereden bir işçi 
beni görüp bir türkü söylemeye başladı. Daha 
sonra tüm pencerelerden işçiler türkü söyle-
meye başladı. Ben kendimi arabama attım 
ve o an anladım ki o baret ve yelek sadece iş 
güvenliğini sağlamakla görevli değil. Bunun 
dışında şantiyede çalışmak bir erkek için ne 
kadar zorsa bir kadın için de o kadar zor. 
Kadınların hijyen açısından daha titiz olma-
ları, uzun çalışma saatleri, aşırı sıcakta ve aşırı 
soğukta açık havada olmak gibi bazı ekstra 
zorlukları var ama bence şantiyede olmak 
çok keyifli” yanıtını verdi. 
Panelistlerden Esma Sarıaslan Divrikli, üni-
versitedeyken evlendiğini ve çok erken yaşta 
çocuk sahibi olduğunu, daha sonra bir şirke-
tin çalışma saatlerine uyamayacağı için kendi 
şirketini kurarak serbest çalışmayı istediğini, 
böylece Essa Mekanik Mühendislik firma-
sını kurduğunu dile getirdi. Esma Sarıaslan 
Divrikli sözlerini şöyle sürdürdü: “90’lı yılla-
rın başında istihdam yaratıp vergi vermek 
istiyorum diyerek kendi şirketimi kurmak 
için başvurduğumda ‘Eşinden izin kağıdı 
getir’ dediler ve ben şirketimi o izin kağı-
dıyla kurdum. Sektörümüzün bugün çok az 
olan kadın sayısı arttıkça, bizler de kendimizi 
daha güçlü hissedeceğiz. İklimlendirme sek-
törü, daha çok erkeklerin olduğu bir meslek 
dalı. Oysa bedensel güç isteyen ağır işler, 
günümüz teknolojilerinde artık makineler ile 
yapılabiliyor. Dolayısıyla artık bu sektörde de 
kadınların daha çok yer almaları gerekiyor. 
Zira kadınların zihin güçleri ile yapamayacak-
ları hiçbir şey yok” dedi. 
Panelistlerden Esra Kendüzler ise “Hobi ola-
rak tiyatro ile ilgileniyorum. Bir oyunda, bir 
erkek oyuncuya koçluk yaparken yönetmen 

tarafından rolü benim oynamam teklif edildi. 
Neticede bir kadın olarak oynadığım erkek 
rolü ile en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. 
Sektöre ilk olarak savunma sanayii sektörü 
ile başladım ki bu da hiç kolay olmadı. Çok 
uğraşmam gerekti. Ardından iklimlendirme 
sektöründe devam etmeye karar verdim. 
Mesleğimizi icra ederken kadının kadın gibi, 
erkeğin erkek gibi olmasından yanayım. Asla 
bir kadının erkek gibi giyinmesi gerektiğini 
düşünmüyorum. Eşitliğimiz, hak hukuk, 
çalışma koşullarında olmalı. Üniversitele-
rin mühendislik bölümlerinde kız öğrenci 
sayısı günümüzde bile çok az. Kızlarımızın 
mühendislik alanında daha aktif olmalarını 
diliyorum” dedi.
Ayten Demirtaş ise “Benim şantiyede geçir-
diğim süre o kadar yoğun ki, aileme ve özel 
hayatıma da pek zaman ayırabildiğimi söy-
leyemeyeceğim. Kadınlar olarak çok detaycı 
olmamız, işimize daha fazla odaklanmamızı 
sağlıyor. Ben öğrenciyken, tesisat malzemesi 
satan bir firmada çalıştım ve malzemelere 
dokundum, neye benzediklerini, nerede kul-
lanıldıklarını anladım, bunun da çok fayda-
sını gördüm. Daha sonra şantiyede çalışmak 
istediğime karar verdim. Kendi iş yerimin 
patronu bile bana şantiye için iş aramaya 
başladı. Sadece kadın olduğum için uzun 
süre iş bulamadım. Biz, şantiyede ayakkabıla-
rını bile bırakıp giden erkek mühendisler gör-
dük, kadın bu işi yapamaz” denildi sıklıkla. 
Hatta bir defasında gittiğim bir görüşmede, 
“Sizi şantiyede çalıştırırken bir de peşinize 
koruma mı takacağız” cümlesi ile karşılaş-

tım. Bu beni yolumdan döndürebilirdi ama 
ben tam tersi, bu işte başarılı olmak için 
hırslandım. Mesleğimle ilgili öğrenebilece-
ğim her şeyi öğrenmeye, bilgimi artırmaya 
odaklandım. Bugün şantiyelerde çalışıyorum 
ve gerçekten “ayakkabılarını bırakıp kaçan 
erkek mühendisleri” ben de gördüm. İşte 
tam da bu yüzden, rahatlıkla kadınların da 
bu işi çok iyi yapabileceklerinin altını çizmek 
istiyorum” dedi. Okan Tutcu’nun, “Yüksek 
lisansınızı Almanya’da yaptığınız için size 
Almanya’daki ve Türkiye’deki eğitim arasın-
daki farkları sormak istiyorum” diyerek söz 
verdiği Özlem Açıkgöz ise şunları kaydetti: 
“İki ülke arasındaki eğitim farkı çok büyük. 
Almanya’da, öğretim görevlilerinden asis-
tanlara kadar akademik kadronun çok daha 
mütevazı olduğunu söyleyebilirim. Orada 
uygulamalı eğitim çok fazla olduğundan 
öğrenmek de çok keyifli hale geliyor. Ülke-
mizde de eğitim sisteminin daha uygula-
malı olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca 
öğretim görevlilerinin öğrencilerine mesle-
ğini sevdirmelerinin çok önemli olduğuna 
inanıyorum.” Panelin ardından Okan Tutcu, 
Samsung DVM S 360° Kaset Tipi VRF Klima 
ürününün estetik yönü güçlü uygulama 
örneklerini katılımcılarla paylaştı ve en şık 
uygulama seçilen Brisa projesini gerçekleş-
tiren Samsung’un sözleşmeli servis firması 
Gelişim Grup’a plaket verildi.
Panelistlere çiçek ve plaketlerinin takdimi-
nin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
pastası kesildi. Etkinlik düzenlenen kokteyl 
ile sona erdi.
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bırakmak hedefiyle ofis uygulamalarını 
ve iş süreçlerini sürdürülebilir inovas-
yon prensiplerine göre dönüştüren Türk 
Telekom, bu sürece tüm çalışanlarını, 
onların ailelerini, tedarikçilerini ve müş-
terilerini de dâhil etmeyi, stratejisinin 
bir parçası olarak görüyor. 
İş süreçlerindeki sürdürülebilirlik anla-
mında yüksek enerji tüketiminin top-
lum ve çevreye olan etkisinin bilincinde 
olan Türk Telekom, enerji kaynaklarının 
verimli kullanılması, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çev-
reye verilen olumsuz etkinin azaltılması 
amacıyla enerji verimliliği ve yenilene-
bilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve 
çalışmalara önem veriyor. Bu kapsamda; 
alternatif enerji kaynakları çeşitlerinden 
güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi kul-

lanımına yönelik çalışmaları ile karbon 
tasarrufu sağlıyor; enerji verimliliğini ve 
güvenilirliğini artırmak amacıyla, verim-
liliği düşük olan DC enerji ekipmanları 
yüksek verimli teçhizatla; santral dönü-
şüm/Fiberkentt projeleri ile enerji verim-
liliği düşük olan santraller, verimliliği 
yüksek olan yeni nesil santraller/outdoor 
ekipmanlarla değiştiriliyor. Sistem odala-
rında bulunan klima cihazları yerine, yeni 
nesil, düşük enerji tüketimli Free-Cooling 
klimaların kurulumu ile karbon emis-
yonu önleniyor. Smart Metering projesi 
ile enerji tüketimi detaylı ve gerektiğinde 
anlık olarak takip edilebiliyor; teknolo-
jik ömrünü dolduran, teknik destek ve 
onarım yenileme hizmeti alınamayan 
eski nesil sistemler üzerindeki servisler 
yeni nesil transmisyon sistemleri üzerine 

Ümraniye A4 Plaza’nın ofis katlarına 
yerleşen Türk Telekom Teknoloji 
Merkezi projesi; yaptığı çevre, 

tasarruf ve kullanıcı konforu  odaklı tasa-
rım ve inşaat uygulamaları ile LEED for 
Commercial Interiors kategorisinde Gold 
seviyesinde sertifika almaya hak kazandı. 
Türk Telekom Teknoloji Merkezi proje-
sinde kullanılan malzemeler geri dönü-
şümü ve yerel ekonomiyi destekleyecek 
şekilde seçildi. Ofiste yüksek verime sahip 
mekanik-elektrik ekipmanlar, cihazlar, su 
armatürleri ve LED aydınlatma armatür-
leri seçilmesi sayesinde yüksek enerji ve su 
tasarrufu sağlanıyor. Projede boya ve yapış-
tırıcı gibi kimyasal malzemelerin, ulusla-
rarası iç mekân hava kalitesi koşullarına 
uygun şekilde seçilmesine dikkat edildi. 
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya 

Türk Telekom Teknoloji 
Merkezi

Proje
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Proje

aktarılarak bakım işletme kolaylığı, enerji 
tasarrufu, salon iyileştirilmesi sağlanarak 
hizmet kalitesi artırılıyor.

Karbon	Saydamlık	Projesi

  
Türk Telekom 2010 yılında CDP (Car-
bon Disclosure Project / Karbon Say-
damlık Projesi)’ye raporlama yapan ilk 
Türk telekomünikasyon şirketi oldu. 
2011 yılında IMKB 100 içinden CDP’ye 
raporlamayı yapan şirketler arasında 
yapılan değerlendirmede, Türk Telekom 
metodoloji ve saydamlık açısından en iyi 
raporlama yapan iki şirketten biri olarak 
ödüllendirilirken 2012’de en iyi 5 şirket 
arasında yer aldı.    
Türk Telekom geçirdiği yapısal değişik-
lik sürecini tamamlamasının ardından 
2016 yılı itibarıyla iklim değişikliği ile 
mücadele performansını yansıtan CDP’ye 
kaldığı yerden devam etti. Türk Telekom, 

2016 yılı CDP yanıtında baz yıl olarak 
aldığı 2015 yılına göre, gerçekleştirdiği 
verimlilik ve azaltım projeleri ile karbon 
salım yoğunluğunu %16 azalttı. Aynı 
şekilde, Kapsam 1 ve 2’deki toplam kar-
bon salımları 2015’e göre %6,5 azalma 
gösterdi.  

Ofislerde	Sürdürülebilirlik
  
Ofislerdeki sürdürülebilirlik çalışmaları 

kapsamında bina/salon optimizasyon 
projeleri ile alan tasarrufu ve buna bağlı 
olarak soğutmada harcanan enerji tüketi-
minde ciddi azalma sağlanıyor. Bunların 
yanı sıra tasarruflu ampul kullanımı, ısı 
yalıtımı ve mantolama, toplu taşıma, bina 
otomasyonları, çevre dostu araç filosu, 
kâğıt geri dönüşümü, elektronik belge ve 
dokümantasyon sistemi (EDİTT), mer-
kezi baskı sistemleri, e-öğrenme, telep-
resence ve video konferans kullanımı ile 
geri dönüşüm, tasarruf ve karbon salı-
mında azalma sağlanıyor. Türk Telekom 
yalnızca kendi faaliyetlerini kontrol altına 
almakla yetinmeyip farkındalık yaratmak 
için çeşitli adımlar da atıyor. Çevreci 
ürünler kapsamında e-fatura uygulaması 
da müşterilerin karbon ayak izini azalt-
maya yönelik fayda sunuyor.  

http://www.altensis.com/proje/turk-
telekom-a4-plaza/
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Dolayısıyla değişim sancısız bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Oysaki günümüzde 
teknolojik gelişmelerin hayatımızda 
yarattığı değişimin hızı, aynı nesil içe-
risinde kendini çok kolay fark ettirecek 
hale gelmiştir. Değişim, babalarımızın 
ve dedelerimizin bizim, bizim de onların 
hayatına hayretle bakmamızı sağlayacak 

İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında 
teknolojik gelişim bir hayli yavaş iler-
lemiştir. Hatta insanlar, çoğu zaman bu 

gelişim ve değişimin farkında dahi olma-
mışlardır. Öyle ki, insanlar babalarının ya 
da dedelerinin yaşadığı ekonomik, sosyal 
ve ailevi şartlarda doğmuş ve tüm hayat-
larını benzer bir çerçevede sürdürmüştür. 

Yazan: Yalçın Katmer, Genel Müdür, Belimo Türkiye

Bilgi

derecede hızlanmıştır.  İnsanlığı bugünkü 
tarihle 60 yaşında kabul edersek; 7 yaşına 
kadar diğer hayvanlardan çok da farklı 
yaşamamıştır. 7 yaşında taşları yontmaya 
başlamıştır. 25 yaşında ateşi bulmuştur. 
55 yaşına kadar ilkel bir hayat sürüp 55 
yaşında ölüleri gömmeye başlamıştır. 58 
yaşında çömlek yapmış, toprağı işlemiş ve 

Dijitalleşme
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Bilgi

hayvanları evcil olarak üretebilmiştir. 59 
yaşında madenlerden yararlanabilmiş ve 
ev yapmıştır. 60 yaşında alfabeyi bulmuş, 
2 ay sonra İliada’yı yazmış, bundan 1 ay 
sonra matbaayı icat etmiş, 2 gün sonra 
buhar makinesini ve 1 gün sonra da içten 
yanmalı motoru üretmiştir. Ömrünün son 
saatlerinde ise; telgrafı, telefonu, radyoyu, 
televizyonu bulmuş, aya ayak basmış, 
bilgisayar ortamının teknolojisinde sörf 
yapmaktadır.
Metaforun da ortaya koyduğu gibi, her 
geçen gün yeni teknolojilerin üretim hızı 
artmaktadır. Teknolojinin bu hızlı geli-
şimi içerisinde sektörümüzü doğrudan 
etkileyen 3 mega trend olduğunu söyle-
mek mümkün:
Bunlardan birincisi ve belki de bizim 
ülkemizde sektörümüzü en çok etkile-
yen trend olan “şehirleşme”. 2016 yılında 
dünyada 7.6 milyar insan bulunduğu ve 
bu insanların yüzde 54,5’inin şehirlerde 
yaşadığı tahmin ediliyor. Bu oranın 2030 
yılında yüzde 60’a, 2050 yılında yüzde 
75’e çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da önü-
müzdeki 15 yılda 1.5 milyar kişinin, 2050 
yılına kadar 3 milyar kişinin daha şehir-
lerde yaşamaya başlayacağı anlamına geli-
yor. Ülkemizde şehirleşme oranı 2017 yılı 
itibarıyla yüzde 74.4 ve süregelen inşaat 
hızımızla bu trendin bizim hayatımıza ne 

derecede etki ettiği apaçık.
İkinci mega trend, “enerji verimliliği”. 
Sanayi Devriminin gerçekleştiği 1850’li 
yıllardan bugüne kadar dünyamız  
0.7 °C ısındı. Bunun ana sebebi, dün-
yadaki sera gazı salımları ve fosil yakıt 
(kömür, petrol, doğalgaz) tüketimi ile 
oluşan karbondioksitin (CO2), toplam 
sera gazı içindeki payının dörtte üçe 

yakın olması. Dolayısıyla sera gazı salı-
mını azaltmak için CO2 salımını azalt-
mak şart. Çin, Amerika Birleşik Devlet-
leri ve Avrupa Birliği, dünyanın en çok 
CO2 salan ekonomileri. Kişi başına ise, 
Katar dünyada en yüksek salıma sahip. 
Türkiye, TÜİK verilerine göre 2013 
yılında toplam 459 milyon ton sera gazı 
salımı yaptı ki bu kişi başına yılda 6 ton 
demek. Hükümetler arası İklim Değişik-
liği Paneli (IPCC - Intergovernmental 
Panel on Climate Change) hesaplarına 
göre küresel ısınmanın 2 derece altında 
kalmasının sadece ihtimalini var kıl-
mak için atmosfere salınabilecek toplam 
CO2 3.650 milyar ton. Bu rakamlar bize 
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enerji üretimi için daha az CO2 salımı 
yapmamız gerektiğini açıkça ispatlarken 
ayrıca ürettiğimiz enerjinin daha verimli 
tüketilmesini sağlamak, bizim sektörü-
müzün içerisinde bulunduğu konuların 
başında geliyor. Dünya enerji tüketimi-
nin yüzde 40’ı binalarda gerçekleşiyor, 
LEED’e göre binalardaki enerji tüke-
timinin yüzde 33-39’u kadarı HVAC 
sistemlerinde tüketiliyor. Greenbuild’in 
tahminine göre dünya enerji tüketiminin 
yüzde 6’sı soğutma için tüketiliyor. Bu 
noktada enerji verimliliği trendinin bizim 
sektörümüzde etkin olması kaçınılmaz.
Üçüncü mega trend, “dijitalleşme”. Yazı-
nın girişindeki metafordaki gibi, insanlı-
ğın bilgisayar ile tanışması diğer iki mega 
trende göre oldukça yeni. Değişim hızı 
ise diğer tüm mega trendlerin üzerinde. 
Dünyamıza etkisi diğer trendlerdeki gibi 
ölçülebilir ya da tahmin edilebilirlikten 
çok uzak. 
Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin her-
hangi bir bilgisayar tarafından okunabi-
lecek şekilde dijital ortama aktarılması 
sürecine verilen addır. Tanımında da göze 
çarpacağı gibi konusu bilgidir ve bilginin 

bulunduğu yeri ve şekli değiştirir. Dijital-
leşmenin tarihçesi 1937 yılında Claude 
Shannon’ın MIT’de “Röle ve Anahtar-
lama Devrelerinin Sembolik Analizleri” 
isimli yüksek lisans tezine kadar gitse 
de, en büyük atılım internetin icadı ve 
yaygınlaşması ile yapılmıştır. Belki de 
internet insanoğlunun tam anlamadan 
inşa ettiği az sayıda şeylerden biridir. İlk 
başta dijital bilgi iletim aracı olarak icat 
edilen ve oda boyundaki iki bilgisayarın 
bilgi transferi yapmasını sağlayan inter-
net, günümüzde elektrik gibi temel ihti-
yaçlarımız arasında yerini almıştır. 
Charles Darwin’e ithaf edilen sözde 
denildiği gibi “Doğada hayatta kalan; en 
güçlü ya da en akıllı olan değil, değişime 
cevap verebilendir.” Yaşadığımız coğraf-
yada bilimsel ve teknolojik gelişmele-
rin son 200 yılında takipçi ve tüketici 
rolünü üstlendiğimiz görünüyor. Birinci 
sanayi devrimindeki buhar makinesi ve 
demiryolları yapımına çağdaşlık edeme-
diğimizde, mekanik gücün insan gücüne 
galip geldiği dönemi yakalayamadı-
ğımızda kaçırdığımız trenin etkisi bir 
imparatorluğun çöküşüne neden oldu. 

İkinci sanayi devrimi de denilen elektri-
ğin icadı, petrolün içten yanmalı motorlar 
ile güç üretiminde kullanılmasının keşfi 
ve yirminci yüzyıla egemen olan enerji/
iletişim trenini kaçırmamız Batı’ya göre 
ülkemizin gelişmemiş olarak kalmasına 
neden oldu. 1960’larda başlayan bilişim 
devrimi de denilen üçüncü sanayi dev-
rimini kaçırmamız, sanayide düşük tek-
nolojili ürünlere yönelmemize ve katma 
değeri düşük üretimler yapmamıza, bu ise 
zenginleşemememize sebep oldu. Bugün 
bir sonraki devrimin ilk adımlarını yaşı-
yoruz. Sanayimiz bugün takip eden ve 
tüketen olmayı seçip “dijital teknolojileri 
biz de kullanıyoruz” diyebilir ya da “bu 
sefer çağdaş olacak ve yeni teknolojiyi 
üretenlerden olacağım” diyebilir.
Dijitalleşmenin sektörümüze etkisini bir-
çok alt başlıkta incelemek mümkün. Ben 
bu yazı dizisinde hem dijitalleşme mega 
trendinin alt başlıklarını inceleyeceğim 
hem de bu alt başlıkların sektörümüzü 
nasıl etkilediği ve etkileyeceği üzerine 
bilgiler paylaşacağım. Amacım okuyucu-
ların aklında oluşacak “ben ne yapabili-
rim” sorusuna cevap bulmalarına yardımcı 
olmak. İtiraf etmeliyim ki bir yazı dizisi 
için belki de en zor konulardan biri diji-
talleşme, zira her bir konudaki yazının 
yazılması ile yayımlanması arasında geçen 
sürede bile içeriğindeki bilgiler eskimiş, 
eksik kalmış olabiliyor. 
Bir sonraki yazıda dijitalleşmenin belki 
de en hızlı gelişen alt başlığı “Nesnelerin 
İnterneti” ve sektörümüze etkilerini ince-
lemeye çalışacağım. Tüm okuyuculara, 
bir sonraki sayıda buluşana dek sağlık ve 
mutluluk dilerim.

Bilgi

52 TERMODİNAMİK • MART 2018



büyük işletmeler için
               doğru çözümler...

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

Full DC Inverter VRF
Sistemi

 Satış ve Pazarlama
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

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

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

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

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

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

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

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

www.untesvrf.com.tr



  

Giriş

Özellikle son 20 yılda, küresel 
ısınma sorunuyla mücadele kap-
samında ortaya konulan enerji 

verimliliği hedefleri ve 2006 yılında ilki 
yayımlanan F-Gaz Yönetmeliği iklim-
lendirme ve soğutma sistemleri ve ekip-
manları konusunda sürdürülen teknik 
çalışmaları da şekillendirmektedir. 

Yazan: Hüseyin Onbaşıoğlu, Ar-Ge Bölüm Müdürü, FRİTERM A.Ş.

Makale

İklimlendirme Sektöründe 
Güncel Teknik Çalışmalar ve 
Çevre İlişkisi

Küresel ısınmanın dolaylı olarak sebep 
olduğu diğer bir sorun ise dünyanın bazı 
bölgelerinde yağış miktarının azalması 
veya yağışların yeraltı kaynaklarının bes-
lenmesine fayda sağlayamadan fırtına ve 
sel gibi afetler şeklinde gerçekleşmesidir.  
Bu nedenle son yıllarda “tatlı su” olarak 
tanımlanan kullanma suyunun israfını 
önlemek ve özellikle endüstriyel pro-
seslerde kullanımını azaltmak amacıyla 

birçok teknoloji üzerinde çalışılmaktadır.

Enerji	Verimliliği

2009 yılında AB tarafından yayımlanan 
2020 stratejisi ve buna bağlı hedefler 
doğrultusunda enerji talebinin daha fazla 
oranda yenilenebilir enerjiden karşılan-
ması ve CO2 emisyonlarının azaltılma-
sının yanı sıra enerji talebinin de azal-

54 TERMODİNAMİK • MART 2018



  

Makale

tılması amacıyla enerji tasarrufu sağla-
yacak enerji geri kazanım sistemlerinin 
önemi günden güne artmaktadır. Bu 
bağlamda, AB ECO-DESIGN Direk-
tifi ile iklimlendirme sistemlerinde kul-
lanılacak ısı geri kazanım sistemlerinin 
(HRS- Heat Recovery System) piyasaya 
arz edilebilmesi için sağlamaları gerekli 
minimum verimlilik limitleri kademeli 
olarak artırılmıştır. Dolayısıyla bu sis-
temlerin belirtilen verimlilik kriterlerini 
karşılayabilmeleri ve bu limitlerin daha 
üzerinde değerleri sağlayabilmeleri için 
teknolojik olarak geliştirme çalışmaları 
yoğunlaşmıştır. Bununla birlikte tüketi-
cinin korunması ve sağlıklı bir rekabet 
zemininin oluşturulabilmesi amacıyla 
EUROVENT tarafından 2016 yılında 
HRS (Heat Recovery Systems) sertifi-
kasyon programı da başlatılmıştır.
Enerji verimliliği konusunda bahse-
dilmesi gereken en önemli gelişmeler-
den biri de şüphesiz EC (Electronik 
kontrollü) fan teknolojisidir. Bu sayede 
mevsimsel ve gece gündüz sıcaklık deği-
şimlerinde veya talep değişikliklerinde 
gereksiz fan gücü tüketimi engellen-
mektedir.

Küresel	Isınma

Çevre konusundaki en önemli diğer bir 
husus ise “Küresel Isınma” ve bunun bir 
sonucu olarak ortaya çıkan, özellikle son 
yıllarda etkisinin fazlasıyla hissedilir 
seviyelere ulaştığı, iklim değişikliğidir. 
İklimlendirme ve soğutma sektörünün 
bu konudaki en önemli bağlantısının 
soğutma cihazlarının büyük çoğunlu-

ğunu oluşturan “Buhar Sıkıştırmalı” 
çevrimlerde kullanılan florlu gazların 
“Küresel Isınma Potansiyelleri”, GWP 
(Global Warming Potential), olduğu 
bilinmektedir. Halen sektörde soğu-
tucu gaz olarak yoğun bir şekilde kul-
lanılmakta olan Florlu gazların sahip 
oldukları GWP değerleri ortalama 
2500 birim civarında bulunmaktadır. 
Bu ölçekte, referans olarak kabul edilen 
CO2’nin GWP değerinin 1 olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda florlu gazla-
rın küresel ısınmaya katkısının boyutları 
tahmin edilebilmektedir. Bu bağlamda 
AB komisyonu tarafından florlu gaz-
ların kullanımını yıllar içerisinde çev-
reye etki etmeyecek seviyelere çekmek 
amacıyla F-Gaz Yönetmeliği yayım-
lanmıştır. İlki 2006 yılında yayımlanan 
AB F-Gaz Yönetmeliği, 2014 yılında 
yeniden düzenlenerek EU 517/2014 
koduyla yeniden yayımlanmıştır. 2030 
yılına kadar florlu gazların kullanımının 
en düşük seviyelere indirilmesini hedef-
leyen F-Gaz Yönetmeliği sonucunda, 
sektörde GWP değerleri oldukça düşük 
yeni karışım gazları üzerindeki çalışma-
lar yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra 
GWP değerleri 0 veya 1 seviyelerinde 
bulunan ve “Doğal Akışkanlar” olarak 
adlandırılan R744 (CO2), R717 (Amon-
yak), R290 (Propan) benzeri akışkanla-
rın kullanımının yaygınlaştırılabilmesi 
amacıyla sistem ve ekipmanlar bazında 
birçok bilimsel-teknik çalışma sürdü-
rülmektedir. 
R744 akışkan kullanılan sistemler üze-
rinde yapılan çalışmalar, özellikle kuzey 
ülkelerinde kullanım alanlarının yaygın-
laştırılması ve sistem verimliliklerinin 
artırılması konularında yoğunlaşmakta-
dır. Çalışmaların yoğunlaştığı diğer bir 
konunun ise orta iklim kuşağı ülkelerde 
Transkritik R744 sistemlerin verimli-
liği ve kullanılabilirliğinin artırılabil-
mesi amacıyla yenilikçi bazı ekipman 
entegrasyonları ve sistem geliştirmeleri 
olduğu bahsedilebilir. Doğa dostu olarak 
tanımlanan en eski akışkanlardan olan 
Amonyak geçmişten bugüne endüstriyel 
soğutmanın vazgeçilmez akışkanı olarak 

bilinmektedir. Amonyak, sahip olduğu 
termofiziksel özellikler ve düşük maliyeti 
nedeniyle, daha çok pompalı soğutma 
sistemlerinin tercih edildiği endüstriyel 
uygulamalarda soğutucu akışkan ola-
rak yaygınlığını korumaktadır. F-Gaz 
Yönetmeliği nedeniyle, küçük sistem-
lerde florlu gazların yerini alabilecek 
doğal akışkan arayışlarında amonyakın 
Direkt Genleşmeli (Dx-Direct Expan-
sion) sistemlerdeki iki fazdaki termal 
karakteristiklerinin iyileştirilmesi ama-
cıyla temel bilimsel ve teknik çalışmalar 
önemli diğer bir gündemi oluşturmak-
tadır.  

Tatlı	Su	Kaynaklarının	
Korunması

İklim değişikliğinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkan ve bazı bölgelerde yağışların 
azalması ve bunun yanında artan dünya 
nüfusuna paralel olarak katlanarak art-
maya devam eden tüketim sonucu yeryü-
zünde kişi başına düşen tatlı su miktarı 
gün geçtikçe azalmaktadır. Bu ve benzeri 
sorunlardan yola çıkarak iklimlendirme 
ve enerji üretim sektörlerinde adyaba-
tik ön soğutma sistemleri (Fogging, 
cool pad, vb.) üzerinde oldukça önemli 
gelişmeler kaydedilmektedir. Bu sayede, 
hem bu amaçla tüketilen tatlı su miktarı 
azalmakta hem de sıcak iklimlerde ön 
soğutma sağlanarak fanlar tarafından 
tüketilen toplam enerji azaltılabilmekte-
dir. Sonuç olarak, gelecek yıllarda, iklim-
lendirme sektöründeki teknik çalışma-
lar ve gelişmelerin çevre politikaları ve 
stratejileri tarafından yönlendirileceğini 
söylemek yanlış olmayacaktır.
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ranışı hakkında önemli ipuçları ortaya 
koydu. Sonuçlar aynı zamanda Anadolu 
platosunun yükselmesi ve volkanik faa-
liyetlerinin nasıl gelişmiş olabileceğini 
de açıklıyor. 

Kıtaların	kökleri	derine	damlıyor

Araştırmayı yürüten İTÜ Avrasya Yer 
Bilimleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz 
Hakan Göğüş, beş yıldan fazladır üze-
rinde çalıştıkları ve proje sonuçlarının 
Türkiye ile sınırlı kalmayıp dünya ölçe-
ğinde de ses getirecek etkileri olması 

İnanmayanlar	için	ispatı	
Anadolu’da…

Dünyanın çok disiplinli bilim der-
gisi olan Nature Communicati-
ons, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğre-
tim Üyeleri Prof. Dr. Celâl Şengör, Doç. 
Dr. Oğuz Hakan Göğüş öncülüğünde 
Toronto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rus-
sell Pysklywec ve Erkan Gün’ün katkı-
larıyla hazırlanan bir makaleye yer verdi. 
Makale, 4.3 milyar yıldan günümüze kadar 
var olduğu bilinen kıtaların fiziksel dav-

Güncel

nedeniyle Nature Communications 
dergisi yayın kurulu üyeleri tarafından 
yayımlanmaya değer görüldüğüne dikkat 
çekti. Doç. Dr. Göğüş, “Yüksek perfor-
manslı bilgisayarlarla fiziksel modelleme 
tekniğini uyguladık ve yeryuvarının yak-

Türk Bilim İnsanlarından 
Çarpıcı İddia: Kıtalar Bal 
Gibi Damlıyor!
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laşık 120 km’lik en üst katmanı taşküre-
nin (litosfer) milyonlarca fiziksel yıllık 
davranışını anlamaya çalıştık. Ortaya 
çıkardığımız yüzlerce modeli çok disip-
linli çalışmalardan elde edilen verilerle 
karşılaştırdık. Genelde kıtaları denizin 
üzerinde yüzen buz kütlesine benzetiriz. 
Aynı buzdağının altındaki görünmeyen 
kütlenin kalınlaştıkça suyun üzerindeki 
kısmının da yüksek olabileceğini varsay-
dığımız gibi, yüksek dağların altında da 
derinlere doğru kalınlaşan bir kütle oldu-
ğunu kabul ederiz. Ancak elde ettiğimiz 
model sonuçları öyle gösteriyor ki kıta-
ların tabanları zamanla ısınıyor ve kırıl-
mak yerine macun gibi derinlere (man-
toya) doğru akmaya başlıyor. Yer içinin 
derinlerine bal gibi damlayan kıta parçası 
kopunca yüzeyde geriye kalan hafif kısmı 
yukarı zıplatıyor” diye konuştu. 

“Yeryüzü	deniz	seviyesinden	
hızla	1	km	yükseğe	çıkabilir”

Birkaç milyon yılda yeryüzünün deniz 
seviyesinden 1 km yükseğe kadar çıka-
bileceğini iddia eden Doç. Dr. Göğüş, 
yükselmenin yer bilimcilerin zaman 
ölçeğinde görece hızlı bir süreç olduğunu 
belirtti. 
Ayrıca, tespit edilen önemli bir hususun 
da kıta kabuğu tabanının erimesi sonucu 
yüzeyde volkanik patlamaların olabile-
ceğini anlattı. 

Anadolu	levhasının	10	milyon	
yıldaki	değişimi

Doç. Dr. Göğüş, araştırma sonuçlarının 
ikinci ve önemli kısmının ise Türkiye’nin 
üzerinde bulunduğu Anadolu levhasının 
10 milyon yıldan günümüze nasıl değişti-
ğini açıklayabilmesi olduğunu dile getirdi. 
Dr. Göğüş, uygulanan modelin süreçleri 
anlamaya son derece yardımcı olduğunu 
dile getirdi. Göğüş, bulguların “Kökleri 
derine damlayan kıtalar” bilimsel hipo-
tezinin Orta Anadolu platosunun; 
1) Deniz seviyesinden bütünüyle en az 1 
km yükselmesini, 
2) Volkanlarının gelişimi (özellikle yakın 

dönemdeki Anadolu volkanları, Galatya 
ve Kapadokya) 3) Depremler yardımıyla 
elde edilen yer içine ait tomografik 
görüntülerinin nasıl geliştiğini açıklaya-
bileceğini gösterdiğini belirtti. 
Doç. Dr. Göğüş, Anadolu coğrafyasının 
testi yapılan modeller için örnek teşkil 

etmesinin kendilerini bir hayli heyecan-
landırdığı da belirtilerek, kıta (levha) 
hareketlerinin, depremlerin bu kadar 
aktif olduğu alanda sıkışma sonucu kıta-
ların tabanlarının kalınlaşarak damlamaya 
müsait hale gelmiş olabileceği de ileri 
sürüldü.
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Modeli	3	boyutlu	hale	getirmeyi	
hedefliyoruz

Doç. Dr. Göğüş, sonuçların bir hayli 
çarpıcı olduğunu ve yer bilimleri araş-
tırmalarında yeni projelere öncülük ede-
bileceğini belirtti. Göğüş, bundan son-
raki projelerinin ise öne sürülen modeli 
tamamıyla üç boyutlu hale getirerek daha 
yüksek çözünürlüklü sonuçlar elde etmek 
istediklerini, ayrıca bahsedilen hipotezin 
Orta Anadoluda çok yakın geçmişte var 
olduğu bilinen volkanlarının (~ 9000 yıl 
önce) ve deprem faaliyetlerinin de gelişi-
miyle de karşılaştıracaklarını dile getirdi.

Kıtaların	hareketleri	üzerine	
ilginç	bir	teori	daha:	AMASİA

Yale Üniversitesi bilim adamları, geze-
gendeki tektonik hareketlere bağlı  olarak 
kıtaların sürekli hareket ettiğini açıkladı. 
"Nature" dergisinde yayımlanan bir başka 
araştırmaya göre, Avrupa ve Afrika  kıta-

ları da Avustralya ile birleşerek yeni süper 
kıtaya katılacak. Asya, Avrupa, Afrika, 
Amerika, Avustralya ve Antarktika kıta-
larının,  yaklaşık 300 milyon yıl önce Pan-
gaea adlı tek bir toprak kütlesinden ayrıl-
dıkları sanılıyor. Yer değiştiren katman-
ların kıtaları periyodik olarak birbirine 
doğru   ittiğini belirten jeologlar, dünya 
üzerinde 1,8 milyar yıl önce Nuna adlı 
bir  süper kıtanın olduğunu, 1 milyar yıl 
önce Rodinia adlı bir süper kıtanın oluş-
tuğunu ve 300 milyon yıl önce de Pangaea 
süper kıtasının ortaya çıktığını söyledi. 
Bilim adamları, gelecek 50-200 milyon yıl 
içinde Amerika ve Asya kıtalarının bir-
leşmesiyle ortaya çıkması beklenen süper 
kıtanın adını ise "Amasia" koydu. Yale 
Üniversitesi'nden Ross Mitchell, Kuzey 
Amerika ile Güney Amerika  kıtalarının 
giderek birbirine yaklaştığını ve Kuzey 
Kutbu Denizi'nin de çekilerek Amerika 
ve Asya kıtalarını birbirlerine yaklaştır-
dığını söyledi. Yeni süper kıta modeline 
göre sadece Antarktika süper kıtadan ayrı  

kalıyor. Ortaya çıkan her süper kıtanın 
Ekvator üzerindeki sabit bir eksende bir  
dizi ileri geri rotasyona uğradığını tah-
min ettiklerini belirten Mitchell,  birbiri 
ardına oluşan her bir süper kıtanın bir 
öncekinden 90 derecelik bir  farkla ortaya 
çıktıklarını kaydetti. Mitchell, Amasia 
kıtasının konumunu bu öngörüye göre 
belirlediklerini  sözlerine ekledi.
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Hayatı Kolaylaştıran 
İcatlar
İnsanoğlu ezelden beri yenik düştüğü merakı ile neler icat etti neler… Kiminin faydası 
saymakla bitmedi, kimi dünyanın başına bela oldu, zararları yıllarca telafi edilemedi. Biz 
bu sayımızda, insanoğlunun geliştirdiği cihaz, araç ve gereçlerin bazılarının tarihçelerine 
göz atacağız; elbette faydalı olanlarına. Zararlılarının ise bir an evvel tarihte karışması 
umuduyla… 
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1. Otomobil

Fransa’da Nicolas-Joseph Cugnot, 
1771’de ilk buharlı otomobili 
yaptı. Üç tekerlekli bu otomobil 

çok ağırdı ve hızı saatte 3 kilometreydi, 
bu nedenle üretimi durdu. Daha sonra 
farklı ülkelerde yapılan buharlı otomo-
biller de ilgi görmedi. Ancak içten yan-
malı motorun keşfinden sonra, otomo-
bil yapımında başarı sağlandı. Hidrojen 
gazı yakan içten yanmalı ilk motor, 
İsviçre’de 1806’da icat edildi. Yaklaşık 
elli yıl sonra hidrojen gazını yakıt ola-
rak kullanan ilk otomobil ise Fransa’da 
üretildi. Hippomobile adı verilen bu 
otomobil, 3 saatte sadece 9 kilometre 
yol alabiliyordu. Siegfried Marcus adlı 
mucit, 1870’te Avusturya’da benzinli 
otomobili icat etse de, çok sayıda üre-
tilip pazarlanan ilk benzinli otomobili 
Alman mühendis Karl Benz 1885’te 
yaptı.
Ransom Eli Olds, 1901’de benzinle ça-
lışan Oldsmobile marka otomobilleri 
üretip piyasada söz sahibi oldu. Nihayet, 
Henry Ford 1908’de Model-T isimli ef-
sanevi arabasını üretti. Ford, direksiyo-
nu sol tarafa koyunca diğer firmalar da 
ona uydu. Motoru ilk kez o kapalı hale 
getirdi. Model-T, benzin, gaz yağı veya 
alkolle çalışabiliyordu.

Nicolas-Joseph Cugnot’un ürettiği otomobil

Henry Ford’un ilk arabası Model-T

2.	Asansör

İlk asansör, 1743 yılında Versailles 
Sarayı’nda, Kral XV. Louis’nin özel da-
iresine monte edildi. Uçan iskemle diye 
adlandırılan bu ilk asansör, bazı ağırlık 
dengeleriyle hareket ediyor ve insan gü-
cüyle çalışıyordu. Bugünkü anlamda ilk 
asansör, daha önceleri yük taşıyan asan-
sörler yapan Elisha Graves Otis tarafın-
dan 23 Mart 1857 günü, New York’un 
Broadway semtinde beş katlı bir iş mer-
kezine takıldı. Asansör takılan ilk otel 
ise, New York’taki altı katlı Fifth Ave-
nue Hotel’dir. Yüksek hızlı asansörler de 
yine New York’ta, 1879 yılı Eylül ayında 
Otis Elevator Co. tarafından Boreel bi-
nasına yerleştirildi. Bu asansörler, aynı 
anda hareket eden dört birimden oluşu-
yordu. 1880 yılında, Manheim Endüstri 
Sergisi’nde Siemens ve Halske şirketi, 
22 metre yüksekliğinde bir binaya ilk 
elektrikli asansörü yerleştirdiler.

3.	Radyo

İngilizce’de müzik dinlenen radyoya da, 
telsiz cihazına da radyo (radio) denilir. 
Bu nedenle çoğu kimse Marconi’yi rad-
yonun mucidi sansa da, radyoyu o icat 
etmedi. Sadece başka mucitlerin buluş-
larını birleştirip telsiz telgrafı mükem-
mel hale getirdi. Nikola Tesla ilk kez 
New York’taki laboratuvarından 40 km 
uzaktaki Hudson Nehri’ndeki bir tek-
neye kablosuz iletim sağladı. Tesla, rad-
yoya ilişkin antenlerden, radyo alıcıları-
na kadar her şeyi keşfetmiş ve 1943’te 

ABD Yüksek Mahkemesi Tesla’nın 
patentinin önceliği olduğunu tanımış-
sa da, Marconi radyonun babası olarak 
bilinmektedir. Tesla, Marconi için şöyle 
demiştir: “Marconi iyi bir adam. Bırakın 
devam etsin. Benim patentlerimin 17 
tanesini kullanıyor.”
Marconi, bir fizik profesöründen H. 
Hertz’in icat ettiği Hertz Dalgaları 
denilen radyo dalgaları hakkında bilgi 
alır. Bir dergide, İngiliz fizikçi Oliver 
Lodge’un 1894’te icat ettiği telsiz tel-
graf hakkındaki yazı da onu çok etki-
ler. Radyo dalgalarıyla çalışan bir telsiz 
telgraf yapmaya başlar. Hertz’in icat et-
tiği bir radyo dalga üreteci, Brandly’nin 
icat ettiği bir alıcı, bir telgraf maniple-
si (anahtar) ve bir yazıcı ile ilk cihazı 
yapar. Daha sonra Marconi, telgrafın 
antenlerini büyütür ve yere dik olarak 
yerleştirip topraklama yapar. Bu sayede, 
sinyallerin daha uzağa iletildiğini keş-
feder. Marconi, 1909’da telsiz telgrafın 
gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle, 
Alman fizikçi Sterling K. Brown ile 
birlikte Nobel Fizik Ödülü’nü kazanır. 
Radyonun icadında, Marconi’nin telsiz 
telgrafa yaptığı katkılar ve telefonun 
1876’ da icadı da rol oynar. ABD’li Re-
ginald Aubrey Fessenden, telsiz telgraf 
ve telefon teknolojilerini birleştirip in-
san sesini telsizle iletme deneyler so-
nucunda meteoroloji dairesinin telsiz 
telgrafını insan sesini iletecek hale ge-
tirir. Bu telsizler, gemilerde yaygın bir 
şekilde kullanılır. Fessenden, 1906’da ilk 
kez müzik yayını yapınca, gemiler dün-
yanın ilk radyo yayınını dinler. Dünyada 
ilk resmi radyo yayını 1920’de yapılır. 
Ülkemizde ise ilk radyo yayını 1927’de 
Ankara Radyosu ile başlar. 

Marconi
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South London’ı birbirine bağlayan hat-
ta hizmete girdi.

6.	Televizyon

Televizyonu icat eden kişi John Logie 
Baird olarak bilinse de, televizyonun 
icadının tarihinde Philo Farnsworth, 
Charles Francis Jenkins gibi diğer mu-
citlerin katkılarını da unutmamak ge-
rekir. Süreç, 1873 yılında Willoughby 
Smith tarafından, selenyumun elektrik 
direncinin ışık etkisi ile değişen fotoe-
lektrik özellikleri bulunduğunu keşfet-
mesiyle başladı. Alman Paul Nipkow, 
1884 yılında elektromekanik bir tele-
vizyon için patent alsa da, televizyon hiç 
çalışmadı, fakat tasarladığı dönen disk 
ilk televizyon görüntü rasterizeri olarak 
kabul edildi. 1897 yılında Karl Ferdi-
nand Braun, katot ışınlı tüpü ve katot 
ışınlı tüp osiloskobunu (faz farkı, akım, 
gerilim, frekans gibi elektriksel değer-
leri ölçerek gösteren, elektriksel gözlem 
ve ölçüm cihazı) icat ederek televizyon 
teknolojisinin gelişmesine önemli kat-
kılarda bulundu. CRT teknolojisi olarak 
bilinen bu icat günümüzde, yavaş yavaş 
televizyon ve bilgisayar ekranlarında 
düz ekran teknolojisi, LCD, LED, Plaz-
ma gibileriyle yer değiştirdi.
Rus bilimadamı Constantin Perskyi, 
25 Ağustos 1900 tarihinde Paris’te 
ilki düzenlenen Uluslararası Elektrik 

Reginald Aubrey Fessenden, 1906

4.	Bilgisayar

Bilgisayarları kim icat etti sorusuna, 
Bill Gates, Alan Turing, Konrad Zuse 
ya da Steve Jobs şeklinde cevap verile-
bilir. Ancak, bilgisayarın üretim yolcu-
luğu, 1791-1871 yılları arasında yaşayan 
Charles Babbage’ın, Difference Engine 
adında bir makine meydana getirme ar-
zusuyla başladı. Babbage, istese de ha-
yalini kurduğu binlerce parçadan oluşan 
bu makineyi, maliyeti ve çıkan politik 
sorunlar nedeniyle gerçeğe dönüştüre-
medi. Bununla birlikte Babbage, ciha-
zın tamamlanmasıyla ilgili planlarını 
iletmeyi başardı ve Difference Engine, 
1991’de Londra’daki Bilim Müzesi’nde 
meydana getirilip başarıyla çalıştırıldı.

Dünyanın ilk bilgisayarı ENIAC

John Mauchly ve Presper Eckert, 1946 
yılında ilk elektrikli bilgisayar ENIAC’ı 
oluşturdular. Yapımı 4 yıl süren 167 
metrekare alana sığan ENIAC adlı bil-
gisayar, 30 ton ağırlığa sahipti. Saniyede 
385 çarpım, 38 de bölme veya karekök 
alma işlemi yapabiliyordu. Hafızasında 
200 sayıyı saklayabiliyordu. Bilgisayar 
sürekli çalışmak durumunda idi ve altı 
operatör tarafından programlanıyordu. 

Programlama yöntemi ise elle takılıp 
çıkarılan fişler, kablolar ve kumanda 
edilen düğmelerdi. ENIAC ağırlıklı 
olarak hava tahminlerinde, atom enerjisi 
hesaplamalarında, kozmik ışın çalışma-
larında, termal tetikleme, rastgele sayı 
bulunmasında, rüzgar tüneli tasarımın-
da ve diğer bilimsel araştırmalarda kul-
lanıldı. 1951 yılından sonra ise endüs-
triyel amaçlı olarak kullanıldı. ENIAC, 
8 yıl boyunca hizmet verdi ve nihayet, 2 
Ekim 1955 yılında fişten çekildi.

Steve Jobs

5.	Metro

Metro fikri ilk kez 1846 yılında Met-
ropolitan Demiryolları’nı incelemekle 
görevli komisyonun üyelerinden Char-
les Pearson’ın kafasında oluştu. 1853 
yılında bu amacı gerçekleştirmek üzere, 
North Metropolitan Railway Co. adlı 
şirketi kurdu. Hattın yapımına 1860 
yılının Ocak ayında, Londra’da Euston 
Square’de başlandı. 4 mil uzunluğun-
daki ilk hat, 10 Ocak 1863 günü saat 
06.00’da hizmete girdi. Bu hatta yedi 
istasyon vardı ve tüm ulaşım süresi 33 
dakika idi. Yolcu vagonları gaz lamba-
larıyla aydınlatılıyordu. Metroda kulla-
nılan ilk elektrikli tren ise 4 Kasım 1890 
tarihinde, Londra’da kent merkezi ile 
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

EXIVA, esnek havalandırma kanallarının 
ana havalandırma kanalına, dağıtım 
noktalarına, her türlü fan, cihaz ve 
havalandırma ekipmanlarına montajını 
sağlayan bağlantı aparatıdır. Daha kısa 
sürede daha sağlam montaj imkanı sağlar.

Yüksek gerilimli çelik tel ve polyester 
lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine elyaf şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması 
ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak 
üretilmiştir. 

İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket 
tam lamineli olarak üretildiğinden ve 
izolasyon malzemesinin de özelliğinden 
dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

Alev yürütmez niteliktedir. Yangın 
esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz.

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:

POLİETİLEN
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lerini teknik destekle yaşama geçirmeye 
ve işitme engelliler için duymalarını 
sağlayacak aletler yapmaya girişti. Tho-
mas Watson adlı bir elektrik mühendi-
si ile birlikte çalışmaya başladı. Bell ve 
Watson, 1875 yılında sesin tel üzerin-
den bir başka yere gittiğini ortaya çıkar-
dılar ancak ses, anlaşılmaz durumdaydı. 
Bell atölyede denemelerini sürdürürken 
telefonu çalıştırmak için kullandığı ba-
taryadan pantolonuna asit döküldü. 
Watson’u yardıma çağırdı: “Bay Watson, 
çabuk buraya gelin.” Bell yardımcısını 
yardıma çağırırken farkında olmadan 
10 Mart 1876’da ilk telefon görüşmesini 
yaptı. Telefonunu geliştirmek için Bell, 
teknik sorunları alt etmeye çalıştı. 1880 
yılında Bell ve ona yardım eden Tainer, 
radyofon adını verdikleri aleti denedi-
ler. Bir okulun tepesine çıkan Tainer, 
çok uzaktan görebildiği Bell’e telefonla 
seslendi:  “Bay Bell. Bay Bell. Beni du-
yabiliyorsanız lütfen pencerenin önüne 
gelip şapkanızı sallayın.” Bell şapkasını 
salladığında telefon, doğumunun ardın-
dan ciddi bir mesafe kaydetmiş oldu. 

İlk telefon, 1876

Kongresi’nde televizyon kelimesini 
ilk kullanan kişi oldu. 1920’li yıllarda, 
birçok bilim adamı ve mühendis, elek-
tronik vericiler üzerindeki çalışmaları-
nı hızlandırdı. 7 Eylül 1927'de, Philo 
Farnsworth laboratuvarında bir kamera 
ve bir verici tüpü kullanarak tek çizgi bir 
görüntü iletti. Bir yıl sonra insan resim-
lerinden oluşan görüntüleri kamuoyuna 
gösterdi. 1926 yılında Londra’da John 
Logie Baird çok küçük bir görüntü ve-
ren, bildiğimiz anlamda ilk televizyonu 
icat etti.
İlk televizyon yayını 1928 yılında 
İngiltere’de BBC aracılığıyla yapıldı. 
1936 senesinde Alexandra Palace, yine 
BBC aracılığıyla 405 çizgi sistemiyle 
en net görüntüyü elde etti. Bu sistem, 
İngiltere’de 1964 senesine kadar kulla-
nıldı.

7.	Fotokopi	Makinesi

1903’te George C. Beidler, tarafından 
icat edilen ilk fotokopi makinesi aslın-
da çoğaltılacak belgelerin fotoğraflarını 
çekiyordu, ama sürecin yavaş ve uzun ol-
masından ötürü rağbet görmedi. Çağdaş 
fotokopi makinesi ise 8 Eylül 1938’de 
patent başvurusunu yaptığı, elektron 
fotoğrafçılığı adını verdiği yöntem ile 
Chester F. Carlson tarafından icat edil-
di. Carlson, makinenin üretim hakkını 
Haloid Corporation’a sattı. Bu şirket, 
Carlson’ın buluşunun adını Yunanca’da 
kuru yazmak anlamına gelen xerog-
raphy olarak değiştirdi. Haloid şirketi, 
zerografi ilkesiyle çalışan ilk fotokopi 
makinesini 1959’da üretti. Makine öyle-
sine tutuldu ki, şirket daha sonra adını 
Xerox Corporation olarak değiştirir.

8.	Buzdolabı

A m e r i k a ’ n ı n 
kurucu babala-
rından Benja-
min Franklin, 
aynı zamanda 
bir mucit ve bi-
lim adamıydı. 

1758 yılında kimyager John Hadley ile 
ortaklaşa çalışıp çeşitli maddelere ısı 
uygulayıp buharlaşma mekanizmaları-
nı araştırıyordu. İki mucit, termometre 
üzerine kısa aralıklarla eter döktükle-
rinde derecenin sıfırın altına düşmeye 
başladığını gördüler ve bu, buzdolabı-
nın keşfi için büyük bir adım oldu. Bir 
başka Amerikalı mucit Oliver Evans, bu 
deneylerdeki sonuçları kullanarak 1805 
yılında bir buzdolabı prototipi tasarladı. 
Genç bir mucit olan Jacob Perkins, onun 
buzdolabı modelini devralarak biraz 
daha geliştirdi ve 1834 yılında buluşu 
için patent aldı. John Hague adlı başka 
bir araştırmacının Perkins’e yardımıyla 
da ilk buzdolabı üretildi. İlk modellerde 
soğutucu akışkan olarak amonyak kul-
lanılıyordu. Evlerde kullanıma yönelik 
ilk buzdolabı ancak 1913’te satışa su-
nuldu. Piyasaya sürülen bu ürün ilk kez 
Chicago’da üretilip satılan Domelre idi. 
Soğutma ünitesi dolabın üstüne takıldı-
ğından pek de estetik görünmeyen Do-
melre, kullanışlı bir ev eşyasından çok 
bir sanayi aygıtına benziyordu.

9.	Telefon	ve	Cep	Telefonu

Graham Bell’in annesi ve eşi işitme en-
gelliydi. Bell, bu nedenle kuramsal bilgi-

Domelre, 1913

Günlük yaşantımızın vazgeçilmez tek-
nolojik aletlerinden biri olan cep telefo-
nunun icadı ise çok eskilere dayanmıyor. 
Martin Cooper, cep telefonunu 1973’te 
Motorola’da mühendis olarak çalışırken 
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icat etti. İlk cep telefonu günümüzde 
kullandığımız cep telefonlarından ol-
dukça büyük ve ağırdı. Teknolojinin 
ilerlemesiyle birlikte daha fonksiyonel 
hale geldi.

17.	Fotoğraf	Makinesi
M.Ö. 4. yüzyılda Aristoteles, Problem 
adlı çalışmasında, iğne deliği de denilen, 
küçük bir delikten elde edilen görüntü-
nün oluşumunu yorumlamaya çalışma-
sıyla, fotoğraf makinesinin atası sayılan 
Camera Obscura’nın (Latince’de ca-

bu sürece önemli bir katkıda bulun-
du. Yüzyıllar süren kimyasal ve teknik 
çabalar, 1826 yılında Fransa’da Joseph 
Nicéphore Niépce’nin evinin pencere-
sinden yakalamayı başardığı görüntüyle 
sonuçlandı. 1829’da ortak olduğu iş ar-
kadaşı, Louis Jacques Mandé Daguerre 
onun çalışmalarını geliştirdi. Nihayet 
1839’da Daguerre bu çalışmaları başa-
rıyla sonuçlandırdı. 19 Ağustos 1839 ta-
rihinde Fransız Bilimler Akademisi’nde 
fotoğraf makinesinin icadını tüm dün-
yaya şu sözlerle duyurdu:  “Sayın Baylar, 
doğa ışık aracılığıyla bir yüzeyin üzerine 
geçirildi.” 1852 yılında George East-
man, 10 poz çekebilen Kodak fotoğraf 
makinelerini piyasaya sürerek çok büyük 
aletler taşıması gereken fotoğrafçıya ko-
lay hareket imkânı sağladı.

Kaynak:
http://www.leblebitozu.com/hayati-ko-
laylastiran-icatlar/

mera = oda, obscura = karanlık) temel-
lerini atmış oldu. 10. yüzyılda yaşamış, 
Alhazen adıyla da bilinen Arap fizikçi 
ve matematikçi İbn Al-Haitam, mum 
ve üzerinde küçük bir delik bulunan 
bir perde kullanarak basit bir Camera 
Obscura yaptı. Camera Obscura’nın 
kuramsal yöntemi ve uygulama alanla-
rıyla ilgili basılı ilk bilgiler, 15. yüzyılda 
Cesare Cesariano, ardından da Reiner 
Frisius tarafından ele alındı, bir iğne de-
liği kameranın ilk görseli ise gökbilimci 
Gemma Frisius’un 1545 tarihli De Ra-
dio Astronomica et Geometrica adlı ki-
tabında yer aldı. Fizikçi Girolamo Car-
dano tarafından kullanılmaya başlanan 
çift taraflı dışbükey mercekler aracılı-
ğıyla Camera Obscura pratik anlamda 
kullanıldı. Bu adımla birlikte eskisinden 
daha net bir görüntü elde etme imkânı 
doğdu. Camera Obscura’nın isim ba-
bası olan gökbilimci Johannes Kepler, 
taşınabilir bir Camera Obscura yaparak 
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nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte-
dir. Bu oran pek çok salgın hastalık ve 
felaketin sebep olduğu ölüm oranından 
daha fazla bir ölüm oranı demektir. 
Su sıkıntısı dünyadaki pek çok ülke 
için ciddi bir durumdur. Bu ülkelerin 
sürekli nüfus artışı nedeniyle ilerleyen 
süreçte daha ciddi sıkıntılar yaşamaları 

Özet

Su, dünyadaki yaşam için özellikle de 
insan hayatı açısından çok önemlidir. 
Doğal su dünyada pek çok insanın 

erişemediği önemli bir ihtiyaçtır. Birleşmiş 
Milletlere göre yaklaşık 1 milyar insanın 
güvenilir, temiz içme suyuna ulaşamaması 

Yazan: Muammer Akgün, BACADER  
              Barbaros Batur, Yıldız Teknik Üniversitesi

Makale

olasıdır. Dünyanın üçte ikisinin 2025 
yılında su açısından sıkıntılı bölgelerde 
yaşıyor olacağı tahmin ediliyor. İnsanların 
güvenilir, temiz içme suyuna erişimi ciddi 
ve acil bir sorundur. Suların dezenfekte 
edilmesi ve kullanım için tuzdan arın-
dırılması, bu küresel ve acil ihtiyaç için 
gereklidir. Ancak bu işlemler fazlasıyla 

İçilebilir Su Üretimi 
için Yenilenebilir 
Enerji Uygulamaları
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Makale

enerji harcamaktadır. Bu sistemlerin uzun 
süreli kullanımları bazı toplumların kapa-
sitelerini zorlayıp ekosistemimize zarar 
verebilir.
Su dünyadaki yaşam için, özellikle de 
insan hayatı açısından çok önemlidir. 
Doğal su rezervlerinin kısıtlı olması ve 
bu rezerv kaynaklarının sürekli kirlenmesi 
sonucuyla temiz suya ulaşım, her geçen 
gün daha da önemli hale gelmektedir. 

Giriş

Günümüzde dünyanın pek çok bölge-
sinde temiz içme suyu problemi mevcut-
tur. Dünya nüfusunun hızla artışı yanında, 
mevcut kaynakların bu hızla tüketilmesi 
ile ilerleyen yıllarda su, çözülmesi gereken 
en önemli sorunların başında gelecektir.
Demografik ve ekonomik gelişmeler 
sonucunda önümüzdeki yirmi beş yıl içe-
risinde dünya enerji ihtiyacının iki katına 
çıkacağı öngörülmekte iken su ile enerji 
ihtiyacını birbirinden bağımsız değerlen-
dirmek mümkün değildir. Güvenilir, içile-
bilir temiz su için gerekli olan su miktarı 
da doğal olarak artacaktır. Bu çalışmada 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-
nılması ile temiz içme suyu yanında tarım 
ve diğer amaçlar için su temin yöntemleri 
anlatılmıştır.

1.	Su	Problemi

Shiklomanov tarafından yapılan tah-
mine (1993) göre, yeryüzündeki tüm su 
miktarının (~1365x106km3) %97,5’ini 
okyanuslar (1400 x 106 km3) oluşturur. 
Tatlı su kaynakları ise düzgün dağılımı 
olmayan alanlar (yeraltı suyu, yüzey suyu) 
ve zamanla oluşanların  (yüzey suyu) su 
hacmi (~35 milyon km3)’dir. Bütün tatlı 
su kaynakları, toplam su kaynaklarının 
yaklaşık %2,5’ini temsil etmektedir. Dün-
yanın en büyük nehir havzalarının birçoğu 
seyrek nüfuslu bölgelerden akar. Ancak, 
tatlı suyun (~24 milyon km3) %68,9’u sığ 
(dağlar ve kutup bölgeleri) ve sadece yak-
laşık %30,8’i (~11 milyon km3) de toprak 
nemi, kısmen donmuş bölgeler ve derin 
yeraltı suyu havzalarında (örneğin yeral-
tında depolanan, üzerinde ise buz ve kalıcı 
kar örtüsü bulunan dahil, 2000 m toprak 
derinliğe kadar olan bölgelerde) bulunur. 
Göller ve nehirler, sadece dünyanın içi-
lebilir suyunun %0.3 (105,000km3)’üne 
karşılık gelmektedir. Dünyada 1,5 mil-
yardan fazla insan içme suyunu yeraltı 
sularından karşılamaktadır[1].
Dünya nüfusunun %20’sinin en önemli 
sorunlarından biri, içilebilir temiz suya 
ulaşım problemidir. Birleşmiş Milletle-
rin kayıtları, dünyada 1,2 milyar insanın 

içilebilir temiz suya ulaşımının müm-
kün olmadığını ve diğer 2 milyar kişinin 
de kirli su kullanmak zorunda kaldığını 
göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler-
deki en önemli problemlerden biri, kirli 
yüzey sularının sebep olduğu su kaynaklı 
hastalıklardır. Temiz su eksikliğinin, 1,2 
milyar insanın sağlığını etkilediği ve 
dünya çapında yılda 15 milyon çocuğun 
ölümüne neden olduğu tahmin edilmek-
tedir[1].

Şekil 1’de küresel ve bölgelere göre su 
çekilmesi ve tüketimi gösterilmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda beklenen su çekil-
mesinin Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
düşük kalması, Asya, Afrika ve Güney 
Amerika’da ise artması beklenmektedir 
[2, 3, 4]. Dünyada, günümüzde su ihtiyacı, 
1900 yılından bu yana, altı kat artmış-
tır [1]. 1940 yılından bu yana nüfusun 
dünyada her yıl yaklaşık %2 artmasına 
karşın, kullanım amacıyla su çıkarma 
yılda yaklaşık %3 artmıştır [5]. Yıllık 
küresel içme su çıkartılması 1995 yılı 
içinde 3790 km3 (%61'i tüketim amaçlı, 
2312 km3) iken 2000 yılı içinde küresel 
su çekimi 4430 km3 (%52 tüketim amaçlı 
2304 km3) yükselmiştir [3]. 2000 yılında, 
tatlı su çekilmesinin (%57, dünya içme su 
tüketiminin %70’ine karşılık gelmektedir) 

Tablo 1. İçilebilir Su Kaynaklarının Kıtalara Göre Dağılımı

Buzullar ve Kalıcı Buzullar (km3)

Kuzey 
Amerika

Güney 
Amerika Grönland Antartika Avrupa Asya Afrika Avustralya

90.000 900 2.600.000 30.190.800 18.216 60.984 0,2 180

Yeraltı Suları (km3)

Kuzey 
Amerika Güney Amerika Avrupa Asya Afrika Avustralya

4.300.000 3.000.000 1.600.000 7.800.000 5.500.000 1.200.000

Sulak Araziler, Büyük Göller, Su Depoları ve Nehirler (km3)

Kuzey 
Amerika Güney Amerika Avrupa Asya Afrika Avustralya

27.003 3.431 2.529 30.622 31.776 221
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çoğu en büyük sulanan topraklar Asya’da 
gerçekleşti[1]. 

Gelecekte, yıllık küresel su çekiminin 
on yıllık dönemler için, yaklaşık %10-12 
büyümesi beklenmektedir. 2025 yılında su 
tüketiminde yaklaşık 5240 km3 ile 1995 
yılına göre %38 bir artış beklenmekte 
iken, gerçekte su tüketimi, bu periyot 
için %33 oranında gerçekleşti[1]. Günü-
müzde, küresel içme suyu tüketiminin 
yaklaşık %75’i tarımsal sulama, yaklaşık 
%20’si endüstriyel kalan %5’lik kısmı da 
genel amaçlar için kullanılır [1].

2.	Yenilenebilir	Enerji	Kaynakları	
ile	İçme	Suyu	Üretimi	
Teknolojilerine	Genel	Bakış

Dünyanın enerji talebinin artmasıyla, 
ticari ve evsel kullanım için güç ihtiyaçla-
rını karşılamak için yapılan araştırmalarda 
sorunların çözümü, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı ile mümkün 
görülmektedir. Günümüzde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının ekonomik ve endüs- 
triyel potansiyelleri, jeotermal, güneş, 
dalga ve rüzgar enerjisi gibi çevresel avan-
tajlar sağlayan çalışmalar her geçen gün 
hızla artmaktadır [6, 7, 8, 9, 10, 11].

Yenilenebilir enerji kaynakları ile desali-
nasyon (tuzdan arındırma) iki kategoride 
incelenmiştir. Birinci kategoride yenile-
nebilir enerji sistemleri tarafından üreti-
len ısı (termik) ile desalinasyon (tuzdan 

arındırma) yapılırken ikinci kategoride ise 
yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen 
elektrik enerjisi ve mekanik enerji yardı-
mıyla membran ve desalinasyon prosesleri 
tanımlanmıştır [12].

Bu bölümde yenilenebilir enerji kaynak-
ları ile mevcut su arıtma teknolojileri 
tanımlanacaktır. Güneş termik, rüzgar, 
fotovoltaik ve jeotermal gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları ile desalinasyon (tuzdan 
arındırma) teknolojileri incelenecektir.

Makale

Şekil 1. Küresel ve Bölgelere Göre Su Çıkarılması ve Tüketimi Miktarları
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2.1.	Güneş	Enerjisi	Uygulamaları	
ile	İçme	Suyu	Üretimi

Güneş enerjisi yoluyla desalinasyon, özel-
likle yerleşim yerlerinden küçük kapasi-
telerde geleneksel yöntemlerle içme suyu 
sağlamak amaçlı kullanılır[13]. Yenile-
nebilir enerji kaynakları ile desalinasyon 
gerçekleştirmek, kurak bölgelerde içme 
suyu kaynakları geliştirmek için umut 
veren büyük bir gelişmedir [9, 14]. Dikkat 
edilmesi gereken nokta, güneş enerjisi 
kullanımı ile desalinasyon işleminin ola-
bildiğince verimli kullanılması, küçük ve 
orta ölçekli uygulamalar için hem eko-
nomik açıdan hem de tuzdan arındırma 
teknolojilerinin optimal verimliliği açı-
sından önemlidir. Güneş enerjisi, ısı ener-
jisi olarak direkt olarak kullanılabilir ya da 
RO sürücü üniteleri ile elektrik enerjisine 
dönüştürülebilir. Elektrik enerjisi, doğru-
dan fotovoltaik (PV) dönüşümü ile ya da 
bir güneş termik santral aracılığıyla güneş 

(Şekil 2.F)’de, daha etkinde salinasyon 
işlemi yapan güneş paneli görülmektedir 
[13]. İki veya daha fazla aşamada (genel 
olarak çoklu etkiler olarak adlandırılır) 
yoğuşmadaki gizli ısıyı kullanarak damı-
tılmış su üretimini ve sistem verimliliğini 
artırmak mümkündür. Bir sistem teknik 
olarak çok verimli olsa da içilebilir su 
üretim maliyeti yüksek olabilir [16]. Bu 
nedenle, desalinasyon sistemi seçerken 
verimlilik ve ekonominin göz önünde 
bulundurulması gerekir. Yenilenebilir 
enerji sistemleri ile desalinasyon sistem-
lerinin kurulmasının altyapıları şu anda 
eksik olan yerlere ve daha uzak bölgelere 
de su ve elektrik sağlamak için çok uygun 
olacağı ifade edilebilir. 
Güneş kolektörleri genellikle ısınan 
akışkanın ulaştığı sıcaklık seviyesine 
göre sınıflandırılır [17]. Düşük sıcaklık 
kolektörleri, yansımasız düz plaka kolek-
törlerdir ve ortam hava sıcaklığının sadece 
birkaç derece üzerinde sıcaklık artışı 
sağlarlar. Bu düşük sıcaklık kolektörleri  
desalinasyon işlemleri için kullanışlı 
değildir [17,18]. Orta sıcaklık kolektör-
leri, 43˚C fazla ısıtıcı akışkanı ısıtır ve 
yansımalı düz panel kolektörler, vakum 
tüp kolektörler gibi hava veya sıvıya ısı 
transferi gerçekleştirirler. Bir ısı değiştirici 
yardımıyla desalinasyon işlemi endirekt 
ısıtma ile gerçekleştirilir. Yüksek sıcaklık 
kolektörler, parabolik yapılı çanaklar ya 
da merkezi alıcı sistemlerden oluşmak-
tadır. Bunlar güneşin ışınlarını bir odak 
noktası üzerine toplayan bir alıcının elde 
ettiği enerjiyi ısınacak akışkana aktar-
ması yoluyla çalışırlar. Elde edilen yüksek 
sıcaklık enerjisi desalinasyon işlemlerinde 
ısıl enerji kaynağı olarak ya da bir buhar 
türbini ile elektrik enerjisi üretmek için 
kullanılabilir. Bu sistemlerde sistem 

enerjisinden elde edilebilir.
Son on yıldaki farklı güneş panel uygu-
lamaları, Şekil 2’de görülmektedir [15]. 
(Şekil 2.A)’da basit güneş uygulaması ile 
günde ortalama 2-5 L su üretimi yapılan 
sistem görülmektedir. Bu içme su üre-
tim yöntemi, içme suyu talebinin düşük 
olduğu ve arazi fiyatlarının ucuz olduğu 
bölgelerde uygulanabilir. Güneş uygula-
malarına farklı performans artırıcı çalışma 
yapılmaktadır. Bunlar, desalinasyon işlemi 
yapan güneş enerjisi kolektörleri (Şekil 
2.E) ile (Şek. 2.D ve 2.F) yoğunlaşma-
daki gizli ısıdan yararlanmak için yapılan 
panel uygulamaları, yapıları 
ve akış modelleri iyileştiri-
lerek ısı transferi oranlarını 
artıran panel uygulamaları 
(Şekil 2.B, 2.C, 2.E ve 2.F) 
ve düşük maliyetli inşaat 
malzemeleri kullanılarak 
enerji maliyetini düşüren sis-
temler olarak tanımlanabilir. 
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Şekil 2. Güneş Paneli Uygulamaları

Şekil 3. Güneş havuzu uygulamaları
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verimliliği, güneşin konumu, gün ve yıl 
boyunca değişir. Bu nedenle kolektörde 
bulunan güneş izleyici ile verimliliğini 
artırmak için reflektörün odakta tutul-
ması sağlanmalıdır. 
Güneş havuzu uygulamaları ise birçok 
farklı türde enerji sağlamak için kulla-
nılabilir. Güneş havuzları güneş ener-
jisini toplayan ve uzun süre depolayan 
bir sistemdir. (Şekil 3). Küçük kapasiteli 
güneş havuzları ağırlıklı olarak hacim ve 
su ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Büyük 
havuzlar ise, endüstriyel proses ısı, elektrik 
enerjisi üretimi ve desalinasyon için kul-
lanılmaktadır. Havuzdaki bir tuz konsan-
trasyonunun değişimi depolanacak ener-
jiyi belirler. Üst kısımdaki ortam sıcaklığı 
90˚C’ye yakın iken, havuzun dibindeki 
tuz konsantrasyonu en yüksek değerine 
ulaşabilir (sağ Şekil 3). Havuzun üst ve 
alt tabakası arasında oluşan sıcaklık farkı, 
desalinasyon ünitesini çalıştırmak için 
veya Rankine çevrimine göre bir buhar 
jeneratörünü harekete geçirmek için yete-
rince büyüktür [17]. Rankine çevrimi ile 
elde edilen ısı iş enerjisine dönüştürülür. 
Isı, genellikle kapalı bir kap içerisindeki 
suya dışarıdan ısı verilerek gerçekleşir. Bu 
döngü, güneş, biyokütle, kömür ve nükleer 
santraller olmak üzere dünya ihtiyacının 
yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır.
Güneş havuzları, düşük sıcaklıkta enerji 
üretirler ve 70-90˚C sıcaklık aralığında 
çalışırlar. Çevrim verimi düşük sıcaklık 
nedeniyle azdır. Ancak bu düşük sıcak-
lıkta toplanan ısı miktarına göre düşük 
maliyetli üretim gerçekleştirir. Küçük köy 
ve kasabalar için uygun boyutlardaki sis-
temlerde desalinasyon için gerekli ısının 
yıllık toplama verimi, %10 ila 15 sevi-
yesindedir. Büyük depolama kapasiteli 
güneş havuzları, desalinasyon tesislerinin 
sürekli çalışması için daha yararlı olur. Bu 
hem düzenli ve sürekli su üretimi için 
hem de operasyonel ve ekonomik yönleri 
açısından çok önemlidir. Güneş havuz-
larında ısı depolaması sayesinde bulutlu 
havalarda ve gece boyunca desalinasyon 
için gerekli enerji sağlanır ve sistem çalı-
şır. Güneş havuzları ile desalinasyon, bir 
atık ürün olan tuz için güneş havuzu inşa 
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Tablo 2. Büyük DesalinasyonTesislerinde Enerji Tüketimi

Process* Termal enerji
[kWhm−3]

Elektrik 
enerjisi 
[kWhm−3]

Toplam 
enerji
[kWhm−3]

Üretilen su 
miktarı
[mg L−1]

MSF 7.5–12 2.5–3.5 10–15.5 5–30

MED 4–8 1.5–3 5.5–11 ---

SWRO --- 3–6 3–6 100–500

BWRO --- 0.5–2.5 0.5–2.5 ---

MSF: çok-aşamalı flaş damıtma, MED: çok-etkili damıtma, SWRO: Deniz Suyu Ters 
Osmaz,
BWRO: Talı-Tuzlu Su Karışımlı Ters Osmoz

 
(ısıl işlemlerde atık ısıyı kullanarak)

Tablo 3. Farklı Desalinasyon Tesislerinde Birim Kolektör Alanına Göre Su Üretim 
Miktarları

Desalinasyon Prosesi*
Birim Kollektör m2 
başına Su Üretimi [L 
day−1 m−2]

Basit Güneş Kollektörü 4-5

H / D süreç Orta T güneş enerjisi kolektörü 12

MED MSF ile termal depolama-Med T güneş enerjisi 
kolektörü 40

SWRO-PV 200

VARI-RO DDE Parabolik Sterling güneş kolektörü 1200

* H / D: nemlendirme-nem alma; MSF: çok aşamalı flaş; MED: Çok etki damıtma;
SWRO-PV: Deniz suyu ters osmoz-fotovoltaik

Şekil 4. Ters Osmos (RO) yöntemiyle desalinasyon işlemi yapan bir tesis planı
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etmek için bir temel olarak kullanılabilir. 
Bu desalinasyon prosesinden tuzu ayır-
mak için önemli bir avantajdır. 
Fotovoltaik (PV) sistemler, doğrudan 
güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüş-

invertör) ve enerji depolama donanımları 
(örn: piller) desalinasyon tesisine enerji 
sağlamak için gerekli olabilir. PV sistem-
lerin ömrü 20 ila 30 yıldır. Küçük ve orta 
ölçekli sistemlerde, şebekede yedek enerji 
kaynağı olarak kullanılır; PV sisteminden 
herhangi bir aşırı güç şebekesine beslenir. 
PV sistemlerinin hibrid uygulamaları da 
yapılmaktadır. İki çeşit PV uygulaması 
yapılan membran prosesi vardır. Bun-
ların birincisi Ters Osmoz (RO) diğeri 
ise elektrodiyaliz (ED) prosesleridir. Şu 
anda uygulamada en yaygın ve uygun PV 
metotları Ters Osmoz (RO) ve elektro-
diyaliz (ED) metotlarıdır. Bu yöntemler 
desalinasyon uygulamalarında da başa-
rıyla kullanılmaktadır [20]. Bu tekno-
lojideki temel sorun, zaman geçmesine 
rağmen PV panel maliyetlerinin istenilen 
miktarda düşmemesi ve maliyetlerin yük-
sek olmasıdır. 

Ters Osmoz (RO) deniz suyu arıtma 
tesisi kapasitesinin seçimi, güneş radyas-
yon seviyeleri mevsimsel değişimlerine, 
alınan ve satılan elektrik fiyatları ile fosil 
yakıt yerinden verilen ağırlığına göre gün-
lük değişir. Parabolik kolektörlerle güneş 
enerjisi ile güç üretimi ve RO desalinas-
yon işlemi yapan bir tesis planı Şekil 4’te 
görülmektedir.
Kolektör sistemleri ile enerji üreten sis-
temler, Ters Osmoz (RO), elektrodiyaliz 
(ED), çok-aşamalı flaş damıtma (MSF), 
çok-etkili damıtma (MED), ısıl buhar 
sıkıştırma desalinasyon (TVK), mekanik 
buhar sıkıştırmalı (MVC), nemlendirme-
nem alma sistemleri (H-HD) ve mem-
bran damıtma (MD) ve adsorpsiyon 
tuzdan arındırma (AD) olarak geliştiril-
mektedir. Enerji tüketimi ile ilgili veriler 
Tablo 2’de gösterilmiştir.

2.2.	Rüzgar	Enerjisi	Uygulamaları	
ile	İçme	Suyu	Üretimi

Rüzgar atmosferik basınç farkları tarafın-
dan üretilir ve güneş enerjisi ile kontrol 
edilir. Bağımsız bir rüzgar enerjisi dönüş-
türücü sistemi (WECS) ile birlikte küçük 
su arıtma tesisi yardımıyla deniz suyu 

türen pillerdir [17]. Güneş pilleri silikon 
gibi yarı-iletken malzemelerden yapılmış-
tır. Diğer yarı iletkenler de kullanılabilir. 
PV modüllerine ilaveten güç şartlandırma 
ekipmanları (örneğin şarj regülatörü, 
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Şekil 5. Rüzgar tarlası ve Rüzgar türbini ile PV uygulaması
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veya tuzlu suyu saf içme suyuna dönüştür-
mek için büyük bir potansiyel mevcuttur. 
(Şekil 5, sol) [21]. Ayrıca, bu sistem adalar 
gibi uzak bölgelerdeki potansiyel rüz-
gar enerjisi kaynakları kullanarak deniz 
suyundan tatlı su üretimi için rüzgar ener-
jisi sistemleri kullanabilir. Konvansiyonel 
yakıt kullanılarak su taşınması maliyeti ile 
karşılaştırıldığında bu sistemlerin avan-
tajı, daha düşük maliyetle su üretimi sağ-
lamasıdır. Rüzgar kaynaklı desalinasyon 
tesisleri için farklı yaklaşımlar mümkün-
dür. Birinci yaklaşımda, rüzgar türbinle-
rinin yanı sıra desalinasyon sistemi bir 
şebeke sistemine bağlanır. Bu durumda, 
optimal boyutlu bir rüzgar türbini sistemi 
ve deniz suyu desalinasyon sistemi için 
yakıt maliyeti söz konusu olmaz. İkinci 
yaklaşımda, rüzgar türbinlerinin ürettiği 
elektrik kısmen ya da doğrudan bağlantı 
ile desalinasyon sistemine bağlantılıdır. 
Bu durumda, desalinasyon sistemi güç 
kaynağında rüzgar nedeniyle oluşacak güç 
değişimleri ve kesintilerinden etkilenir. 
Bu güç değişimlerinin, desalinasyon siste-
mindeki ekipmanın performansı ve parça 
ömürleri üzerinde olumsuz bir etkisi olur. 
Dolayısıyla, sistemi dengelemek için pil-
ler, dizel jeneratörler ya da yedekleme 
sistemleri entegre edilebilir.
Ters Osmoz sisteminin tercih nedeni, 
düşük özgül enerji tüketimidir. Suyun 
pompalanması gerektiği için bu sistemler 
nispeten yüksek bir işletme basıncında 
çalışırlar. Sistemde geri kazanımlı özel 
türbinler kullanılarak enerjinin bir kısmı 
geri kazanılır. Çalışma basıncı, az tuzlu 

sistemi, yeterince su ve efektif dalgalar 
ile çevreye duyarlı bir çözüm sunmaktadır. 
(Şekil 6). 
Geleneksel yüzey esaslı endüstriyel desa-
linasyon tesislerinde ters osmoz (RO) 
teknolojisi uygulanarak giren deniz 
suyunun membran türü ve özellikleri ile 
besleme suyu tuzluluk derecesine bağlı 
olarak yaklaşık %20-35’i içme suyuna 
dönüştürülür. Arıtma işlemi sonunda 
kalan tuzlu su tekrar denize gönderilir. 
Ters Osmoz (RO) sistemler kurulurken 
yüksek basınçlı pompalar için gerekli 
olan basınç, tesisin çalıştığı derinlikteki 
deniz suyunun oluşturduğu hidrostatik 
basınçla sağlanır. Tuzu giderilmiş su, yak-
laşık atmosfer basıncında bir denizaltı 
deposunda toplanır ve deniz yüzeyine 
pompalanır. Böylelikle yaklaşık %50 
enerji tasarrufu sağlanır. 

2.4.	Jeotermal	Enerjisi	
Uygulamaları	ile	İçme	Suyu	
Üretimi

Jeotermal enerji dünyada oldukça geniş 
kullanım alanı bulmaktadır [23]. Bu 
enerji, ısı ve elektrik üretimi için kullanı-
labilir. Böylece, termal (MED, MSF, MD, 
VC) ve membran (RO, EDR) desalinas-
yon işlemleri için potansiyel teşkil eder. 
Jeotermal kaynaklardan buhar ve sıcak su 

su için 10 -25 bar (yani 1-2.5 MPa) ve 
deniz suyu için 50-80 bar (yani 5-8 MPa) 
arasında değişmektedir[12].
Son zamanlarda, birçok orta ve büyük 
ölçekli su arıtma tesislerinde rüzgar tür-
binleri ve/veya PV paneller kullanıldığı 
uygulamalar görülmektedir. 

2.3.	Dalga	ve	Gelgit	Enerjisi	
Uygulamaları	ile	İçme	Suyu	
Üretimi

Dalga enerjisinden elektrik üretimi üze-
rinde çalışmalar her geçen gün yoğunlaş-
maktadır [22]. Bu tür konvertörler, yerel 
elektrik şebekesine bağlantı olmadan 
ya da elektrik tahrikli deniz suyu desa-
linasyon tesislerine bağlanabilir. Dünya 
çapında işletilebilir dalga enerjisi kayna-

ğının 2 TW olduğu 
tahmin edilmek-
tedir. Bu nedenle 
elektrik üretimi 
için gelecek vade-
den bir seçenektir. 
Böylece, deniz suyu 
ters osmoz (RO) 
ile dalga gücü bir-
leştirilmesinde bir 
potansiyel mevcut-
tur. Dalga ile çalı-
şan desalinasyon 

Makale

Şekil 7. Dalga Enerjisi Uygulaması

Şekil 6. Gel Git Enerjisi Uygulaması
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üretilebilir. Kızgın kuru buhar kaynakları 
genellikle, geleneksel kaynaklardan daha 
ucuz olabilir, elektrik üretilir ve faydalı 
enerjiye dönüştürülür. Desalinasyon 
tesislerinde jeotermal enerji kullanılırken 
termal depolamaya ihtiyaç yoktur. 100 
metreden daha derinde açılmış jeotermal 
kuyular, desalinasyon tesisi için kullanıla-
bilir [17]. Günümüzün mevcut teknolo-
jisi ile jeotermal enerjiden üretilebilecek 
enerji 10 GW- 70 GW iken gelecekte, 
dünya jeotermal elektrik kapasitesini 140 
GW’a çıkarmak mümkün olacaktır[24].

3.	Sonuçlar	ve	Görünüm

Hızla büyüyen desalinasyon pazarında, 
yenilenebilir enerjilerin kullanımı, içme 
suyu üretimi için makul bir seçenektir. 
2017 yılında deniz suyu arıtma tesisle-
rinin toplam kapasitesi 99.800.000 m3/
gün (yaklaşık 36,4 milyar m3/yıl) ve yıllık 
desalinasyon pazarı bir önceki yıla göre 
% 14 büyümüştür[25]. Desalinasyon ve 
yenilenebilir enerji teknolojileri, güneş 
ve rüzgar enerjilerinin kombinasyon-
ları arasındaki belirleyici özellik, eko-
nomi ve teknoloji konusunda olacaktır. 
Özellikle, rüzgar ve fotovoltaik (PV) ile 
çalışan membran prosesleri ve doğrudan 
ve dolaylı güneş destilasyonu en uygun 
teknolojiler olarak görülmektedir. Ancak, 
bu proseslerin uygulanabilirliği, besleme 
suyu kalitesi ve yerel kaynakların kulla-
nılabilirliğine bağlıdır. Jeotermal enerjiye 
dayalı desalinasyon işleminde hiçbir enerji 
depolamaya gerek olmadığından, jeoter-
mal enerji her yerde makul maliyetlerle 
çalıştırılabilir. Yenilenebilir enerji kay-
nakları ile desalinasyon tesislerine yöne-
lik Ar-Ge çalışmaları yapılarak, teknik 
ve ekonomik rekabet güçlendirilmelidir. 
Buradaki en büyük zorluk, yüksek verimli, 
efektif maliyetli sistemlerin birleştirilmesi 
ile oluşturulacak akıllı, sabit enerji üreten 
sistemleri bir araya getirmektir. 
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Ürün Tanıtımı

G4-F7 ve F9 Rigid bag filtrelerden olu-
şan yüksek verimli bir filtrasyon siste-
mini içerirler.
Yüzde 100 taze hava konforunu sağ-
layarak ve ECOTASARIM ErP 2018 
maksimum limit değerlerini de sağla-
yabilmek amacıyla yüzde 73,5 verime 
sahip zıt akışlı plakalı ısı geri kazanım 
ünitesi ile teçhiz edilmişlerdir.

ECOTASARIM kriterlerinde yer alan,
•	 Fan kanat tipi ve fan verimi
•	 Motor tipi ve motor verimi
•	 Isı geri kazanım tipi ve ısı geri 

kazanım verimi

•	 Santral kesit hızı
•	 By-pass damperleri
•	 Filtre tipi ve verimleri 

Aldağ mühendisleri tarafından bu 
cihazda en üst seviyede uygulanmıştır. 
Hava debileri; hava kalite-ısı ve nem 
sensörleri vasıtasıyla filtre kirliliğine 
göre, otomasyon sistemi ve EC Plug 
Fanlar ile ihtiyaç oranında en verimli 
bir şekilde sağlanır.

AKS konvansiyonel klima santrali ile 
KFC dik tip klima santralinin görsel 
karşılaştırılması:

Bugün inşa edilen iş merkezleri, 
alışveriş merkezleri, hastane ve 
kamuya ait binaların amaçları, 

bulundukları konum ve inşaat kalitesi 
yönünden incelendiğinde M2 inşaat 
maliyetleri oldukça yüksektir, dolayısıyla 
her alanı, minimum yer kaybına sebep 
olacak şekilde en verimli bir şekilde 
planlamak gerekir. Binalarda ihtiyaç olan 
taze hava ve klimatizasyonu sağlayan 
klima santrallerinin kapladığı alan ve 
hacim de bu bakımdan çok kıymetli olup 
önem arz etmektedir.
Aldağ mühendisleri bu durumu göz 
önünde bulundurarak oldukça yüksek 
verimliliğe sahip, konvansiyonel klima 
santrallerine kıyasla kapladığı alandan 
yüzde 60, hacimden ise yüzde 50 ora-
nında kazanç ve yüzde 100 taze hava 
konforunu sağlayabilen, patente haiz 
KFC dik tip klima santrallerini geliş-
tirmiştir.
Bu santraller; 1.000-20.000 m3/h hava 
debisinde, 7-140 kW soğutma, 13-270 
kW ısıtma kapasitesi aralıklarında 8 ayrı 
tip ve boyuttadırlar.

Aldağ KFC Dik Tip Klima 
Santrali
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www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir 
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!

84 TERMODİNAMİK • MART 2018



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISK
sektörünün
uygulama

tekniği dergisi

Yenilenebilir 
enerji

teknolojileri
dergisi

Yerel
yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!



Abone formu
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
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Gümrükçüler
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Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim
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ve sertifikasyon
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Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

 AYDA BİR YAYIMLANIR • ARALIK 2016 • YIL: 21 • SAYI: 215 • 9 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM
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VERİMLİLİĞİN FORMÜLÜ
BURADA

Danfoss ICF Valf İstasyonu + ICFD Defrost Modülü
=Üstün defrost performansı

ICFD Defrost Modülü, geniş çapta kabul gören ICF Valf İstasyonumuza eklenen likit bazlı kompakt bir tahliye 
modülüdür. Likit tahliye yönteminin ICF teknolojisiyle birleştirilmesi sayesinde, geliştirilmiş operasyonel 
verimlilik, kurulum kolaylığı ve enerji tasarrufu açısından etkileyici bir dizi avantaj sunar. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu keşfetmek için
formula.danfoss.com adresini ziyaret edin.

%90
kompresöre dönen 
verimsiz gaz 
miktarında azalma

Dünyanın

TEK 
paslanmaz çelik
vana istasyonu

Pazarda türünün ilk örneği:  ICF Flexline TM vana istasyonu!
Ufak, modüler ve bütünüyle paslanmaz çelik.

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:

www.Danfoss.com/ICF-stainless-steel

Yeni ICF Flexline™ paslanmaz çelik vana istasyonu, bütünüyle 
paslanmaz çelikten yapılmış modern ve gelecekte 
kullanılacak soğutkanlara şimdiden uyumlu soğutma 
sistemleri tasarlamanıza olanak verir ki bu da hijyenik üretim 
ortamları gereken şartlarda belirgin fayda sağlar. 

•  Düşük işletme maliyeti
•  Sistem tasarımında tam özgürlük
•  Denenmiş ve test edilmiş teknoloji
•  Yüksek basınçlı soğutkanlar için onaylı
•  Ciddi anlamda daha düşük dış sızıntı riski



dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Ayda bir yayımlanır • Mart 2018 • Yıl: 26 • Sayı: 307 • 14 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

032018    .

Türk Telekom 
Teknoloji Merkezi
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Kıtalar Bal Gibi 
Damlıyor

Sıcak gaz enjeksiyonu için 
gelişmiş güvenlik
ICSH Çift Konumlu Solenoid Valf, evaporatöre kademeli ve güvenli bir 
şekilde sıcak gaz akışının açılması için tasarlanmıştır. Sistemde hidrolik 
şokları önleyen ek bir güvenlik özelliği bulunur. 

ICSH Danfoss ICV platformu ile tamamıyla uyumludur. ICS ve Geniş ICF ile 
uyumlu kafası maksimum esneklik sağlar ve doğrudan kullanılabilir. 
 
Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu keşfetmek için:
ICSH.danfoss.com

İklimlendirme 
Sektöründeki Gelişmeler 

ve Çevre İlişkisi

İklimlendirme 
Sektöründeki Gelişmeler 
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