










  

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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Editörden

  

mak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinas-
yonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi 
sahibi olacak. Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı 
Haluk Ferizoğlu, yaptığı bir değerlendirmede konuyla 
ilgili şu bilgileri aktarıyor: “Ülkemizde kombi pazarı yıl-
lık ortalama 1 milyon adet seviyesinde. Bunun halen 
%35’i, ErP Yönetmeliği’ne uygun yoğuşmalı cihazlar-
dan oluşuyor. Yönetmeliğin Lot 1 ve Lot 2 fazlarının 
devreye girmesiyle birlikte, pazarın %65’lik kısmı da 
yoğuşmalı cihazlara dönecek. Yoğuşmalı cihazların 
konvansiyonel cihazlara göre %15-30 aralığında daha 
verimli olması, dış kaynaklara bağlı olduğumuz do-
ğalgazda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.”

ErP adaptasyonunu tamamlayan, yatırımlarını bu 
doğrultuda yapan ve üretimlerini buna göre planla-
yan firmalar, uluslararası pazarda, çalışmalarının çıktı-
larını birer pazarlama argümanı olarak bile kullanma-
ya başladılar.

Bu noktada, firmaların üretim hatlarındaki yenileme-
geliştirme çalışmaları esnasında enerji tüketiminde 
ciddi bir fark yaratan ve enerjinin tüketildiği yerde 
üretilmesini sağlayan kojenerasyon yatırımlarını da 
atlamamalarında fayda var. Sanayicinin enerji gider-
lerini minimize etme çabaları için avantajlar sunan ko-
jenerasyon projeleri, üretim tesislerinin içinde enerjiyi 
sürekli sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Kojenerasyon 
sistemleri sayesinde iletim ve dağıtım hatlarında olu-
şan kayıplar ortadan kalkarken firmalar yüzde 40’a va-
ran oranda daha ucuz enerji sağlayabiliyor. Kojeneras-
yon ile kendi elektriğini üreten firmalar, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) 
birim maliyeti ile hat kullanım ve şebeke maliyetleri 
ödemiyorlar. Bu firmaların tek maliyet kalemi doğal-
gaz tedariği.

B uyum yasaları çerçevesinde Nisan 2018'de 
Türkiye'de de yürürlüğe girecek Energy Rela-
ted Products - Enerji İlişkili Ürünler Yönetmeli-

ği (ErP) için geri sayım başladı. Yönetmelik, tüm enerji 
kullanan ürünler için ekolojik gereksinimleri belirliyor. 
Bir ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsayan kaynak 
tüketiminin ve kirletici emisyonların azaltılmasını 
hedefliyor.

ErP Direktifleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde aşamalı 
olarak uygulanıyor. 2013 yılında klimalar için getirilen 
düzenlemeler ile yürürlüğe giren yönetmelik, 2015 yı-
lında motorlar, fanlar, pompalar için de uygulanmaya 
başlandı. Uygulama kapsamında, belirlenmiş verim-
lilik standartlarını karşılayamayan su pompalarının, 
elektrik motorlarının ve sirkülatörlerin AB ülkelerinde 
satılması yasaklandı. Ülkemizde de Nisan 2018 itiba-
rıyla konvansiyonel kombilerin üretim ve satışı yerini 
tamamen enerji ve yakıt verimliliği sağlayan yoğuş-
malı kombilere bırakacak. Türkiye’de üretilen ve ülke-
mize ithal edilen 400 kW ısıtma gücüne kadar kombi 
ve kazanların, daha yüksek verimli bir teknoloji olan 
yoğuşma teknolojisine sahip olmaları gerekecek. 400 
kW ısıtma gücüne kadar konvansiyonel (yoğuşmasız) 
kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı ise bu tarihten 
itibaren yasaklanacak. Yönetmelik kapsamında kom-
bilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su 
sirkülasyonunu sağlayan devridaim pompalarının, 
daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olma-
ları zorunluluğu da getirilecek. Ayrıca, 70 kW ısıtma 
gücüne kadar kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 
litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için, üreti-
cilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu 
olacak. Bununla birlikte, kombi, kazan, ısı pompası 
veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin 
birlikte kullanıldığı ısıtma sistemlerinde, sistem enerji 
etiketlemesi yapılacak. ErP Yönetmeliği sayesinde tü-
keticilere, daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma 
ürünü seçenekleri sunulacak. Tüketiciler de satın al-

A

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

ErP Direktifleri Sektörü Yeniden Biçimlendirecek
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Haberler

Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Kuruldu

DemirDöküm’e ABD’den Tasarım Ödülü

S

D

ürekli büyüyen ve gelişen yapı-
sıyla Türkiye’nin en fazla istihdam 

sağlayan sektörlerinin başında gelen, 
tesis yönetim sektörünün önde gelen 
15 firması bir araya gelerek, kısa adı 
TRFMA olan ‘Tesis Yönetim Derneği’ni 
kurdu. Sektörün tanıtımı ve sorunları-
nın çözümü için harekete geçen TRFMA, 
ilk olarak Mayıs ayında bir fuar ve kon-
ferans düzenleyecek. Tesis (Facility); 
kısaca insanların yaşadığı veya çalıştığı 
binalar, iş merkezleri, plazalar, siteler, 
rezidanslar, AVM’ler, fabrikalar, hasta-
neler, havaalanları, oteller, okullar vb. 
tüm mekânlardır. Tesis Yönetimi (Facility 
Management) ise bu tesislerin sürdü-
rülebilmesi ve geliştirilmesi için “insan, 
mekân, teknoloji ve süreçleri” birleştiren, 
birden fazla disiplini kapsayan uzmanlık 
ve deneyim gerektiren yeni bir kavram, 
yeni bir meslek olarak tanımlanmak-

emirDöküm, ABD'deki Good 
Design Award'dan dördüncü kez  

ödülünü aldı. ABD’nin özgün mimarlık 
ve tasarım müzesi Chicago Athenaeum 
Museum liderliğinde bu yıl 67'nci kez 
düzenlenen Good Design’de DemirDö-
küm, 55 ülkeden 27 kategoride binlerce 
başvurunun gerçekleştiği yarışmada 
rakiplerini geride bıraktı. 
İlk kez 2012 yılında Nitromix ve Atron, 
2013 yılında Nitromix ve Rollbond, 
2014 yılında ise Nitron Plus ile kombi 
alanında Good Design ödülünü kaza-
nan DemirDöküm, endüstriyel tasarım 
ve Ar-Ge ekipleri tarafından geliştirilen 
Nitron Condense yoğuşmalı kombisi ile 
de Good Design ödülünü kazandı.
Tasarım, yenilik, sürdürülebilirlik, yara-
tıcılık, markalama, ekolojik olarak 
sorumlu tasarım, insan faktörleri, mal-
zeme, teknoloji, grafik sanatlar, paket-
leme ve evrensel tasarım kategorilerinde 
değerlendirilen DemirDöküm yoğuşmalı 
kombi, yarışmanın inşaat kategorisinde 
22 ürün arasında listelendi.

tadır. Son yıllarda hem dünyada hem 
de ülkemizde giderek gelişen ve önem 
kazanan Tesis Yönetimi, sürekli büyüyen 
ve gelişen yapısıyla Türkiye’nin en fazla 
istihdam sağlayan sektörlerindendir.
Sektörün ülkemizde tanıtılmasını ve 
geliştirilmesini sağlamak, sektörde yöne-
ticilik yapan, yönetim hizmeti veren kişi 
ve kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla 
sektörün önde gelen 15 tesis yönetim 
firması bir araya gelerek 21 Aralık 2017 
tarihinde Tesis Yönetim Derneği’ni 
(TRFMA) kurdu. TRFMA’nın en önemli 
hedefleri; kentsel dönüşüm projelerinin, 
karma kullanımlı tesislerin, özel maksatlı 
tesislerin vb. yeni ve mevcut tüm basit ve 
karmaşık tesislerin yönetim süreci ile ilgili 
sorunlara çözümler üretilmesini, yöneti-
min ve yönetim hizmetlerinin geliştiril-
mesini sağlamak. Bu amaçla, TRFMA ilk 
faaliyet olarak tesis yönetim sektöründe 

Uluslararası arenada 
yüzde 100 Türk tasarımı 
ve yerli üretimiyle geliş-
tirilen Nitron Condense 
yoğuşmalı kombi ile 
Good Design’den dör-
düncü kez ödül almak-
tan büyük bir mutluluk 
duyduklarını belirten 
DemirDöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem 
Ertuna, “İklimlendirme 
sektöründe yenilikçi 
teknoloji ile geliştir-
diği ürünlerle 64 yılda 
birçok ilke imza atan 
DemirDöküm, tasarla-
dığı ürünlerle Türkiye'de 
ve dünyanın 50 ülkesindeki tüketicilere 
ısı konforu sunuyor. Ar-Ge faaliyetle-
rinde, çevre ve insan sağlığına gösterdiği 
özenle, geleceğin enerji kaynakları ve 
temiz çevre ürünleri üzerinde yürüttüğü 
çalışmalarla öne çıkan DemirDöküm'ün 
kazandığı bu değerli ödüller, bizi yeni 

yer alan firmaları, 
tedarikçileri ve diğer 
paydaşları buluş-
turacak, Demos 
Fuarcılık ile birlikte 
İstanbul Kongre Merkezinde 10-12 
Mayıs 2018 tarihlerinde “FM İSTANBUL 
Tesis Yönetim Fuarı” ve 9-11 Mayıs 2018 
Tarihlerinde “TRFMA Türkiye Tesis Yöne-
tim Konferansı” düzenleyecek.

Bilgi için:
Levent Alatlı / Geçici Yönetim Kurulu 
Başkanı (444 21 24- Dah.4010 / alatli@
kozayonetim.com.tr)
Gökçenur Çelebioğlu / Geçici Yönetim 
Kurulu Başkan Yrd. (0212-441 09 00 / 
gokcenur@tsp.com.tr)
Hüseyin Çoban / Geçici Yönetim Kurulu 
Başkan Yrd. (0212-354 74 00 / huseyin.
coban@tr.issworld.com)

şeyler üretmeye, geleceği tasarlamaya 
daha fazla teşvik ediyor. Ülkemizi ulusla-
rarası arenada temsil etmekten, tamamı 
Türk mühendislerimiz tarafından gelişti-
rilen ürünlerimizle ödül kazanmaktan ve 
bu ürünleri ihraç etmekten büyük gurur 
duyuyoruz” dedi.
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Haberler

Kadir Has Üniversitesi’nin Projesiyle Firmalar “Temiz Üretim”i Öğreniyor

K adir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Meltem Ucal’ın yürütücüsü olduğu, 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafın-
dan finanse edilen “Türkiye’de İklim Deği-
şikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” 
başlıklı hibe programı ile hayata geçirilen 
“Ulusal İklim Eyleminde Paydaş Kapasite-
sinin Oluşturulması Yoluyla Kamu Anlayışı 
Farkındalığının Arttırılması” projesi kapsa-
mında firmalar “temiz üretim”i öğreniyor. 
İstanbul Sanayi Odası işbirliğiyle 20 firmaya 
verilecek eğitimlerin ilki gerçekleştirildi. Dört 
kez düzenlenecek eğitimlerin ikincisi Nisan 
ayında yapılacak. 

“Firmalar büyürken çevreye 
verdikleri	zararı	küçültmeyi	
öğrenecek”

İstanbul Sanayi Odası ile yapılan işbirliği saye-
sinde 20 firmaya Kadir Has Üniversitesi’nde 
eğitimler verileceğini belirten Kadir Has Üni-
versitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal, 
“Projemiz kapsamında firmaların ticari faali-
yetleri sırasında çevre üzerinde baskı oluştu-
rup oluşturmadıkları ya da ticari faaliyetlerine 

bu baskıyı oluşturmadan ve iklim değişikliği 
ile mücadele kapsamında ne şekilde devam 
etmeleri gerektiği konusunda görüşmeler 
sağlanacak.  4 kez düzenlemeyi planladığımız 
temiz üretim eğitimlerinin ilkini gerçekleştir-
dik. Eğitimde öncelikle iklim değişikliğinin 
ülkemize ve dünyaya etkileri hakkında bilgi 
verdik. En önemli amacımız ‘ayrıklaştırma’ 
kavramının firmalar nezdinde uygulayıcı 
nitelikte anlaşılması. Bu amacımız doğrultu-
sunda katılımcı firmalara son 40 yılda önemi 
gittikçe artan bu kavram hakkında bir sunum 
gerçekleştirdik. Ticari faaliyetlerin çevreyle 
dost bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle 
ayrıklaştırmanın ne olduğunun anlaşılması ve 
bunun fiilen nasıl uygulanabileceği yönünde 
bilgi sahibi olunması gerekiyor. Eğitimlerde 
edinilen bilgilerin pratiğe nasıl dönüşeceği 
ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek 

vereceğiz. Böylelikle üretici firmalarla sür-
dürülebilir çalışmalar yürütme kapsamında, 
üniversite olarak ciddi ve oldukça mühim bir 
adım atmış olacağız. Projedeki en önemli 
amaç; ekonomik büyüme devam etsin, çev-
reye verilen zarar en aza indirgensin. Firmalar 
büyümelerini devam ettirirken, çevreye ver-
dikleri zararı küçültmeyi öğrensin” açıklama-
sında bulundu.

Maksimum kâr, minimum 
çevresel	baskı

“Ulusal İklim Değişikliği Eylemlerinde Ticari 
Menfaat Sahiplerinin Kapasitesinin Geliştiril-
mesiyle Kamu Anlayışı Farkındalığının Arttı-
rılması Projesi”nin üretici firmalar tarafından 
uygulayıcı nitelikte anlaşılabilmesine yönelik 
hazırlandığının altını çizen Doç. Dr. Ucal, 
“Hedefimiz, üretici firmaların ekonomik 
faaliyetleri sırasında ayrıklaştırma strateji-
sine göre hareket etmelerini ve bu sayede 
kâr maksimizasyonu elde etmelerini sağla-
mak. Bu kâr maksimizasyonu sağlanırken 
çevresel baskınının en aza indirgenmesinin 
nasıl mümkün olabileceğine yönelik uygu-
lamaların yaygınlaşmasının yolu eğitimden 
geçiyor” dedi.

KE Fibertec Türkiye Ofisi Bölgede Genişliyor

D ünyanın lider kumaş kanal üretici-
lerinden KE Fibertec, Türkiye ofisini 

çevre pazarlara hitap edecek bir merkez 
haline dönüştürüyor. KE Fibertec, 2005 
yılından bu yana Türk HVAC sektörüne 
kumaş hava kanalları tedarik ediyor ve 
yeni çözüm ortağı Ventem Mühendislik 
firmasını 1 Şubat 2018 itibarıyla ürünle-
rinin Türkiye’deki ana distribütörlüğü ile 
yetkilendiriyor.
KE Fibertec Türkiye Genel Müdürü Renol 
Önder, “BDT ve Ortadoğu bölgesinde 
daha etkin olabilmek adına her bölgede 
yerel iş ortakları ile çalışacak şekilde, faa-
liyetlerimizi yeniden yapılandırmayı tercih 
ettik. Kapsam olarak geniş bir coğrafya 
olduğundan, yeni yapılanma ile müşteri-
lerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz. 
Bu amaçla, Türkiye’deki satış ve pazar-

lama faaliyetlerimizi, 3 yıldır KE Fiber-
tec Türkiye Satış Müdürlüğünü yürüten 
Evrim Karataş’ın temsil ettiği Ventem 
Mühendislik’e devrediyoruz. Bu değişim-
den oldukça memnunuz zira müşterileri-
miz Evrim Karataş'ı yakından tanıdığından 
işbirliğimiz etkilenmeden devam edebile-
cek” dedi.
Ventem Mühendislik Genel Müdürü Evrim 
Karataş ise “Yeni yapılanma ile tamamen 
pazara odaklanarak çözümcü yaklaşımımız 
ile hizmetlerimizi kesintiye uğratmadan, 
kumaş kanal konusunda en iyi olmaya 
devam edeceğiz. Konfor alanları, endüs-
triyel hacimler ve gıda tesisleri konusunda 
bilgi birikimimizi ve doğru havalandırma 
çözümleri ile ilgili deneyimlerimizi müşte-
rilerimizle ve sektör çalışanları ile paylaş-
maya hazırız. KE Fibertec markasını, kalite 

odaklı anlayışımız ile en iyi şekilde Türkiye 
azarında temsil edeceğiz” diye konuştu.

Ventem Mühendislik Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi iletişim bilgileri:
Taşdelen Mahallesi Buket Sk. No:1-3/15 
Çekmeköy - İstanbul
+90 216 430 90 80, +90 531 510 89 
39, info@ventem.com.tr
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“Sanayi 4-0 Önde” Paneli Düzenlendi

S on zamanlarda sıkça gündeme 
gelen ve merak edilen konulardan 

olan ‘Sanayide dijital dönüşüm’; Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Ekonomi Gazeteciler 
Derneği (EGD) ve Endüstriyel Otomasyon 
Sanayicileri Derneği (ENOSAD) işbirliğiyle 
Yıldız Teknopark’ta düzenlenen “Sanayi 
4-0 Önde” panelinde masaya yatırıldı. 
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Der-
neği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Halıcı, panelde yaptığı konuş-
mada, Sanayi 4.0’ın sanayinin dijital 
dönüşümü anlamına geldiğini söyledi. 
Sanayi 4.0’ın “bilişim ve iletişim teknolo-
jilerini de kullanarak üretimde tamamen 
insandan bağımsız akıllı üretim şekli” 
olduğunu belirten Halıcı, Sanayi 4.0’ın 
birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimle-
rinde olduğu gibi bir tetiklemeyle başla-
yan uzunca bir süreci içerdiğini anlattı. 
Halıcı, Sanayi 4.0 uygulamalarının tam 
anlamıyla yeni başladığını ancak sürecin 
çok hızlı gelişeceğinin öngörüldüğünü 
aktardı. Sanayi 4.0’ın sermayesinin insan 
olduğunu vurgulayan Halıcı, “İşin özünde 
insan var. Sanayide dijital dönüşüm 
denildiğinde bu, eğitimli insanla başlar. 
Biz bu konuya yönelik eğitim meselesini 
çözdüğümüz zaman gerisi gelir. Kalifiye 
ve eğitimli insanlar olmadan sanayinin 
dijital dönüşümü gerçekleştirilemez” diye 
konuştu. Üniversite ile sanayi iş birlik-
lerinin yeterince gerçekleştirilemediğini 
belirten Halıcı, akademisyenlerin pratik 
hayata yönelik, sanayicinin sorunlarını 
çözen projeler yapması gerektiğini söy-

şimini kullanacak. Ticarette yapay zekâ 
devreye girecek. En çok katma değer 
sağlayacak 3 teknoloji ise otomasyon 
ve kontrol sistemleri, ileri robotik sis-
temler ve eklemeli imalat olacak. Ama 
Türkiye’de bu konu yeterince bilinmiyor. 
Türkiye’de firmaların sadece yüzde 22’si 
kapsamlı olarak sanayinin dijitalleşmesi 
konusunu biliyor. Yüzde 19’un hiç bilgisi 
yok. Firmaların yüzde 59’unun ise sadece 
genel bir bilgisi var. Nerede olursak ola-
lım bu treni kaçırmamamız gerekir” şek-
linde konuştu. 
Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Önder, dijitalleşmeyle birlikte kişisel 
verilerin korunmasının çok stratejik bir 
mesele olduğunu vurgulayarak, dünyada 
ürün pazarlamasının artık kişi odaklı 
yapıldığını söyledi. Üretilen programla-
rın öncelikle mobil yazılımının yapıldığını 
aktaran Önder, bulut teknolojisiyle bir-
likte verilerin masaüstü bilgisayarlarda 
değil, data merkezlerinde depolanaca-
ğını bildirdi.
Dünya gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt 
Sanayi 4.0’ı isimlendirirken doğru ölçüyü 
kurmak gerektiğinin altını çizdi. İlk aşa-
mada internet bağlantısının önemli oldu-
ğunu belirten Bozkurt, “İkincisi iletişim. 
Üçüncü ve asıl önemli olan da işbirliği. 
Endüstri 4.0 Türkiye’nin bin yılda erişe-
mediği bir gelişme. Bu devrimde göz 
önünde bulundurulması gereken konu 
niyet. Gelişmeye niyetli olmanın ilerleme 
kaydetmek için yeterli olduğunu düşünü-
yorum” diye konuştu.
Arçelik Üretim Teknoloji Direktörü Mus-
tafa Esenlik ise Arçelik olarak dünyadaki 
insansız üretim uygulamalarını ve yalın 
üretim tekniklerini incelediklerini belir-
terek, dijital dönüşümle birlikte birçok 
üretim aracının geliştirildiğini, 3 boyutlu 
yazıcılarla mekâna bağımlı kalmadan 
üretim yapıldığını ancak bu yazıcıların 
yeterli hız ve ucuz maliyeti sağlayama-
dığını söyledi.
EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal Top-
rak da gelecekte işlerin büyük çoğunlu-
ğunun akıllı robotlar tarafından yapıla-
cağını, böylelikle insanın kendisine daha 
fazla zaman ayıracağını söyledi.

ledi. Hüseyin Halıcı, yapay zekâya ilişkin 
gelişmelere değinirken, “Akıllı robotlar 
üretim yaparak insanların hayatını kolay-
laştırır. İnsan müsaade etmeden yapay 
zekâlı robotlar, insana zarar veremez. 
Yapay zekânın insanın yerini alması 
mümkün değil. Sanayinin dijitalleştiril-
mesinde insan kaynağı çok önemli. İnsan 
kaynağının da verimli kullanılması gere-
kir” ifadelerini kullandı. 
Otomasyon firmalarını temsil eden bir 
dernek olduklarını hatırlatan Halıcı, oto-
masyonla üretim yapan sanayicilerin, 
bilişim ve mekanik arasında olduğunu, 
sanayinin dijitalleşmesi sürecinde dernek 
olarak Türk sanayisine fayda sağlayacak-
larını belirtti.
YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip 
Cansever de 2020 yılına kadar yaklaşık 
50 milyar donanımsal cihazın birbiriyle 
iletişim halinde olacağının tahmin edil-
diğini söyledi. Türkiye’de Sanayi 4.0’ın 
gelecekte yaratacağı etkinin çok iyi 
anlaşılması gerektiğini belirten Canse-
ver, sanayinin dijitalleşmesiyle birlikte 
akıllı cihazların sosyal ağlar ve e-ticaret 
platformlarıyla kuracağı iletişimin küresel 
ticareti de artıracağını savundu. Can-
sever, bu süreçte robotların daha fazla 
dijital hale geldiğini ifade ederek fab-
rikalarda akıllı, zeki robotların devreye 
girmesi gerektiğini belirtti.
Sanayinin dijitalleşmesinin mevcut pazar 
büyüklüklerini derinden etkileyeceğini 
vurgulayan Cansever, “Küresel ticaret 
hacminin yarısı akıllı nesnelerin etkile-
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Danfoss Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (TMA) Bölgesi Yeni Başkanı Ziad 
Al Bawaliz Oldu

D anfoss’un Türkiye, Ortadoğu ve 
Afrika Bölgesinde görev değişikliği 

yaşandı. Levent Taşkın’ın ayrılmasının 
ardından Danfoss Türkiye, Ortadoğu ve 
Afrika (TMA) Bölgesi yeni Başkanı olarak 
Ziad Al Bawaliz atandı. Danfoss Grubu’na 
2012 yılında katılan Al Bawaliz, son beş 
senedir Danfoss Bölge Satış Direktörü 
görevini yürütmekteydi. 2015 yılında tüm 
Danfoss segmentlerinden sorumlu Danfoss 
MENA Genel Müdürü görevine getirilmişti. 
Al Bawaliz, soğutma ve iklimlendirme sek-
töründe 25 yılı aşkın tecrübesiyle alanında 

D
Danfoss Mobil CO2 Eğitim Konteyneri Türkiye’de

anfoss’un dünyayı gezen Mobil 
CO2 Eğitim Konteyneri, 2018’in ilk 

eğitimi için Türkiye’ye geldi. Danfoss’un 
CO2 kullanımı konusunda doğan eğitim 
ihtiyacını karşılamak için 2016 yılında 
hayata geçirdiği Mobil CO2 Eğitim 
Konteyneri’nin açılışı, 29 Ocak 2018 tari-
hinde Cantaş Soğutma’nın Gebze’de yer 
alan fabrikasında gerçekleşti. Danfoss 
Soğutma Sistemleri Bölge Satış Direktörü 
Toni Timirci ile birlikte, Danfoss Türkiye 
Gıda Perakende ve Endüstriyel Soğutma 
Sistemleri Satış Müdürü Kıvanç Aslantaş, 
Danfoss Türkiye Gıda ve Perakende Satış 
Mühendisi Engin Sökmen, Danfoss Tür-
kiye FR Satış Mühendisi Mustafa Tunçbilek 
ve Danfoss Türkiye, Ortadoğu ve Afrika 
Pazarlama Başkanı Naveen Sivakumar’ın 
katılımıyla, Cantaş Genel Müdürü Özgür 
Arseven’in ev sahipliğinde gerçekleşen açı-
lışta sektörel basın mensuplarına detaylı 
bilgiler aktarıldı.
Danfoss Soğutma Sistemleri Bölge Satış 
Direktörü Toni Timirci, toplantıda şunları 
söyledi: “Isı geri kazanımı, paralel sıkış-
tırma ve ejektör teknolojisi ile CO2, her 
türlü iklimde son derece verimli hale geldi. 
CO2, ozon tabakasını inceltmiyor ve müm-
kün 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 

geniş bilgi ve uzmanlık sahibi. 
Global sanayi şirketlerinde 
lider konumunda yöneticilik 
tecrübesiyle şu an bölgesinde 
243 çalışanın sorumluluğunu 
üstlenecek.
Bu göreve atanmasıyla ilgili 
olarak Al Bawalz: “Danfoss'un 
heyecanlı bir süreçten geçtiği 
bu bölgede bu rolü devral-
maktan son derece mem-
nunum. Yönetim kadrosu olarak TMA 
bölgesinde stratejimizi ve Danfoss'un 

cadıklarını söyleyen Timirci, “100’ün üze-
rinde ülkede faaliyet gösteren Danfoss’un, 
dünya turunda Türkiye’yi dördüncü ülke 

gelecek rotasını belirle-
dik. Rakiplerimizden önde 
olmaya devam etmek ve 
müşterilerimize mümkün 
olan en iyi şekilde hizmet 
etmek için yatırımlarımızı 
ve büyümemizi ileriye taşı-
mak konusunda kararlıyız” 
diyerek görüşlerini ifade etti. 
Birleşik Arap Emirlikleri’nde 
bulunan bölge genel mer-

kezinde yerleşik olan Al Bawaliz, TMA 
bölgesinden sorumlu olacak.

ekipman ve parçaların yanı sıra interaktif 
öğrenme modülleri de yer alıyor.” Kontey-
nerin Türkiye’ye gelmesi için çok çaba har-
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olarak seçmesi bizim içim gurur verici” dedi.  
Konteynere bir hafta boyunca ev sahip-
liği yapan Cantaş Genel Müdürü Özgür 
Arseven, “Konu, CO2 olunca sistemler ve 
güvenlik tedbirleri değişiyor. Yurtdışındaki 
bu eğitimlere katılmak için uzun bir zaman 
ve oldukça büyük bütçeler gerekiyor. Bu 
eğitim, hem bize hem sektöre hem de 
öğrencilere çok faydalı olacak. Danfoss’a 
çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Danfoss Türkiye Gıda Perakende ve Endüs-
triyel Soğutma Sistemleri Satış Müdürü 
Kıvanç Aslantaş, "Avrupa'dan önce bu 
konteynerin ülkemize gelişi, gerek sektör 
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 
yapmak üzere çalışıyoruz” dedi. 
Danfoss Türkiye Gıda  ve Perakende Satış 
Mühendisi Engin Sökmen  ise, “CO2 doğal 
soğutkanının tüm potansiyelinden yarar-
lanmaları için perakendecilerin yanı sıra 
soğutma sistemleri üretimi, kurulumu ve 

Duyar Vana’nın DN150 Islak Alarm Vanası UL Testinden Geçti

D uyar Vana’nın müşterilerine daha 
kaliteli ve daha güvenli ürünler 

sunmak için gerçekleştirdiği sertifikasyon 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geli-
şen oranda yatırımlar yaptığı sertifikasyon 
çalışmaları sayesinde, Duyar Vana’nın yan-
gın grubu ve tüm vana grubu ürünle-
rinde UL, FM, GOST, LPCB, GTP, Bureau 
Veritas ve TSE belgelendirmeleri tamam-
landı. 2018 yılı Ocak ayı itibarıyla UL test 
süreçlerini tamamlayan DN150, 300 PSI, 
Islak Alarm Vanası ürününün UL belgesi 
yayımlandı. Konuyla ilgili Duyar Vana tara-
fından yapılan açıklamada “Bu belge ile 
birlikte Yangın Grubu ürünlerde gücü-
müzü artırarak sektörün standartlarını 
belirlemeye devam ediyoruz. Islak Alarm 
Vanası ürünümüzde almış olduğumuz UL 
belgesinin firmamıza ve ülkemize hayırlı 
olması dileğiyle” ifadelerine yer verildi.
UL Belgesi, Underwriters Laboratories (UL) 

kuruluşunun oluşturduğu bir ürün kalite 
yönetim belgelendirmesidir. 1894 yılında 
Amerika’da kurulan kuruluş ürün güven-
liği standartlarını yazan ve ürün testleri 
ile ilgili değerlendirmeler yapan bağımsız 
bir kuruluştur. UL merkezi Amerika’nın 
Chicago kentinde yer alıyor ve ayrıca 104 
ülkede 64 laboratuvarı bulunuyor. UL bel-
gesinin en önemli avantajlarından biri, 
ABD pazarında satılacak olan ürünlerin 
güvenliliğinin test edilmesi ve ABD paza-
rına geçişinin kolaylaştırılmasıdır.

servis hizmeti veren firma çalışanlarına 
gerekli bilgiyi Mobil CO2 Konteynerimiz 
ile sağlamayı amaçlıyoruz. Danfoss’un AHR 
Expo İnovasyon Ödülünü alan Multi Ejec-
tor teknolojisininin 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. 
Toplantının ardından Mobil CO2 Eğitim 
Konteynerinin içindeki cihaz ve sistemler 

tanıtıldı, konteynerde yapılacak uygulamalı 
eğitimler hakkında detaylı bilgiler verildi. 
Tüm dünyada uygulamalı eğitimlerin veril-
diği Mobil CO2 Eğitim Konteynerinin ikinci 
durağı 7-10 Şubat ISK-SODEX 2018 Fuarı, 
üçüncü durağı 12-16 Şubat tarihlerinde 
ISKAV genel merkezi (Isıtma Soğutma 
Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı, Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Mas-
lak) oldu. Konteynerin dördüncü durağı ise 
19-23 Şubat tarihlerinde Frigoduman’ın 
İzmir yerleşkesi olacak.
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Wilo, 12. Hedef Paylaşım Toplantısını Gerçekleştirdi

W ilo, yetkili satıcıları ile bir araya geldiği 
12. Hedef Paylaşım Toplantısını 19-21 

Ocak 2018 tarihlerinde Kapadokya’da ger-
çekleştirdi. 35 bayiden 200’e yakın kişinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantıda 2017 
yılının değerlendirilmesi yapılırken, 2018 
yılının hedefleri ve yol haritası paylaşıldı. 
Özel konuk olarak toplantıya katılan Wilo 
SE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve MEA Bölge 
Müdürü Thomas Kubbe açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi. 
Wilo’nun sektörde dönüm noktası olan 
katma değerli ürünlerin mucidi olduğunu 
vurgulayan Kubbe, “1872 yılında sirkülas-
yon pompasını icat eden Wilo, 1984 yılında 
da ilk elektronik pompayı piyasaya sundu. 
İçinde bulunduğumuz dijital çağın ilk akıllı 
pompası olan Stratos Maxo’yu sektöre 
kazandıran marka yine Wilo oldu. Suyun 
dahil olduğu her yere ulaşmak ve hayata 
değer katmak için pompalarımızı devamlı 
güçlendiriyoruz. İlk elektronik pompamız 
zamanında nasıl bir mihenk taşı olduysa 
enerji verimliliği ve bağlantı özellikleri açı-
sından benzersiz bir ürün olan Stratos Maxo 
da aynı şekilde bir mihenk taşı olacak” dedi.
Türkiye’de bina teknolojilerinden, su ve 
atıksu yönetimi uygulamalarına kadar tüm 
segmentlerde hizmet verdiklerini belirten 
Thomas Kubbe, Wilo Türkiye’nin grubun 
içindeki en başarılı 10 ülke arasında yer 
aldığını vurguladı. Bu başarıda bayi teşki-
latının önemli rol oynadığının altını çizen 
Kubbe, “Türkiye’de büyüklü küçüklü tüm 
müşterilerimizin aldıkları hizmetten mutlu 
olduğunu görüyoruz. Burada oluşturduğu-
muz başarılı bayi kurgusu, grubumuza ve 
sektörün diğer oyuncularına örnek teşkil 
ediyor” diye konuştu. 

Wilo Türkiye’nin 26 yıldır çok başarılı bir 
grafik çizdiğini belirten Thomas Kubbe, 
“Burada köklerimizi daha da derinleştirmek 
ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. 
Çünkü kısa vadeli değil uzun vadeli planlarla 
Türkiye’deyiz” dedi.
Enerji verimliliği konusunun en önemli 
gündem maddeleri arasında yer aldığını 
da söyleyen Thomas Kubbe sözlerine şöyle 
devam etti: “Pompalar en çok enerji tüketen 
cihazlar arasında yer alıyor. Öte yandan en 
çok tasarruf potansiyeli olan sistemler de 
yine pompalardır. Dünyadaki pompaların 
yüzde 80’i maalesef verimsiz pompalar. Biz 
bu verimsiz tabloyu geliştirdiğimiz teknolo-
jilerle tersine çevirmeyi hedefliyoruz. Yüzde 
90’a varan oranlarda enerji tasarrufu yapan 
pompalarımız var. Enerji verimli pompalarla 
dünyanın toplam enerji tüketiminden yüzde 
4 tasarruf yapabiliriz.”

Wilo 2017’de büyümeye devam 
etti

Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment 
Yalçın ise yaptığı konuşmada, inşaat sek-
törünün 2017’de yüzde 9.9 büyüdüğünü, 
Wilo’nun bu oranın da üzerine çıkan başa-
rılı bir büyüme performansı gösterdiğini 
söyledi. Yalçın sözlerine şöyle devam etti: 
“İnşaat sektörü ülkemizde ekonominin 
motoru olmaya devam ediyor. Talebin 
ve rekabetin yüksek olduğu bir sektörde 
hizmet veriyoruz. Yetkili bayilerimiz ve 
servislerimiz Wilo Türkiye’nin en kuvvetli 
kaslarını oluşturuyor. Türkiye genelinde 
yetkili satıcı ve yetkili servislerimizle tüm 
müşterilerimizin 7/24 yanındayız.”
Yalçın katılımcılara Wilo’nun yeni ürün 

gamı Initial Line ile ilgili de bilgiler vere-
rek şunları söyledi: “Initial Line projemizle 
perakende pazarına güçlü bir giriş yapma 
fırsatı bulduk. Pompa sistemleri sektö-
ründe premium ürün üreten bir marka, ilk 
defa perakende pazarına, iddialı bir şekilde 
girmiş oldu. Ürün kalitemizden ve hizme-
timizden taviz vermeden, daha rekabetçi 
fiyatlarla bu pazarda ses getirdik. Initial 
Line kategorisini yeni ürünlerle geliştirmeye 
devam ediyoruz. Şu an bu seride 21 ürün 
ve 57 model oldu. Bugüne kadar 100’ün 
üzerinde satış noktasına ulaştık. 2018’de 
daha büyük hedeflerimiz var.”
Ercüment Yalçın, bir diğer önemli proje 
olan enerji çözümleri projesinin 2017’de 
gerçekleştirdikleri büyümede itici güç 
olduğunu ifade etti. Yalçın, bu proje kap-
samında tesislerin Wilo ürünlerini kullan-
dıkları takdirde ne kadar enerji tasarrufu 
sağlayacaklarını hesapladıklarını belirtti. 
2017’de 100 proje gerçekleştirdiklerini 
belirten Yalçın, “Wilo, ücretsiz ölçüm hiz-
metini ve sonrasında elde edilecek enerji 
tasarrufu garantisini verebilen sektördeki 
tek şirkettir” dedi. 2018’de enerji çözüm-
leriyle değişim pazarında büyümeyi hedef-
lediklerini belirten Yalçın, ayrıca kombi 
ve kazan sistemlerinde de pazar paylarını 
artıracaklarını sözlerine ekledi. 2018’de 
daha büyük hedeflere koşacaklarını belir-
ten Yalçın, “Wilo ailesi olarak başarıları-
mızla, fikirlerimizle çevremizdeki insanlara 
ilham kaynağı olmaya ve onların haya-
tına iz bırakmaya devam edeceğiz” dedi. 
Wilo 12. Hedef Paylaşım Toplantısı’nda 
ayrıca ciro, performans, enerji çözümleri 
gibi konularda fark yaratan bayilere başarı 
ödülleri verildi.
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Baymak Koç Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu

B aymak, geleceğin mimarlarından 
Koç Üniversitesi’nin öğrencileriyle 

Mülakat Simülasyonu’nda bir araya geldi. 
Sektörde elde ettiği başarısını vazgeçilmez 6 
ana değeri; güvenilir, samimi, adil, yenilikçi, 
şeffaf, dürüst ve uzman olmanın üzerine 
inşa eden Baymak’ın İnsan Kaynakları ekibi, 
öğrencilere profesyonelliğin gerekliliklerini 
kendi deneyimleri ve kurum uygulamaların-
dan örneklerle anlattı. Türkiye’nin verimli 
şekillenmesine katkıda bulunmak hedefiyle 
Koç Üniversitesi’nin öğrencilerin katkılarıyla 
düzenlendiği Mülakat Simülasyonu’na tüm 
bölümlerden yaklaşık 300 öğrenci katılım 
gösterdi. Simülasyonda öğrenciler ile kariyer 
hedefleri, beklentileri, umutları ve kaygıları 
üzerine birçok soruyu yanıtlayan Baymak 
İnsan Kaynakları Müdürü ve İnsan Kaynak-
ları Uzmanı aynı zamanda Baymak İnsan 
Kaynakları ekibinin, öğrencilerin beklenti-

lerini karşılama noktasında katkı sağlamak 
için her zaman hazır oldukları mesajını da 
iletti. Baymak İnsan Kaynakları politikasının, 
değişim ve gelişime önem veren toplum 

Wavin Pilsa, Satış ve Pazarlama Ekibiyle Motivasyon Toplantısını 
Gerçekleştirdi

W avin Pilsa, 2018 yılına güzel bir 
başlangıç yapmak, yıla enerjik 

başlamak adına 11-12 Ocak’ta Antalya 
Belek’te satış ve pazarlama ekibiyle moti-
vasyon toplantısını gerçekleştirdi. Şirketin 
Genel Müdürü Fatih Asal toplantının açı-

lış konuşmasında Wavin Pilsa’nın sektör-
deki lider ve yenilikçi rolünün yeni yılda 
da güçlenerek devam edeceğine vurgu 
yaptı.Toplantının “iyi hissetmeyi seç” 
teması doğrultusunda, Psikolog Ozan-
ser Uğurlu’nun iyi hissetmenin motivas-
yon üzerindeki etkisi konulu sunumu 
büyük ilgi ile dinlendi. Toplantıda Wavin 
Pilsa’nın 2018’de lansmanını yapacağı 
altyapı ürünleri yağ ve petrol ayırıcılar, 
Q-Bic su filtreleme ve depolama sistemleri 

ve üst yapıda Tigris pres-fit sistemleri tüm 
ekibe sunuldu. Geçen yılın başarılı saha 
satış yöneticilerine ödüllerinin verildiği 
toplantıda, 2017’de sektöre yön veren 
önemli başarı öyküleri de tüm ekiple pay-
laşıldı. Ekip ruhunun ve bilgi paylaşımı-
nın oldukça yüksek olduğu motivasyon 
toplantısı sonrasında, Wavin Pilsa satış 
ekibi yeni yılda da her zaman olduğu 
gibi enerjik ve yenilikçi yapısıyla sektörde 
göreve hazır olacaklarını belirtti.

yaratma misyonu üzerine inşa edildiğinin 
altını çizen ekip, kurum içerisinde 3 bin 
saate ulaşan eğitimleri ve başarıya ulaştıran 
politikalarından da bahsetti.
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FORM, Sektör Temsilcileriyle 
Bursa’da Buluştu

IMI Hydronic Engineering 
Türkiye, 2017 Yetkili Satıcı 
Toplantısını Gerçekleştirdi

B

I

ursa ve çevre illerden gelen mekanik tesisat sektörü 
taahhüt firmaları, mühendisler, çeşitli belediyeler 

ve üniversitelerin temsilcileri, proje firmaları, otel teknik 
müdürleri, FORM bakım ve servis çalışanlarından oluşan 
200 davetli, FORM’un Bursa Sheraton Otel’de organize 
ettiği yemekte bir araya geldi. 27 Aralık Çarşamba günü 
gerçekleştirilen yemek, Form Şirketler Grubu İcra Kurulu 
Başkanı Tunç Korun’un davetlilere yönelik sunumu ile baş-
ladı. Tunç Korun,  FORM’un 53 yıllık geçmişinden önemli 
notlar paylaşırken, Form Şirketler Grubu’nun, 200’e yakın 
çalışanı ile Türkiye’nin en büyük ikinci klima firması oldu-
ğunun altını çizdi ve yenilikçi ürünler ile ilgili bilgiler verdi.

MI Hydronic Engineering her sene geleneksel hale 
getirdiği İş Ortakları Sertifikasyon Eğitimi ile 2017 

yıl sonu toplantısını bir arada gerçekleştirdi. 21 Aralık 
2017 tarihinde IMI HE Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde 
Teknik Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Görkem Kızıltan 
Ustalı tarafından Balanslama, Basınçlandırma & Su Kalitesi 
konularında detaylı eğitim verildi. İnteraktif olarak geçen 
eğitimde 10 katılımcı hem mevcut bilgilerini tazeledi hem 
de yeni ürünlerden ve teknolojik gelişmelerden haberdar 
oldu. 22-23 Aralık 2017 tarihlerinde ise 2017 yılı değerlen-
dirme toplantısı Bolu Gazelle Resort & Spa Otel’de yapıldı. 
15 iş ortağı ve tüm IMI HE ekibinin bir arada olduğu top-
lantıda, başarıyla geride bırakılan 2017 yılı dinamikleri, satış 
trendleri ve 2018 beklentileri Genel Müdür Özgür Uğraş 
Gürer tarafından iş ortakları ile paylaşıldı. Satış Direktörü 
Oktay Akyol sunumunda örnek başarı hikâyelerine yer 
verirken, proje geliştirme, yeni ürünler, eğitim ve pazar-
lama aktiviteleri konuları ise Teknik Satış ve İş Geliştirme 
Yöneticisi Görkem Kızıltan Ustalı tarafından aktarıldı. Ayrıca 
organizasyonda çeşitli branşlarda performans ödülleri de 
takdim edildi.
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Haberler

Alarko Carrier, Üst Üste 3. Kez İklimlendirme Sektörünün En Başarılı 
Markası Seçildi

A larko Carrier, bu yıl dördüncü kez 
gerçekleştirilen The ONE Awards 

Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, 12 ilde 
toplam bin 200 kişiyle yapılan görüşme 
sonucunda iklimlendirme sektörünün en 
itibarlı markası seçildi. Marketing Türkiye 
dergisi ve Akademetre işbirliğiyle düzenle-
nen, 46 farklı kategoride şirketlerin itibar 
ve marka performans ölçümü endeksinin 
hazırlandığı çalışmada; Alarko Carrier, 
İklimlendirme Sektörü kategorisinde üst 
üste 3. kez “Yılın En İtibarlısı” ödülüne 
layık görüldü. 5 Ocak’ta gerçekleştirilen 
ödül törenine, Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş, 
Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai 
Öztürk ve İstanbul Satış Müdürü Koray 

Fedar katıldı. Törende, markaların tanıtım 
ve iletişim çalışmalarına destek veren rek-
lam, halkla ilişkiler ve dijital iletişim ajans-
larının temsilcileri de yer aldı. Konuyla ilgili 
bilgi veren Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş, “Alarko 
Carrier olarak, Türkiye genelinde yapılan, 
saha çalışması yüz yüze gerçekleştirilen 
araştırma sonucunda, iklimlendirme kate-
gorisinde üst üste 3. kez ‘Yılın En İtibar-
lısı’ ödülünü almaya hak kazandık. Halkın 
görüşleri doğrultusunda sonuçlanan bu 
araştırmada, bir kez daha sektörümüzün 
en itibarlı markası seçilmekten mutluluk 
duyuyoruz. Ar-Ge yatırımlarımızla birlikte, 
her geçen gün daha da geliştirdiğimiz 
ürün ailemizle sektöre yön vermeye devam 

A

Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih: “2021 standartlarını 
şimdiden yakaladık”

larko Holding yöneticileri, Gebze 
tesislerinde düzenlenen Alarko 

Günü etkinliği kapsamında, Alarko Carrier 
çalışanlarıyla bir araya geldi. 2017 yılındaki 
gelişmelerin değerlendirilip 2018’e dair 
hedeflerin paylaşıldığı buluşmada; Alarko 
Carrier’da 10, 15, 20. yıllarını dolduran 
ve emekli olan çalışanlara ödülleri verildi. 
Buluşmaya, Alarko Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı İzzet Garih, Alarko Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton 
ve Alarko Holding Genel Koordinatörü 
Ayhan Yavrucu da katıldı. 
Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan Alarko Carrier 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Niv Garih, yeni çatı tipi 
klimaları Mart ayında 
piyasaya sunacaklarını 
belirterek “2021 yılındaki 
standartları karşılayacak 
yeni ürünümüzle, sek-
töre öncülük edeceğiz” 
dedi. Garih, “İş haya-
tında içtenlikle inandı-
ğım 3 temel faktörün, bu 
şirkette kökleşmiş halini 

görüyorum. Birincisi istikrarlılık, ikincisi 
ısrarcılık, üçüncüsü de devamlılık… Bu 3 
faktör sayesinde pek çok başarıya vesile 

olduk” sözleriyle, toplantıya 
katılan 600 Alarko Carrier 
mensubuna teşekkür etti. 
Türkiye ve uluslararası are-
nada birçok ödül kazan-
dıklarına değinen Garih, 
sözlerine şöyle devam 
etti: “2017’de bağımsız bir 
kurum tarafından yapılan 
araştırmada, Türkiye’nin en 
değerli 100 markasından 
biri olduk. Ayrıca, sektörü-
müzün en sosyal markası 
seçildik. Carrier tarafından 
yapılan satış performansı 

edeceğiz. Alarko Carrier’a bu başarıyı layık 
gören tüm halkımıza teşekkür ediyor ve 
markamızı bu araştırmada liderliğe taşı-
mak için emek veren tüm çalışanlarımızı 
gönülden kutluyorum” dedi.

değerlendirmesine göre verilen ‘Başkan-
lık Ödülü’ne üst üste 2. kez layık görül-
dük. Carrier’in Venedik’te gerçekleştirilen 
tüm dünyadaki ortaklarını topladığı bir 
etkinlikte, bu ortaklık örnek teşkil ede-
cek, parmakla gösterilecek bir şekilde 
anlatıldı. Toshiba’da ise ‘En Yüksek Satış’ 
ödülünün sahibi olduk. Tüm bunlar, sek-
tördeki başarılarımızı taçlandırdı. Öte 
yandan, risk analizi ve maliyet kontrol 
kabiliyetimizin önemli bir göstergesi ola-
rak, bu sene ilk defa Çin pazarına girdik. 
2017’de ayağa kaldırmaya çalıştığımız 
dijital dönüşüm projesi de 2018’in ikinci 
çeyreğinin sonunda hayata geçecek. 
Artan müşteri portföyümüzle, 2018’de 
sektörde büyük ivme kazanacağımızı 
öngörüyorum.”
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A

Alarko Carrier, Kahramanmaraş’taki İdari Kurumlara Toshiba VRF 
Sistemi ve Isı Pompası Eğitimi Verdi

larko Carrier, Kahramanmaraş’taki 
idari kuruluşların proje ve kontrol 

birimlerine, Toshiba VRF sistemi ve ısı 
pompası eğitimi verdi. Kahramanmaraş 
Clarion Otel’de düzenlenen etkinliğin açılış 
konuşması, Ankara Büro Bayilik Satışları 
Satış Müdürü Ali İsmet Koçak tarafından 
gerçekleştirildi. Alarko Carrier’ın yeni 
ısı pompası ürünü hakkında bilgi veren 
Koçak, “İklimlendirme sistemleriyle ilgili 
ihtiyaçların proje aşamasında doğru ola-
rak belirlenmesi, teknik ekipler için büyük 
önem arz ediyor. Alarko Carrier olarak 
proje aşamasında ihtiyaç duyulan bilgileri 
paylaşmaktan ve ekiplere yardımcı olmak-

tan mutluluk duyuyoruz. Doğaya atık gaz 
bırakmadan yalnızca elektrikle çalışan ve 
çevreye zarar vermeyen yeni ısı pompası 
ürünümüz ve yüksek verimliliğe sahip VRF 
sistemlerimiz, proje ve kontrol birimleri 
tarafından da beğeniyle karşılandı. Önü-
müzdeki dönemde de kamu kurumlarına 
destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu. Ürün Yöneticisi Dilara Sevindik ve 
İş Geliştirme Müdürü Özgen Çoğulu tara-
fından gerçekleştirilen sunumda, cihazların 
genel özellikleri, enerji tüketim analizleri, 
ürün seçim ipuçları ve uygulamada dikkat 
edilmesi gereken noktalar katılımcılarla 
paylaşıldı. Eğitimle ilgili görüş, öneri ve 

talepler, etkinlik sonrasında yapılan akşam 
yemeğinde Adana Büro Bölge Sorumlusu 
Aziz Eray Karip ve Satış Şefi Nuri Akdağ 
tarafından değerlendirildi.

İnosolar, Alman Teknolojisini Türkiye’ye Getirecek

T ürk güneş enerjisi şirketi İnosolar, 
Avrupa’nın en büyük güneş paneli 

üreticilerinden SolarWorld ile imzalanan 
özel bir anlaşma ile şirketin Türkiye’deki 
tek distribütörü oldu. İlk etapta 2018’in 
ilk yarısında 60 MW’lık panel tedariğini 
kapsayacak işbirliği, Türkiye'de SolarWorld 
ürünlerinin üretilmesini kapsayacak şekilde 
genişleyecek. İnosolar Yönetim Kurulu Baş-
kanı İsmet Ersoy, yapılan bu özel anlaşma 
ile hem teknoloji hem de kalite açısından 
ülkemizde yer almayan ürünleri getirmeyi 
hedeflediklerini söyledi. Ersoy yaptığı açık-
lamada, SolarWorld ürünlerini 20 yıllık 
mekanik garantisine ve yüksek üretim 
kalitesine sahip olmasından dolayı tercih 
ettiklerini belirterek, “İlk etapta 2018'in ilk 
yarısında 60 MW’lık panel tedariğini kap-
sayacak bu işbirliği, Türkiye’de SolarWorld 
ürünlerinin üretilmesini kapsayacak şekilde 
genişleyecek” dedi. SolarWorld panellerini 

üretecek 100 MW’lık bir fabrika yatırımı 
planladıklarını belirten Ersoy, bu üretim 
tesisi için İç Anadolu'da bir organize sanayi 
bölgesi belirlediklerini ve bu fabrikanın 
çalışmalarının 2018'in Eylül ayı tamamla-
nabileceğini ifade etti.

“Yerlilik	oranı	yüzde	60-65	
olabilir”

SolarWorld şirketi sahibi Frank Asbeck, 
İnosolar ile yaptıkları anlaşmanın ardından 
yaptığı açıklamada, bu özel anlaşmanın 
Almanya’nın en kaliteli ve en büyük şir-
ketinin güneşin ülkesi Türkiye ile buluş-
ması anlamına geldiğini belirtti. Asbeck, 
“İnosolar’ın bizim için bir distrübütörden 
daha öte iş yapabileceğimiz bir şirket 
olmasından dolayı, yeni yatırımları birlikte 
yapacağımız ve yeni piyasa hedefleri koya-
cağımız bir çözüm ortağı olduğuna karar 
verdik. Türkiye güneş enerjisi konusunda 
potansiyeli yüksek bir ülke. Son yıllarda 
güneş enerjisini desteklemek adına  uygu-
lamaya konan geliştirme ve yardım destek 
programları açısından da yatırım için bir 
cazibe merkezi haline geldi. SolarWorld 
olarak Türkiye’de doğru bir ortakla doğru 
müşterilerine ulaşacağız” dedi. İnosolar ile 
SolarWorld ortaklığıyla Türkiye’de kurul-

ması planlanan fabrikanın SolarWorld’ün 
Almanya’daki fabrikasıyla benzer özellik-
ler taşıyacağını vurgulayan Asbeck, şöyle 
devam etti: “Bir panel için kullanılacak ana 
maddeler tamamen yeni de olabilir veya 
mevcut üretim bandı da kullanılabilir. Bu 
fabrikada üretilecek üründeki yerlilik oranı 
işgücünü de katarsak yüzde 60-65 civa-
rına ve hatta ileriki süreçte yüzde 100’e 
çıkabilir.”

“Küçük	YEKA’lara	katılacağız”

İsmet Ersoy, Mart ayında bakanlık tara-
fından küçük Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) 50 ve 100 MW’lık iha-
lelerinin açıklanacağı duyumu aldıklarını 
belirterek “Başta Gaziantep olmak üzere 
bu YEKA’lara talibiz” dedi. Ayrıca Ersoy, 
SolarWorld teknolojisini getirmeleri ile 
bu ihalelerin en güçlü adaylarından biri 
olacaklarının altını çizdi. Ersoy, hedefle-
rinin sadece Türkiye değil aynı zamanda 
Ortadoğu olduğunu belirterek, “Suriye 
sınırında bin MW’lık bir proje geliştirdik. 
Suriye’ye yakın Türkiye tarafında bir tarım 
dışı arazi belirledik. Yarın Suriye’nin ener-
jisi açısından en yakın, en basit kurulabi-
lecek sistemin güneş olduğunu düşünü-
yoruz” ifadelerini kullandı.
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GF Hakan Plastik, Antalya’da Bayileriyle Bir Araya Geldi

MTMD 10. Kuruluş Yılında BOREAS’a Teşekkür Plaketi Takdim Etti

G

M

F Hakan Plastik, 19-21 Ocak 2018 
tarihlerinda Antalya Susesi Luxury 

Resort’da gerçekleştirdiği yılın ilk buluşması 
ile bayileri ile değişimin ve gelişimin 2018 
yılında da devam edeceğinin sinyallerini 
verdi. “Birlikte değişiyor, birlikte büyüyo-
ruz” teması ile gerçekleştirilen toplantının 
açılış konuşmasını yapan GF Hakan Plas-
tik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı 
Batuhan Besler, yıl içerisinde başarılı bir 
büyüme gerçekleştirildiğine dikkat çekerek 
ilerleyen dönemler için de yatırım yapmaya 
ve hedef büyütmeye devam edeceklerini 
belirtti. GF birleşmesi ile birlikte hız verilen 
sistem altyapısı, endüstriyel uygulamalar, 
izleme araçları ve verimlilik artırmaya yönelik 
çalışmaların yanı sıra insan kaynağı ve satış 
kanallarına yatırımın yeni yılda da devam 
edeceğini belirten Besler, ürün kalitesini 

TMD (Mekanik Taahhüt Müteah-
hitleri Derneği) 10. kuruluş yılını 

22 Kasım 2017 tarihinde Moda Deniz 
Klubü’nde sektör mensuplarıyla birlikte 
kutladı. 
Gecede derneği destekleyen kuruluşlara 
teşekkür plaketi verildi. Sivil toplum kuru-
luşlarını mümkün mertebe gerek maddi 
olarak gerekse bilgi ve deneyim payla-
şımları ile destekleyen BOREAS’ın teşek-
kür plaketini BOREAS A.Ş. Genel Müdürü 
Serdar Lülecioğlu ve BOREAS A.Ş. Genel 
Müdür Yardımcısı İzzet Tanyol aldı.

de sektör beklentilerinin üzerine taşımayı 
hedeflediklerini söyledi. Yaklaşık 200 kişinin 
katılımı ile gerçekleşen ve üç gün süren 
toplantıda yönetim kadrosu, bayi yetkilileri 
ile önceki dönem sonuçlarının değerlen-
dirmesini yaptı ve yeni dönem hedef ve 
strateji planlamalarını paylaştı. Toplantıda 
ayrıca ilk Türk Dünya Bilardo Şampiyonu 
Semih Saygıner, katılımcılara canlı ve eğlen-
celi bir anlatımla “Rağmen Başarılı Olmak” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. GF Hakan 
Plastik’in “Fark yaratarak değer katıyoruz” 
ifadesine de gönderme yapan sunumunda 
Saygıner, hiçbir şeyin tesadüf veya şans eseri 
olmadığının, azimle çalışarak fark yarat-
manın önemi üzerinde durdu. Bu sunumu 
destekleyen bir başka çalışma ise ters banyo 
çalışması oldu. 
Ürün sunumuna farklılık katan ters banyo 

çalışması ile farklı bakış açılarının ve deği-
şimlerin basit bir olgu için bile ne kadar far-
kındalık yaratabileceği vurgulanmaya çalı-
şıldı. Etkinlik eğlenceli paylaşımlara imkân 
sağlarken renkli görüntülere de sahne oldu. 
Toplantı Simge Sağın’ın sahne aldığı gala 
gecesi ile son buldu. Gecede ayrıca GF 
Hakan Plastik’in farklı kategorilerde ödül 
kazanan bayilerine plaketleri de sunuldu.
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Haberler

İSİB, Yurtdışından 
Alıcıları ISK-SODEX 
2018'de Ağırladı

Prihoda Kumaş Hava 
Dağıtım Sistemleri A.Ş. 
Faaliyetine Başladı

İ

2

SİB, TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX 

fuarında 6-9 Şubat 2018 tarihleri arasında 
dünyanın muhtelif ülkelerinden önemli alı-
cıları Türk firmalarla görüşmelerini sağladı. 
Ortadoğu, Avrupa, Asya ve Afrika başta 
olmak üzere, 21 farklı ülkeden 175 firmadan 
235 kişilik yabancı delegasyonu Alım Heyeti 
programında yer aldı. Yüz yüze toplantılarda 
fuar katılımcısı Türk firmalar, dünya çağında 
seçkin ithalatçı firmalar ile tanışma fırsatı 
elde ederek, yeni iş birlikleri için görüşmeler 
gerçekleştirme imkânı yakalandı.

005 yılından günümüze kumaş kanal 
ve difüzör üretiminde dünyanın önde 

gelen üreticilerinden Prihoda s.r.o. ile Türkiye 
distribütörü Akcor A.Ş., bu iş ortaklığını bir 
adım daha ileri taşıyor. “Prihoda Kumaş Hava 
Dağıtım Sistemleri A.Ş.”; 24 yıllık Prihoda 
s.r.o uluslararası tasarım ve üretim tecrübesi 
ile 22 yıllık Akcor A.Ş. yerel pazar birikimi 
harmanlanarak Türkiye ve çevre ülkelerde 
kumaş hava dağıtım sistemleri proje tasa-
rımı ve ürün tedariği ile ilgili tüm ihtiyaç ve 
isteklere uzman bir ekiple eksiksiz çözümler 
sunmak üzere Ocak 2018 itibarıyla faaliye-
tine başladı. 65 ülkede faliyetini sürdüren 
Prihoda’nın kumaş hava dağıtım sistemleri 
ile ilgili Türkiye pazarında tüm bilgi ve ürün 
taleplerini yanıtlayacak firma bilgileri şöyle:
Adres: Maslak Mahallesi, Maslak Meydan 
Sokak Veko Giz Plaza No: 3/85 Sarıyer/
İstanbul
Telefon:  +90 212 430 95 98 
E-Posta:  info@prihoda.com.tr 
Web:  www.prihoda.com.tr

İmbat’tan Sektörel Gelişime Destek

İ mbat İklimlendirme se Soğutma Sis-
temleri, mesleki ve sektörel gelişimi 

desteklemek için Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği (TTMD) 2018 eğitim programına 
sponsor oldu. 
Sektörün ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu 
ihtiyaçları karşılamak, sektörü her zaman 
bir adım ileriye götürmek amacıyla faaliyet 
gösteren TTMD, sektörde faaliyet gösteren 
herkesin kendini geliştirmesi için eğitim ve 
bilgi paylaşım etkinlikleri düzenliyor. İmbat 
İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, başa-
rıyla tamamlanan geçmiş dönem çalışmala-
rının ardından 2017-2018 eğitim dönemi 
için harekete geçen derneğe destek sunu-
yor. İmbat, “TTMD Eğitim Semineri” başlığı 
altında, tüm sektör üyelerine yönelik ger-
çekleşecek etkinliklerin desteklenmesi için 

sponsorluk desteği sağlıyor. Sektörel geli-
şimin, bireysel gelişimle gerçekleşeceğine 
inandığını belirten İmbat İklimlendirme ve 
Soğutma Sistemleri Genel Müdürü Nuriye 
Gümrükçüler, sektörün ilerlemesi adına tüm 
meslektaşlarını, firmaları ve sektör çalışan-
larını, derneğin eğitimlerini desteklemeye 
davet etti.

ODE Yalıtım’ın Yeni Satış Direktörü 
Uğur Yılmazel Oldu

Y alıtım sektöründeki faaliyetlerini 
Türkiye’den çıkan global bir marka 

olma vizyonuyla sürdüren ODE’nin yeni 
Satış Direktörü Uğur Yılmazel oldu. Yıl-
mazel ODE’de, önümüzdeki süreçte şir-
ketin yurtiçindeki tüm satış faaliyetlerini 
yönlendirecek isim olacak. 1978 doğumlu 
olan Yılmazel, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği mezunu. İş haya-
tına Vaillant’ta Satış ve Pazarlama Yöne-

ticisi olarak başlayan 
Yılmazel, daha sonra 
sırasıyla Ariston 
Thermo Grup’ta Satış 
Müdürü ve Rima Isı 
Sistemleri’nde Satış ve Pazarlama Direk-
törü olarak görev aldı. Son olarak Endo 
Endüstriyel Donanım ve Otomasyon 
Sistemleri’nde Genel Müdürlük görevini 
üstlenen Yılmazel, İngilizce biliyor.

KBSB 2018 Genel Kurulu Yapıldı

K azan ve Basınçlı Kap Sanayici-
leri Birliği Derneği (KBSB) 2018 

Genel Kurulu 8 Şubat’ta TÜYAP Fuar 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. KBSB üyele-
rinin yoğun ilgisiyle toplanan Genel Kurula 
Almanya Kazan İmalatçı Dernekleri Fede-
rasyon Başkanı Andreas Lucke, Hannover 
Messe Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü 
Bakır ile TSE, Sanayi Bakanlığı gibi kurum-
lardan temsilciler katıldı. KBSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet İlhan toplantıda 
bir konuşma yaparak, 3 dönemdir baş-
kan olarak hizmet ettiği derneğin yaptığı 
faaliyetleri anlattı ve bundan sonra göreve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam ede-

ceğini belirtti. Divan Başkanlığını Enis Soy-
kan, Divan Üyeliğini Veysel Kahraman’ın 
icra ettiği Genel Kurulda KBSB Yönetim 
Kurulu şu şekilde oluştu:
A. Cevat Akkaya, Akkaya Isı
Ali Eren, Erensan
H. Ahmet İlhan, Mimsan
Cem Özyıldırım, Ecostar
Akın Erol, Bersey
Ekrem Kartal, Kartal Bombe
İlhan Kuzugüdenlioğlu, Selnikel
Genel Kurulda KBSB’ye 25 yıldan fazladır 
üye olup üyeliğini halen sürdüren firma 
temsilcilerine Onur Plaketi takdim edildi. 
Genel Kurul toplantısın ardından gelenek-
sel sektör yemeği gerçekleştirildi.
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Haberler

Espa Soğutma, Johnson 
Controls’un Türkiye 
Distribütörü Oldu

Systemair HSK Adana Bölge 
Müdürlüğü’nde Klima Santrali 
Semineri

E

S

spa Soğutma, Johnson Controls’un Türkiye distri-
bütörü oldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu 

ifadelere yer verildi: “Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin 
ilk 100 büyük şirketi arasında yer alan Johnson Controls’ün 
temeli, 1885 yılında Prof. Warren Johnson’ın oda 
tipi termostatı icadıyla atılmıştır. 2005 yılında York 
International’ın satın alınmasıyla Türkiye’deki kurumsal 
yapısı başlamıştır. 1968 yılında Fortune 500’e giren firma, 
2016 yılında Tyco ile birleşerek Johnson Controls Inter-
national PLC oldu. 150 ülkede 2000’den fazla ofise ve 
120.000 çalışana sahip Johnson Controls ile 1 Kasım 2017 
tarihinde imzalanan anlaşmayla, markanın Türkiye distri-
bütörü Espa Soğutma oldu. Espa’nın ithal ederek satışa 
sunduğu ürünler; flow switch, fan hız kontrol cihazları, 
metal kasalı presostat grubu ve yağ presostatıdır.”

ystemair HSK, 
Adana Bölge 

Müdürlüğü Eğitim 
Salonu’ndaki ilk tek-
nik seminerini ger-
çekleştirdi. Bölgedeki 
mekanik taahhüt, 
projeci ve kurum 
yetkililerinin yoğun 
ilgisi olduğu semi-
nere Adana Bölge 
Müdürü Mehmet Ali 
Teran ev sahipliği yaparken, Doğu Alan Müdürü Mehmet 
Topçu ve İş Geliştirme Müdürü Arkun Andıç da katılımla-
rıyla katkıda bulundu. Arkun Andıç’ın yaptığı sunumda, 
klima santralleri üzerine teknik ve pratik bilgiler verilerek 
uygulama örnekleri tartışıldı.
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Haberler

SEYAD Genel Kurulu Yapıldı

2 000 yılında kurulan Sektörel Yayın-
cılar Derneği 17. Genel Kurulu 23 

Ocak 2018 tarihinde Ataşehir Canan 
Business Center salonlarında gerçekleşti. 
Divan Başkanlığını kurucu üye M. Vahit 
Mahmatlı’nın yaptığı Genel Kurul’da 
geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosu 

ibra edildi, yeni dönem için bütçe onay-
landı. Yirmi üye ve altmışın üzerinde 
sektörel derginin temsil edildiği Sektö-
rel Yayıncılar Derneği’nin 2018-2019 
dönemi için yapılan Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu seçimleri yapıldı. Yeni 
Yönetim Kurulu; İsmail Ceyhan, Asrin 

S

SEYAD ile İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğü Arasında Hizmet 
Sözleşmesi İmzalandı

ektörel Yayıncılar Derneği (SEYAD) 
ile İstanbul Anadolu Yakası Baş-

müdürlüğü arasında PTT kargo hizmetleri 
için geçen sene imzalanan “Kargo gönde-
rileri taşıma ve teslim sözleşmesi” 2018 
yılı için yenilendi. SEYAD Yönetim Kurulu 
üyeleri, PTT Anadolu Yakası Başmüdürü 
Necati Yoldaş, Başmüdür Yardımcısı 
Mehmet Birtek, Pazarlama Müdürü 
Murat Gevrek ve operasyondan sorumlu 
görevlilerin katılımıyla 1 Şubat 2018 tari-
hinde imza töreni düzenlendi. Toplantıda 
SEYAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Ceyhan Başmüdür Necati Yoldaş’a bir 

teşekkür plaketi takdim etti ve sektörel 
yayıncılara verdikleri destek için teşek-
kürlerini sundu. Necati Yoldaş “Sektörel 
yayıncılara kargo hizmetimizi geliştirmek 
ve daha çok üyeniz ile çalışmak istiyoruz, 
bu gün PTT Anadolu Yakası için bir şube 

ve bir temsilcilik açılışlarımızı yaptık. 
Aynı zamanda çalışma arkadaşlarım 
için de müdürlük atamalarının geldiği 
bir gün. Bizim için bu özel günde sizinle 
sözleşme imzaladığımız için de ayrıca 
memnun olduk” dedi.

Bakır Gerçek, Ahmet Pelit, Kenan Anıl 
ve Mesut Kul’dan oluştu. 
Seçimlerin bitiminde derneği Genel 
Kurula hazırlayan Başkan Yıldırım Söy-
lemez tarafından önceki dönem Başkanı 
Gülçin İpek’e bir teşekkür plaketi takdim 
edildi.

KSB Türkiye’nin Yeni Vizyonu: “Mekatronik Merkezi”

D ünyanın en büyük pompa firmaların-
dan biri olan KSB, en ileri teknoloji 

yatırımlarını Türkiye’de yapıyor. 
KSB Genel Müdürü Sinan Özgür tarafın-
dan yapılan açıklamaya göre; KSB beş yıl 
önce ortaya konan yeni vizyon ile meka-
nik pompa, vana üreticiliğinden ileri tek-
noloji motor, yazılım, mekatronik, ileri 
malzeme teknolojileri, Endüstri 4,0 gibi 
konulara yoğunlaşarak bir teknoloji firma-
sına dönüştü. Bunların sonucunda KSB, 
Türkiye’nin 301. Ar-Ge Merkezini kurdu, 
Ekonomi Bakanlığı’ndan 5. Bölge Teşvik 
Belgesi’ni aldı, pek çok proje tamamladı 
ve halen TÜBİTAK TEYDEB geliştirme des-
teğiyle yeni projeler yürütüyor. KSB ayrıca 
2 Ocak 2018 tarihinde de Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığından, Sirkülasyon Pom-
paları için “TÜR- Teknolojik Ürün Deneyim 
Belgesi” aldı.
Sinan Özgür açıklamasında şu ifadelere yer 

verdi: “Bu kapsamda geliştirdiğimiz en ileri 
teknoloji sirkülasyon pompalarını dünya 
pazarına Türkiye’den sunduk. Bu nedenle 
sloganımızı şöyle yaptık: ‘Türkiye’den Dün-
yaya Sirkülasyon Pompaları’. Yeni üreti-
len sirkülatörler ülkemizde yoğun olarak 
kombi ve kazanlarda olmak üzere pek 
çok alanda kullanılmaktadır. Benzeri pro-
jeler ile sadece ileri teknoloji ürünlerine 
yönelen firmamız, yaptığı her projeyi bir 

dünya projesi gibi yönetmekte ve her yerde 
kabul görecek en yeni teknolojik ihtiyaç-
lara göre ürünler tasarlamaktadır. Ayrıca 
Türkiye’deki yeni fabrikasını ise Endüstri 
4,0’a göre dizayn etmiş ve robotik üretime 
geçmiştir. Bu gurur çalışanlarımıza aittir, 
‘Biz varsak ülkemiz vardır, biz yapmazsak 
kim yapar?’, felsefemizle ve var gücümüzle 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemize 
hayırlı olsun.”
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Haberler

Daikin Radyo, Yayın Alanını Genişletecek

Ç

D

alışanlarının mesleki eğitim ve kişi-
sel gelişimlerine katkıda bulunan 

çalışmalara farklılık kazandıran Daikin, 
radyo kurdu. İlk yılını başarıyla tamamla-
yan Daikin Radyo, çalışanların hazırlayıp 
sunduğu zengin ve renkli program içeriği 
ile kısa sürede iletişim ve paylaşım platfor-
muna dönüştü. Daikin Türkiye Kurumsal 
İletişim Yöneticisi Hülya Dinçer, konuyla 
ilgili şu bilgileri verdi: “Daikin’in kurum 
felsefesinde yer alan en önemli unsur-
lardan biri çalışan mutluluğudur. Hatta 
bunu müşteri memnuniyetinin bile önüne 
koyar, çünkü bilir ki çalışanlar mutsuzsa 
müşteri de mutlu olamaz. Bu nedenle 
Daikin bünyesinde kesintisiz eğitim ve 
gelişim çalışmaları vardır. Bu kez farklı bir 
platformda, farklı bir uygulama geliştirdik. 
İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından 
biri olan radyoyu, teknolojik gelişmeler 
sayesinde kendimiz için özelleştirdik. Dai-
kin Radyo’yu çalışanlarımızı ortak bir mec-
rada buluşturmak ve kendilerini özgürce 
ifade etmelerini sağlamak amacıyla hayata 
geçirmiştik. Ancak bundan çok daha faz-
lası oldu. İlk yılımızın sonunda gördük ki, 
radyomuz bir iletişim ve paylaşım plat-
formu olurken, bir motivasyon kaynağına 
da dönüştü.” Daikin Radyo’da yayın akı-
şının ve program içeriklerinin çalışanlar 
tarafından belirlendiğini dile getiren Din-

çer, ortak yürütülen bu çalışmayı şöyle 
anlattı: “Daikin Radyo mikrofon başına 
geçmeye hevesi ve heyecanı olan tüm 
çalışanlarımıza açık. DJ de biziz, spiker de. 
Müzik programının içeriğini de, konuğun 
kim olacağını da herkes kendi belirliyor. 
Hatta yayın içeriğine göre tüm prog-
ramcılarımızın kendine has bir dinleyici 
kitlesi oluşmuş durumda. Bugüne kadar 
başta Daikin Avrupa Başkanı Masatsugu 
Minaka, Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
Önder ve Daikin Türkiye Yönetim Kurulu 
Danışmanı Cengiz Önder gibi üst düzey 
yöneticiler olmak üzere, çok sayıda yöne-
ticimizi konuk olarak ağırladık. Bunun 
yanı sıra Daikin Akademi programları 
kapsamında Seçil Besen, Tülin Arman, 
Selin Selamet, Kutsal Köse gibi eğitmen 
ve akademisyenleri stüdyomuza konuk 
ettik. Birbirinden farklı pek çok içeriğe yer 
verdik. Geçen yıl ünlü DJ Ekim Baykara ile 
Sevgililer Günü yayını yapmış ve büyük 
beğeni almıştık. Bu yıl Sevgililer Günü 

Daikin, 4 Yılda 25 Bin Kişinin Eğitim Almasını Sağladı
aikin, eğitim konusuna verdiği des-
teği sürdürüyor. Son 4 yılda yurtiçi ve 

yurtdışında 25 bin kişiye eğitim veren Dai-
kin Türkiye Akademi, sektör çalışanlarının 
mesleki gelişimlerine katkı sağlıyor. Daikin 
Türkiye Akademi, meslek liseleri ve üniver-
site öğrencilerine yönelik seminer/eğitim 
faaliyetleri ve teknik okullardaki uygulama 
laboratuvarları ile de sektörün gelecekteki 
aktörlerini şimdiden geliştirmeyi ve bilinç-
lendirmeyi hedefliyor.
Daikin Türkiye Akademi’den Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşil-
yurt, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yola 
çıkarken amacımız, çalışanlarımızın şimdiki 
ve potansiyel gelişimlerini, sektörün insan 

ile yetinmeyip, birçok özel güne özel 
yayın akışı hazırlayacağız. Bunların yanı 
sıra ödüllü yarışma prgramları da yapıyo-
ruz. İkinci yılımızı kutlamaya hazırlanır-
ken, içeriğimizi daha da zenginleştirme 
planları yapıyoruz.” İkinci yılında Daikin 
Radyo’nun yayın alanını genişleteceklerini 
de açıklayan Dinçer, “Radyomuz şu anda 
tüm ofislerimizde dinleniyor. Ancak gün 
içinde ofis dışında çalışan arkadaşlarımıza 
da ulaşmak istiyoruz. Bunun için Daikin 
Radyo’yu bir uygulama ile mobile taşımak 
için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” diye 
konuştu.

30 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2018



Haberler

gücü kalitesini artırmak ve Daikin’in başarı 
hikâyelerini organizasyonun her kademe-
sine yayarak Daikin felsefesinin tanıtımına 
katkıda bulunmaktı. Geldiğimiz noktada, 
eğitim programlarının içeriğiyle iklim-
lendirme sektörünün ihtiyaçlarına yanıt 
verebilen bir model oluşturduk. İş süreç-
lerinde ve kişisel gelişimde fark yaratacak 
eğitim ve gelişim programları hazırladık. 
Akademimiz kısa sürede çok önemli işler 
yaparak, sadece şirketimize değil, sektö-
rümüze değer katan çalışmalara imza attı. 
Üstlendiğimiz eğitim programlarının kesin-
tisiz sürmesini sağlayacak bir organizasyon 
kurmayı başardık. Daikin Türkiye Akademi, 
performansını yalnızca eğitim sayısı ile 
değil, eğitimlerin sahaya yansıyan perfor-
mansı ile de ölçmeyi hedefleyen bir altya-
pıya sahip. Verdiğimiz eğitimlerle üretim 
süreçlerinin kalitesine ve çalışanlarımızın 
verimliliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor 
ve eğitim sonrası takip çalışmalarına önem 
veriyoruz.”

E-öğrenme	platformu	ve	
kütüphaneler	açıldı

Daikin Türkiye Akademi’nin halen 5 teorik, 
3 pratik sınıfı ve atölyesi ile eğitim sunan 

Maltepe’deki merkezinin yanı sıra, 5 bölge 
müdürlüğünde çalışmalarına devam etti-
ğini, ayrıca Türkiye ve bağlı 12 ülkedeki 
tüm servis ve bayilere yönelik programlar 
yürüttüğünü belirten Yeşilyurt, bu çalış-
maları farklı platformlara taşıdıklarını da 
belirtti. Katılımcıların sınıf eğitimlerinin 
tamamlayıcısı olarak e-öğrenme plat-
formundaki eğitimlerden de yararlana-
bildiğine dikkat çeken Yeşilyurt, “Eğitim 
çalışmalarıyla beraber çalışanlarımızı kitap 
okumaya özendiren faaliyetler de yürütü-
yoruz. Bu amaçla 2017 yılında şirketimizin 
3 farklı lokasyonunda kütüphaneler kur-
duk. Kütüphanemizde yer alan birbirinden 
değerli kitaplar ile çalışanlarımızın kişisel 
gelişimlerine katkı sağlıyoruz” dedi. Daikin 
Türkiye Akademi bünyesindeki eğitimlerle 
daha fazla kişinin gelişimine katkıda bulun-
mayı hedeflediklerini vurgulayan Yeşilyurt, 
sözlerine şöyle devam etti: “Bugüne kadar 
25 bin kişiye ücretsiz eğitim vermek ve 
bunun sonuçlarını almaya başlamak bizim 
için büyük bir motivasyon kaynağı. Belir-
lediğimiz uzun vadeli stratejiler çerçeve-
sinde 2020 yılına kadar 45 bin kişiye eğitim 
sunan bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz. 
Bu hedefimiz doğrultusunda değişen ihti-
yaçları düzenli olarak gözden geçiriyor ve 

programlarımızı buna göre güncelliyoruz. 
Planladığımız eğitim programlarının etkin 
sürdürülmesi için analiz ve geliştirme çalış-
malarımız 2018 yılında da devam edecek. 
Sahadan aldığımız veriler neticesinde iyi-
leştirilmesi gereken alanları belirleyerek, 
her departmanın iş süreçlerinin iyileşti-
rilmesi yönünde çalışacağız. Eğitimlerin 
iş süreçlerine yansımalarının kontrolünü 
daha etkin şekilde sağlayabilmek içinse 
eğitimler sonrasında belirli aralıklarla work-
shop ve vaka çalışmaları gibi uygulamalar 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, dene-
yimleme merkezimiz Daikin Solution Plaza 
fuha İstanbul’da sektör profesyonelleri ile 
üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine 
yönelik eğitimlerin sistematik olarak devam 
edilmesini sağlayacağız.”Daikin Türkiye 
Akademi’nin yürüttüğü faaliyetlerle ödüller 
aldığını belirten Yeşilyurt, “Çalışmalarımız 
Daikin Europe’ta da dikkat çekti ve 17 ülke-
nin içinde “En İyi Servis Hizmetleri Desteği” 
dalında iyi eğitim uygulama örneği ola-
rak ödüllendirildi. Ayrıca, Sakura Sosyal 
Sorumluluk Projeleri ile Sürdürülebilirlik 
Akademisi’nin düzenlemiş olduğu Sürdü-
rülebilir İş Ödülleri kapsamında Sosyal Etki 
kategorisinde finale kalan projelerden biri 
olmayı başardık” şeklinde konuştu.

SFA Sanihydro Eskişehir’de Tesisat Ustalarıyla Bir Araya Geldi

S FA Sanihydro’nun, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği eğitim 

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 
Sanihydro bu kez 22 Kasım 2017 tarihinde 
Dedepark Hotel Eskişehir’de, tesisat usta-
larıyla bir araya geldi. 48 kişinin katılımıyla 
gerçekleşen seminerde SFA Sanihydro 
Satış Sonrası Hizmetler Sorumlusu Erman 
Tümçelik öncelikle SFA Grubu’nun 60 yıl-
lık tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda WC 
öğütücü ve pompaların doğal akışlı tahliye-
nin imkânsız olduğu durumlarda, evlerde 
ve iş yerlerinde herhangi bir yere, ekstra 
tuvalet veya yeni bir banyoyu kolayca monte 
etmeyi sağladığı anlatıldı. WC öğütücü ve 
pompaların çatı, bodrum katından ya da 
kanalizasyon borusundan uzak veya kot 
farkı olan yerlerde dikey olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar 32 
veya 50 mm’lik bir boru çapı ile atıkları 

pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağladığı vurgulandı. Ürünleri iyi anlama-
nın doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri ve 
pompaları hakkında çalışma prensibinden 
montajına kadar detaylı teknik bilgi akta-

rıldı. Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla yakından tanışma fırsatı buldu. 
Müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağ-
lamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi.
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Manisa’da Bir Kadın Öğretmen Güneş Enerjisiyle Elektrik 
Üretmek için Tesis Kurdu

Borusan Mannesmann’dan ABD’de 173 Milyon Dolarlık İmza

M

S

anisa’nın Akhisar ilçesinde oturan 
evli ve 1 çocuk annesi Dudu Sözcüer, 

güneş enerjisi santrali hayalini gerçekleştirdi. 
Matematik öğretmenliği mezunu Sözcüer, 
2.5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu’na başvurarak hazırladığı 
güneş enerjisi projesine destek almaya hak 
kazandı. Kendilerine ait 12 dönüm arazi 
üzerinde 2 bin 200 güneş panelini yerleş-
tiren Sözcüer, şöyle konuştu: “Böyle bir iş 
hayalimdi. Rüzgâr güllerini hep görüyordum. 
Rüzgâr güllerinden esinlenerek bu yola çık-
tım. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’nun 

piral kaynaklı boru teknolojisinde yap-
tığı hamlelerle hat borularında dünya 

pazarlarının güçlü ve aranan markası olan 
Borusan Mannesmann, ABD’de yeni ve 
önemli bir proje üstlendi. Yeni boru hattı 
ABD’nin Teksas eyaletindeki Permian doğal-
gaz yataklarından çıkan gazı Atlantik Okya-
nusu kıyısındaki Corpus Christi’ye ulaştırarak 
ABD gazının uluslararası pazarlara satılmasını 
amaçlıyor. Borusan Mannesmann’ın üstlene-
ceği kısmın uzunluğu 368 km olan projenin 
kontrat bedeli ise 173 milyon ABD doları 
mertebesinde gerçekleşecek. Hat için gerekli 
42” çapındaki boruların tamamı dünyanın 

Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potan-
siyel aday ülkelere destek olmak amacıyla 
oluşturulan, ‘Kırsal Kalkınma için Katılım 
Öncesi Yardım Aracı’ olarak bilinen ‘IPARD 
başvurularını araştırdım, okudum. Med-
yayı takip ettim. Yüzde 65 oranında destek 
aldım. Güneş enerjisi üretimine iyi bir destek 
veriliyordu. Eşim bana süreçte çok destek 
oldu. Eşimin desteği ile buraya kadar geldik. 
Akhisar Kabaağaçkıran Mahallesi’nde ara-
zimiz var. Kendi arazimiz üzerinde kurmayı 
uygun gördük. Ortam da çok uygundu. Şu 
anda sistem kuruldu. Elektrik üretimine 1 
hafta içinde başlıyoruz. İşin ucundan tuttuk 
ve bugün güneş panellerini devreye alaca-
ğız. Tesis 537 kilowatt enerji gücüne sahip. 
0.133 cent’ten 10 yıl boyunca devlete elekt-
rik satacağız” dedi.
Toplam 1 milyon 800 bin lira yatırımla 
uygulamaya konulan güneş enerjisi projesi 
için Manisa Tarım ve Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu’ndan 585 bin lira hibe destek 
aldıklarını anlatan Dudu Sözcüer, kadınların 

en ileri teknolojisine sahip spiral boru üretim 
tesislerinden biri olan Borusan Mannesmann 
Gemlik tesislerinde üretilecek. Boruların 
2018 yılı içerisinde sevk edilmesi planlanıyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Borusan Man-
nesmann Genel Müdürü Zafer Atabey şunları 
söyledi: “Borusan Mannesmann, başta boru 
hatları olmak üzere çelik boru sektörünün 
birçok alanında tüm dünyada bilinen ve 
aranan bir marka haline geldi. Halen, Türki-
ye’deki üreticiler arasında, Amerika’ya spiral 
kaynaklı hat borusu satışında tek kalifiye 
şirket Borusan Mannesmann’dır. ABD’de son 
3 yılda prestijli ve yüksek tonajlı hat borusu 
işlerinde olağanüstü bir performans göster-
dik ve takdir edilen bir marka olduk. Dün-
yada ilk defa, ABD’ye 445 km ve Meksika’ya 
120 km olmak üzere deniz aşırı bir ülkeden 
her biri 24,5 metre boyunda hat borusu 
ihracatını ve sevkiyatını sorunsuz bir şekilde 
gerçekleştirdik. Bu bakımdan, ABD ekono-
misi için çok önemli olan ve hat güvenliği 
açısından uzmanlık ve güvenilirlik gerekti-

da temiz enerji sektöründe var olduğunu 
göstermek istediğini söyledi. Türkiye’de 
güneş enerjisinden elektrik üretiminin yeni 
başladığını kaydeden Sözcüer, potansiyeli 
kadınların açığa çıkarabileceğini ve ülkenin 
elektrik üretimine katkı sağlayacaklarını ifade 
etti. Sözcüer, şöyle dedi: “Kadınlar; çekingen 
olmasın. Biz ilk başlarken ‘Acaba olur mu?’ 
diye düşünüyorduk. Ama devletin destekleri 
ve bizim de azmimizle kadınların da bu işi 
çok rahat şekilde başarabileceğini gördük. 
Kimse enerjisini geri çekmesin.”
Manisa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumu İl Koordinatörü Uğur Uslu 
ise, Manisa’da 2 kadın yatırımcının güneş 
enerjisi üretimi yaptığını belirterek, güneş 
enerjisi üretimine verilen desteklerin sürdü-
ğünü söyledi.

Kaynak: http://enerjienstitusu.
com/2018/01/23/manisada-bir-kadin-
ogretmen-gunes-enerjisiyle-elektrik-
uretmek-icin-tesis-kurdu/

ren böyle bir projeyi almış olmamız bizim 
için sürpriz değil. Yeni proje tonaj ve kon-
trat bedeli açısından şu ana kadar Borusan 
Mannesmann’ın aldığı en büyük projedir. 
Böyle bir projeyi üstlendiğimiz için mutlu ve 
gururluyuz. Çelik boruda Türkiye’nin ulusla-
rarası bir markası olarak bir kez daha ülke-
mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Borusan, 
dünya ticaretinde gün geçtikçe artan ve ciddi 
boyutlara ulaşan korumacı önlem girişimle-
rine direnerek, dünyanın en prestijli projele-
rine katma değerli enerji boruları ihracatını 
devam ettirmekte ve Türkiye ekonomisine 
katkıda bulunmaktadır. Bu yoldaki çalışma-
larına azimle ve kararlılıkla devam edecektir.”
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BIG 5 Show Saudi, 5-8 Mart 2018 Tarihleri Arasında Cidde’de 
Düzenlenecek

Air Green, Hyundai Marmara Bölge Bayisi Oldu

E

A

xpotim & Ladin Grubu’nun bugün-
lerde hazırlıklarını sürdürdüğü fuar 

organizasyonu BIG 5 Show Saudi, 5-8 
Mart 2018 tarihleri arasında Cidde’de 
düzenlenecek. Uluslararası alanda yapı 
ve yapı malzemeleri sektörünü 8. kez 
bir araya getirecek olan BIG 5 Show 
Saudi Fuarı’na bu yıl Suudi Arabistan, 
İtalya, Almanya, Çin ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin de aralarında olduğu 35 
ülke ve 39’u Türk markalarından olu-
şan 415 firmanın katılımı bekleniyor. 
Türkiye’den BIG 5 Show Saudi Fuarı’nda 
boy gösterecek olan firmalar arasında 
Assan Panel, E-mak Makina, Hedef 
Sentetik, GPD Armatür, Arkitech, Inka, 
Gemadoor, Doğuş Fırça, Arnikon ve As 

FB, 2017 yılında yaptığı anlaşma 
ile Türkiye ve Türkmenistan distri-

bütörü olduğu Hyundai İklimlendirme ve 
Havalandırma Sistemleri ile başarılı bir yılı 
geride bıraktı. 
AFB, 2018 yılından başlamak üzere 
başarılarını, atayacağı bölge bayileri ile 
artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk söz-
leşmesini Marmara Bölge Hyundai Bayisi 
olarak atanan Air Green ile imzaladı. AFB 
tarafından yapılan açıklamada şu ifade-
lere yer verildi: “Türkiye’nin diğer bölgele-
rinde bayi atama işlemleri ve görüşmeler 
devam ediyor. Hyundai VRF sistemlerinin 
Türkiye pazarında sağlıklı bir pay alması 
için 2-3 yıllık bir zamanın yeterli oldu-
ğunu düşünüyoruz.”

Teknik bulunuyor. Fuara katılan ulusla-
rarası markalar arasında ise fuarın altın 
sponsoru olan GROHE, Sinosteel, Lamitex 
S.P.A, Framecad, KIMMCO, Ace Crane 
Systems LLC yer alıyor. Katılımcı marka-
lara ek olarak Saudi BIG 5 Show Fuarı’nın 
değerini yükselten bir diğer unsur ise bu 
yıl beklenen ziyaretçi sayısının 15.000 
olması. Birçok yenilikçi teknolojinin ilk 
kez görücüye çıkacağı, uluslararası lider 
firmaların en yeni ürün ve hizmetlerinin 
lansmanlarını gerçekleştireceği BIG 5 
Show Saudi, seminer ve atölye çalışma-
ları gibi etkinliklerle dolu bir fuar progra-
mına sahip. Fuarın Türkiye temsilciliğini 
üstlenen Expotim & Ladin Grubu İcra 
Kurulu Üyesi Çağatay Erşahin, “BIG 5 

Show Saudi Fuarı için eğer Dubai fuarı-
mızı sıralamanın dışında tutacak olursak, 
Ortadoğu yapı sektöründe düzenlenen 
en geniş katılımlı ve en büyük fuar diye-
biliriz” dedi. Suudi Arabistan ve Körfez 
bölgelerinde yapı sektörü merkezli eko-
nomik büyüme modelleri ve bu amaçla 
gerçekleştirilmesi planlanan mega pro-
jeler, bu bölgelerde yapı ve inşaat sek-
törlerinin hızını ikiye katladığını belirten 
Erşahin, “Özellikle ısıtma-soğutma ve 
doğal taş gibi alt sektörlerde düzen-
lediğimiz fuarlarımızda açıkça etkisini 
gözlemleyebildiğimiz bu durumdan ola-
bildiğince faydalanmak istiyoruz” diye 
konuştu. Firma olarak hedefledikleri 
amaçlardan bahseden Çağatay Erşahin, 
“Bizim, Expotim olarak, yapmak istediği-
miz şey ise; Körfez ve Ortadoğu bölgesi-
nin yapı sektöründe yaşanan bu ivmeyi 
olabildiğince Türkiye’ye çevirmek. Bunu 
da BIG 5 Show Saudi gibi etkinliklerde 
Türk ihracatçı firmaların yer almalarını 
sağlayarak yapıyoruz ve ilerleyen yıllarda 
da verdiğimiz hizmet kalitesinden ödün 
vermeden yapmaya devam edeceğiz” 
diyerek hedeflerinin altını çizdi.
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Su Kaynaklı Isı Pompaları
EFTYS
• 2,0-3,0 kW soğutma kapasitesi aralığı
• Sessiz çalışma
• Maksimum 250 mm yükseklik
• Otel odaları ve ofisler için uygun

HRW
• 5,3-30,0 kW soğutma kapasitesi aralığı
• 48° C'ye kadar su giriş sıcaklığı
• THE serisi modeller için;

- EC fanlar ile 750W/m3/s altında SFP 
- 4,96’ya kadar EER,  
- 5,02’ye ulaşan COP değeri
- 55dB(A) altında ses güç seviyesi

• Mağaza ve restoranlar için uygun
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Grundfos, Türkiye’deki 20’nci Yılını Kutluyor

G rundfos, Türkiye’deki 20’nci yıldö-
nümünü 12 Ocak 2018 tarihinde 

Gebze’de bulunan binasında özel bir  
organizasyonla kutladı. Grundfos Türkiye 
Genel Müdürü Burak Gürkan, “Ortadoğu 
bölgesinin geneline benzer şekilde, Türki-
ye’deki üretim ve tarım sektörleri 1990’lı 
yılların sonlarında verimsiz çalışan, eski 
model pompa teknolojilerinden kötü etki-
lenmiş, bu da hızlı bir büyüme yaşanabi-
lecek bir dönemde proses verimliliğinin 
artırılmasını engellemiştir. Pompa inovas-
yon ve teknolojileri konusunda bir dünya 
lideri olan Grundfos’un enerji verimliliği 
ve gelişmiş çözümleri ön planda tutması, 
bu sorunun aşılması için ne kadar önemli 
olduğunu kanıtladı. Grundfos olarak 
bugün Türkiye’de sanayi, su altyapı sistemi 
ve inşaat sektörlerinin önemli bir tedarik-

G

Grundfos Türkiye, 2018 Eğitim Programını Açıkladı
rundfos Türkiye, 14 Şubat 2018 
tarihinde Grundfos Akademi bün-

yesinde başlayacak eğitimlere yönelik  
kapsamlı bir program açıkladı. Eğitimler, 
özellikle evsel ve ticari ısıtma-soğutma-
havalandırma sistemleri için geliştiril-
miş enerji verimli pompa çözümlerinin 
yanında endüstriyel uygulamalarda akıllı 
çözümlere de odaklanıyor.  Gebze merkez 
binasında verilecek olan bahar dönemi 
eğitimleri 2 aya yayılan 14 farklı başlıkla 
şimdiye kadarki en yoğun program olarak 
öne çıkıyor. Dersler birçok ilgi alanına 
hitap eden konulardan oluşturuldu. Bun-
lar arasında; evsel ve ticari binalar için 
ısıtma, soğutma, iklimlendirme, yangın 
söndürme sistemleri, atık ve temiz suyun 
taşınması gibi içeriklerin yanı sıra yüksek 
binalarda basınç yönetimi ve su temini 
sağlayan özel hidrofor sistemleri ile 
endüstriyel ve  ticari binalardaki kontrolü 
ve verimliliği maksimum düzeye çıkarmak 
için tasarlanan yeni nesil ‘akıllı’ pompa 
sistemleri de bulunuyor. Ayrıntılı bilgi 
için: 0262 679 7979/59 numaralı tele-
fonu arayabilir veya gkumru@grundfos.
com adresine e-posta yazabilirsiniz.

çisi  konumunda olup, birlikte yürüttüğü-
müz OEM işlerimizle birlikte toplam satış  
cirosu açısından ülkede birinci sıradayız. 
İstanbul’da yapılmakta olan 3. Havalimanı 
(İstanbul Büyük Havalimanı) ve Ankara’da 
bulunan yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
de dahil olmak üzere, ülkenin önde gelen 
projeleri için pompa çözümleri tedarik 
eden Grundfos, gelecekte yapılacak farklı 
mega-projelerin mühendisleri ve şart-
name hazırlayıcıları ile yakın çalışmalarına 
devam etmektedir” dedi. Gürkan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Grundfos, Türkiye’de 
kaydettiği hızlı büyümesini distribütör ve 
bayileriyle yakın çalışmasına ve müşterile-
rin Grundfos pompalarını almadan önce 
de, aldıktan sonra da aynı profesyonel 
desteği gördükleri profesyonel bir iş ağı 
kurmasına borçlu. Grundfos’un bir başka 

temel hedefi de ülkedeki mühendis ve 
tesisatçıların pompa ve kontrol sistem-
lerinin kurulum ve servislerini doğru bir 
şekilde yapmalarını sağlamak üzere eği-
tilmeleriydi. Bu sebeple pompa sistemleri 
konusunda bilinci artırmak ve üretim, pro-
ses ve inşaat sektörü uzmanlarına eğitim 
vermek için Grundfos Akademi 2009 
yılında Gebze’de faaliyete geçirilerek 
günümüze kadar bini aşkın kişiye eğitim 
verdi. Grundfos, distribütör etkinlikleri ve 
önemli ulusal fuarlara katılarak markasını 
büyütmeye ve pompa teknolojileri alanın-
daki yenilikleri tanıtmaya devam ediyor; 
buna proses taleplerindeki değişikliklere 
otomatik olarak uyum sağlayan ve kullanı-
cılarına maksimum verimlilik ve minimum 
maliyet sunan, en son teknolojilerle dona-
tılmış akıllı pompa sistemleri de dahil.”

Grundfos Akademi, Türkiye: 2018 İlkbahar Dönemi Eğitim Programı

Tarihi Eğitim Konusu

14.02.2018 ISITMA SİSTEMLERİ 

21.02.2018 HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ

28.02.2018 POMPA KONTROL YÖNTEMLERİ 

07.03.2018 ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE BALANSLAMA

15.03.2018 SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE DEĞİŞKEN DEBİLİ AKIŞ

21.03.2018 GRUNDFOS iSOLUTIONS- E POMPALARLA FARK YARAT

27.03.2018 SULU YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

29.03.2018 DOZAJ DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

03.04.2018 ATIK SU TRANSFERİ & ARITMA TESİSLERİATIK SU & TEMİZ SU UYGULAMALARI

10.04.2018 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ KONUTLARDA POMPA SİSTEMLERİ

11.04.2018 ISITMA & SOĞUTMA SİSTEM UYGULAMALARI

12.04.2018 HİDROFOR UYGULAMALARI

18.04.2018 ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERDE GRUNDFOS & iSOLUTIONS-1

19.04.2018 ENDÜSTRİYEL SİSTEMLERDE GRUNDFOS & iSOLUTIONS-2
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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



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



Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

SYSTEMAIR

Y

Dalaman Havalimanı Yeni 
İç Hatlar Terminali

apımına 2015 yılında başlanan Dalaman Uluslararası 
Havalimanı Yeni Terminal Binasının, 28 Nisan 2018 

tarihinde tamamlanarak bölge halkının, ülkemiz turizm 
sektörünün ve ekonomisinin hizmetine açılması planlanı-
yor. Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) modeli çerçevesinde Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dalaman Havalimanı Yeni 
Terminali’nin yapım ve işletmesini finanse ederek dünyada 
ilk kez bir bölgesel havalimanının büyümesine katkı sağladı. 
Yeni Dış Hatlar Terminal Binası’nın 162 milyon euroluk yatı-
rım kredisi sözleşmesi, EBRD ve Unicredit Bank ile imzalandı. 
Dalaman Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali projesinde 37 
adet Systemair klima santrali kullanılacak.

FRÄNKISCHE

Salih Bezci-Efe Bezci 
Villa Projesi

sgarchitects'in mimari, Grup T Tasarım’ın iç mimari 
projesini yaptığı 8 bin metrekare alan üzerinde kuru-

lan ve 3 bin 500 metrekare kapalı alanı Salih Bezci’ye, bin 
500 metrekare kapalı alanı ise Efe Bezci’ye ait villa kom-
pleksi, Londra merkezli International Property Awads’da 
“özellikli müstakil konut” ve “mimari müstakil konut” ka-
tegorilerinde Avrupa ödülü alarak aynı zamanda “fivestars” 
ile onurlandırıldı. 
Ödüllü projelerde kullanılan temiz su hatları ve ısıtma ko-
lon hatları için Fränkische alpex çok katmanlı kompozit bo-
rular kullanıldı. Konutlarda ısıtma amaçlı kullanılan yerden 
ısıtma sistemi ise yine Fränkische ürünleriyle tesis edildi.

F

BOREAS

3

Doha Metrosu
00 km uzunluğundaki Doha Metrosu, şehirdeki 
kent merkezleri, önemli ticari alanlar ve konut alan-

larına bağlantılar sağlayacak. 
Metro; Kırmızı, Altın, Yeşil ve Mavi olmak üzere, dört hat, 
100 adet istasyona sahip olacak. Katar Rail’in CEO’su mü-
hendis Abdulla Abdulaziz Turki Al Subaie, “Doha Metro 
projesi kapsamlı bir kalkınma projesi ve Katar’ın ulaşımının 
tüm yapısını değiştirecek. Metro istasyonları sadece banli-
yöleri değil aynı zamanda çevrenin tüm sakinlerinin yaşam 
kalitesini de değiştirecek” diyor. Projenin şu an için yüzde 
73’ü tamamlandı ve 2020’de tamamen faaliyete geçmesi 
planlanıyor. İnşası devam eden Doha metro projesinin; 
Greenline, Redline, Al Riffa, Qatar University, Education 
City ve Lusail isimli istasyonlarında toplam 120 adet Bore-
as klima santrali yerini aldı. Projede, “bina otomasyon ve 
kontrol sistemi (BACS) merkezi” de yer alıyor. 
Boreas klima santralleri, yaygın kullanılan iletişim pro-
tokolleri ile uyumlu ve farklı özellikteki bina otomasyon 
sistemleri (BMS) ile haberleşebilme özelliğine sahip olarak 
üretildi. Gerektiğinde klima santrali ve prosese özel yazılım 
yüklenerek, sistem üzerinde tam kontrol sağlanacak.
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FORM A.Ş.

A

İncirlik Hava Üssü
dana ili sınırları içerisin-
de, şehir merkezine yak-

laşık 13 kilometre mesafede yer 
alan İncirlik Hava Üssü’nün ik-
limlendirme ihtiyacı FORM’un 
yüksek verimle çalışan Clivet 
marka hava soğutmalı soğut-
ma grupları ile sağlanıyor. Üs-
sün iklimlendirme ihtiyacı için toplam soğutma kapasitesi 
3.600 kW ve toplam ısıtma kapasitesi 4.300 kW olan 12 
adet hava soğutmalı Clivet marka soğutma grubu kullanılı-
yor. Clivet’in yeni Multifunction (MF) seri soğutma grupları 
aynı anda bağımsız olarak soğuk ve sıcak su üretebiliyor. 
Özellikle aynı anda ısıtma ve soğutmanın (dört borulu sis-
temin) ihtiyaç duyulduğu otel-iş merkezi uygulamaları ve 
endüstriyel uygulamalarda optimum çözüm sağlıyor. Clivet 
SPINchiller³ hava soğutmalı heat pump gruplar 30-1,400 
kW soğutma kapasitesi aralığına sahiptir. Çevreci akışkan 
R410A kullanılıyor. -8 ˚C’e kadar (glikol takviyesi ile ) soğuk 
su ve 55 ˚C’ye kadar sıcak su üretebilir. -10 ˚C’de ısıtma 
yapabilir. 4 borulu ve 2 borulu olarak sistem konfigürasyo-
nu yapılabilmektedir. 4 borulu sistem; yıl boyunca bağımsız 
olarak soğuk ve sıcak su üretim imkânı sunar. Soğutma ve 
ısıtmanın aynı anda yapıldığı dönemlerde soğutma ve ısıt-
ma eşanjörleri kendi içinde ısı geri kazanım yapar ve yüksek 
verimlilik sağlanır. 2 borulu sistem; ihtiyaca göre ya soğuk 
su ya da sıcak su üretir. Soğutma çalışmasında, total heat 
recovery sayesinde kullanım sıcak suyu veya ısıtma için sıcak 
su üretme imkânı vardır.

TY TEKNİK

S

Skyland Eroğlu Residence
e y r a n t e p e 
Türk Telekom 

Stadyumu yanındaki 
lokasyonuyla, üç kule 
ve bu kuleleri birleş-
t iren meydandan 
oluşan mimarisiyle, 
rezidans, ofis ve kon-
sept AVM’den olu-
şan karma yapısıyla 
Skyland İstanbul, 
her açıdan üstünlük sunan çok özel bir proje olup kalitesi 
ve seçkinliğiyle de İstanbul’un yeni simge yapılarından biri 
olacak. Sosyal tesisler içinde bulunan kapalı yüzme havuzu 
çevresindeki dinlenme alanına uygulanan elektrikli yerden 
ısıtma, TY Teknik’in distribütörü olduğu Hollanda menşeli 
Magnum firması tarafından sağlandı. Bu prestijli projede 300 
m² üzerindeki alan şilte türü elektrikli ısıtıcı ile 40 kW’lık kon-
forlu yerden ısıtma sağlayacak. Elektrik panelinden 3 farklı 
zona bölünerek istenen sıcaklığa göre kontrol edilecek.

DAIKIN

D

Terrace Home
aikin, İnanlar İnşaat’ın akıllı 
yaşam konsepti ile geliştirdi-

ği Terrace Home’un iklimlendirme 
çözüm ortağı oldu. Basın Ekspres 
yolunda tek blokta 87 daire olarak 
tamamlanan, 3.5 metre yükseklik-
teki loft tipi tavana sahip bahçe villa, sky villa ve 1+1’den 
4.5+1’e kadar değişen konut seçeneklerinden oluşan akıllı 
yaşam konsepti Terrace Home’un iklimlendirmesinde VRV 
IV merkezi sistemler tercih edildi. Mekanik proje tasarımı 
Detay Mühendislik tarafından yapılan projede, akıllı ev ve 
pay ölçer sistemi kullanılırken, kullanıcı dostu dokunmatik 
ekran kumandalarıyla tüm klima işlevlerine erişmenin müm-
kün olduğu VRV IV ile kolay kullanımın yanı sıra, akıllı enerji 
yönetimi sağlandı. Bu sayede enerji kaybı önlenerek işletme 
maliyeti düşürülürken, verimliliğin en üst düzeye çıkarılması 
hedeflendi. Yeni geliştirilen I-Touch Manager merkezi oto-
masyon sistemi ile enerji tüketimi ve faturalandırma, enerji 
kayıp kaynağını tanımlama, uzaktan internet erişimi, tüm 
iç-dış ünitelerin uzaktan arıza ve bakım için takibi, sistemin 
diğer sistemlerle uyumlu çalışabilmesi ve otomatik iç ünite 
kaydı sağlanıyor. VRV IV klima sistemleri, geniş kapasite çe-
şitliliği ve yüksek borulama limitleri ile farklı büyüklüklerdeki 
tüm dairelerde en iyi performansı sağlıyor. İç ünitelerde 
alan özelliklerine en uygun gizli tavan modellerin seçildiği 
projede, Daikin VRV IV’ün düşük ses seviyesi de ana kri-
terlerden biri oldu. İnanlar İnşaat Satın Almadan Sorumlu 
Genel Koordinatör Yardımcısı Yiğit Kuru, Terrace Home’da 
VRV IV sistemlerini tercih etme nedenlerini, Daikin marka-
sının güvenilirliği ile yatırım ve işletme maliyeti açısından 
sağlanan avantajlar olduğunu belirtti. 

AIRONN

Sabuncubeli Tünelleri
ap-işlet-devret modeliyle ihale edilen 4 bin 70 metre, 
bağlantı yollarıyla birlikte her biri 6 bin 600 metre 

uzunluğundaki çift tüpten oluşan Sabuncubeli Tünelleri’nde 
Aironn Tünel Jetfanları kullanılacak. İzmir-Manisa arasını 15 
dakikaya düşürecek olan Sabuncubeli Tünelleri, Karayolları 
2. Bölge Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre toplam 499 
milyon liraya mal oldu. Proje için Aironn firması tarafından 
90 adet tünel jetfanı özel olarak üretildi. Tünellerin yapıl-
masıyla birlikte mevcut yolda yüzde 10'a yakın eğim, yüzde 
1,5'e düştü, 14 adet viraj ortadan kaldırılmış oldu.

Y
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•	 2014/68	EU	basınçlı	ekipmanlar	
yönetmeliğine	uygun	olarak	akredite	
kuruluştan	CE	belgesi	olan

•	 2014/68	EU	basınçlı	ekipmanlar	
yönetmeliğine	uygun	olarak	CE	
işareti	ile	Onay	Kuruluşunun	
numarasını	içeren	bir	isim	plakası	ile	
tank	gövdesine	tanımlaması	yapılmış	

•	 Tankta	çalışma	esnasında	
oluşabilecek	hataların	analizi	
için	imalat	ve	malzeme	kontrol	
süreçlerine	kadar	izlenebilirlik	
sağlayan,	her	bir	tanka	ait	ayrı	özel	
takip	numarası	

•	 İşletme	sıcaklığı	maksimum	120	
°C	ve	sürekli	çalışma	sıcaklığı	
maksimum	70	°C	olan

•	 Çalışma	basıncı	opsiyonel	olarak	
6-10-16-25	bar	olan

•	 Maksimum	çalışma	basıncının	1,43	
katında	test	edilmiş

•	 DIN	4807-3	standardına	uygun,	
değiştirilebilir	EPDM	ve	opsiyonel	
olarak	BUTYL	membranlı

•	 Manometreli,	hava	ventilli
•	 Yüzey	yıkama	ve	fosfatla	kaplama	

sonrası,	kurşun	vb.	zararlı	element	
ihtiva	etmeyen	elektrostatik	
toz	boyama	ile	yüzey	koruması	
sağlanmış

Yazan: Murat Toprak, İş Geliştirme Müdürü, Nema Winkelmann

CE	 markalaması	 ile	 beraber	 onaylı	
kuruluşun	numarası	olması	da	gerekiyor.	
Aksi	halde	eski	yönetmeliğe	göre	onaylı	
olan	 bir	 kuruluşun	 numarası,	 yeni	
yönetmeliğe	 göre	 onaysız	 olabilir	 ki	 bu	
durumda	 tank	 üzerindeki	CE	 geçersiz	
olacaktır.	Bu	sebeple	kullanıcılar,	aldıkları	
ürünün	CE	markalama	 ve	numarasının	
yeni	 yönetmeliğe	 göre	 yetkilendirilmiş	
kuruluş	 tarafından	 verilip	 verilmediğine	
dikkat	 etmeli.	 Aksi	 halde	 yönetmeliğe	
uygun	 olmayan	 bir	 ürün	 satın	 almış	
olacaklar	 ki	 bunların	 geri	 toplatılması	
söz	 konusu.	 Bunun	 için	 tüketiciler	 ve	
firmalar	çok	dikkatli	olmalı	ve	geçerli	CE	
belgelerini	mutlaka	istemeliler.

Güvenliğiniz	ve	konforunuz	için	yalnızca	
en	 son	 standartlara	 ve	 yönetmeliklere	
uygun	 tasarlanıp	 testleri	 yapılmış	 ve	
sertifikalandırılmış	 güvenli	 ürünleri	
tercih	ediniz.		Buna	ilişkin	son	şartnameyi	
aşağıda	bulabilirsiniz:

Genleşme	 Tankı	 Örnek	 Teknik	
Şartnamesi;

•	 TS	EN	13831’e	uygun	tasarım	
yapılıp	imal	edilmiş	ve	ilgili	testleri	
yapılmış

Bilindiği	 gibi	 genleşme	 tankları;	
ısıtma,	soğutma,	hidrofor	ve	sıcak	
kullanım	 suyu	 uygulamaları	 gibi	

suyun	 ve	 basıncın	 olduğu	 sistemlerde,	
önemli	 bir	 basınç	 dengeleyici	 olarak	
kullanılmaktadır.	Genleşme	tankları	25	bar	
basınçlara	kadar	üretiliyor,	basınçlı	kaplar	
sınıfında	yer	alıyor	ve	insan	hayatını	tehdit	
eden	çok	ciddi	tehlikeler	de	içeriyor.	

Bu	tehlikeleri	ortadan	kaldırmak	için	bir	
önceki	yönetmelik	olan	PED	97/23	EC	
Basınçlı	Ekipmanlar	Yönetmeliği,	Avrupa	
Komitesinin	15	Mayıs	2014	tarihli	kararı	
ile	yenilenmiştir.	Sanayi	Bakanlığınca,	tüm	
basınçlı	ekipman	üreticilerinin	2014/68/
EU	 yeni	 yönetmeliğine	 göre	 üretim	
yapması	 ve	 bu	 yönetmeliğe	 göre	 CE	
sertifikası	 alması	 zorunlu	hale	 gelmiştir.	
Buna	göre	basınçlı	ekipman	üreticilerinin	
yeni	 yönetmeliğe	 geçişi	 ve	 sertifikalarını	
yenilemesi	 işlemlerini	 20	 Temmuz	
2016	 tarihine	 kadar	 tamamlamış	 olması	
gerekmektedir.

Bu	değişiklik	ile	kısaca;	tank	üretiminde	
kullanılacak	 olan	 malzemenin	 kalite	
sınıfı,	 et	 kalınlığı,	 tankın	 gerçek	hacmi	
ve	CE	markalaması	 açıkça	belirtilmiştir.	
Ürünlerin	isim	plakası	üzerinde	mutlaka	

40 TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2018

Genleşme Tankları için 
Yeni CE–PED ve Şartname 
Bilgilendirmesi

Genleşme Tankları için 
Yeni CE–PED ve Şartname 
Bilgilendirmesi

Bilgi





olduğuna	 vurgu	 yapan	 Hannover	
Fairs	Turkey	Genel	Müdürü	Alexan-
der	Kühnel’in	hoş	 geldiniz	 konuşma-
sıyla	 başladı.	 Kühnel	 konuşmasında	
“ISK-SODEX	Fuarı’nı	 bu	 yıl	 ilk	 kez	
TÜYAP’a	 taşıdık	 ve	 ilk	 kez	 Şubat	
ayında	düzenliyoruz.	Burada	katılımcı-
larımız	için	çok	daha	fazla	alan	sağlamış	
olduk.	Neredeyse	tüm	fuar	alanı	dolmuş	
durumda.	Bu	sene	45	bin	metrekareye	
yakın	bir	 satış	 alanımız	bulunuyor.	44	
ayrı	ülkeden	binin	üzerinde	katılımcı-
mız	bulunuyor.	Tabii	bunu	gerçekleştir-

13.	Uluslararası	ISK-SODEX	2018	
Fuarı,	 7-10	 Şubat	 2018	 tarihle-
rinde	 TÜYAP	 Fuar	 ve	 Kongre	

Merkezi’nde	 düzenlendi.	Avrasya	 bölge-
sinin	en	büyük	iklimlendirme	fuarı	ISK-
SODEX’in	açılış	 törenine	T.C.	Çevre	ve	
Şehircilik	Bakanı	Mehmet	Özhaseki,	Han-
nover	Fairs	Turkey	Genel	Müdürü	Alexan-
der	Kühnel,	Deutsche	Messe	AG	Kıdemli	
Başkan	 Yardımcısı	 Wolfgang	 Lenarz,	
ISKAV	Genel	Başkanı	Metin	Duruk	 ve	
İSİB	Genel	Başkanı	Zeki	Poyraz	katıldı.
Fuar,	 iklimlendirme	 sektörünün	bir	 aile	

İzlenim

Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sanayilerinden olan iklimlendirme 

sektörü, başarısını 7-10 Şubat tarihlerinde düzenlenen ISK-SODEX 2018 ile 

zirveye taşıdı. 4 günün sonunda, 44 ülkeden bin 108 katılımcı ISK-SODEX’in 

sağladığı yüksek iş hacmi ile yeni işbirlikleri kurma olanağı yakaladı.

mek	için	çok	güçlü	partnerler	ile	birlikte	
ilerledik.	 Bu	 etkinlik	 için	 40’tan	 fazla	
kurum,	 dernek	 ve	medya	 kuruluşu	 ile	
işbirliği	gerçekleştirdik.	ISK-SODEX’te	
bu	 sene	 bilimden	 sanayiye	 bilgi	 akışını	
sağlayacak	çeşitli	panellerimiz	ve	forum-
larımız,	hem	Anadolu’dan	hem	de	yurtdı-
şından	500’den	fazla	delegasyonumuz	var.		

Sektörün Tüm Paydaşları 
ISK-SODEX 2018’de 
Bir Araya Geldi
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İzlenim

Ayrıca	ustalar	ligi	adında	bir	yarışmamız	
var.	Türkiye’nin	en	iyi	kombi	ustasını	seçi-
yoruz.	Böylece	fuar	alanı	ziyaretçilerimiz	
için	bir	deneyim	alanı	haline	de	gelmiş	
oluyor”	dedi.
Kühnel’in	ardından	Deutsche	Messe	AG	
Kıdemli	Başkan	Yardımcısı	Wolfgang	
Lenarz	şunları	söyledi:	“Türkiye	ihracatta	
yaptığı	 atılımla	2023	ekonomi	hedefle-
rine	her	 geçen	 gün	biraz	 daha	 yaklaşı-
yor.	Başta	Almanya	olmak	üzere,	Avrupa	
ülkelerinin	tamamı	için	en	önemli	ticari	
partnerlerden	biri	olan	Türkiye,	Deutsche	
Messe	için	de	büyük	önem	taşıyor.	ISK-
SODEX	Türkiye	sanayisinin	gücünü	tüm	
dünyaya	göstermesi	için	önemli	bir	fırsat-
tır.	Bu	fırsatı	Türkiye’deki	iş	adamlarıyla	
birlikte	 bugün	burada	 organize	 ediyor	
olmak	bizim	için	çok	anlamlı.	Ancak	şunu	
vurgulamak	isterim	ki;	ISK-SODEX	asıl	
gücünü	bu	ülkenin	yetiştirdiği	sanayici-
lerden,	iş	adamlarından	ve	rekabetçi	eko-
nomisinden	almaktadır.	Deutsche	Messe	
olarak,	 ISK-SODEX	 2018’in	Türkiye	
iklimlendirme	sektörüne	önemli	katkılar	
sağlayacağına	 ve	 yeni	ufuklar	 açacağına	
inanıyorum.”

Metin	Duruk:	“ISK-SODEX	
sektöründe	dünyanın	üçüncü	
büyük	fuarı”

ISK-SODEX	 2018	 Fuarı’nın	 tüm	 eş	
organizatörleri	ve	destekleyen	dernekleri;	
ISKAV,	DOSİDER,	İSKİD,	İZODER,	
TTMD,	POMSAD,	SOSİAD,	ESSİAD,	
MTMD	ve	KBSB	adına	 konuşmasını	
Isıtma	 Soğutma	 Klima	 Araştırma	 ve	
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İzlenim

Eğitim	Vakfı	 (ISKAV)	Başkanı	Metin	
Duruk	 yaptı.	Duruk,	 ISK-SODEX’in	
sektöründe	dünyanın	üçüncü	büyük	fuarı	
olduğunu	belirterek,	iklimlendirme	sektö-
rünün	inşaat	sektörüyle	ayrılmaz	bir	parça	
olduğunu	 söyledi.	 Sektörde	 sıkıntıların	
aşılması	için	daha	fazla	ihracat	yapılması	
gerektiğini	 vurgulayan	ve	bunun	 sektö-
rün	örgütlü	 gücüyle	mümkün	olacağı-
nın	altını	 çizen	Duruk,	“Derneklerimiz	
ihracatın	 artırılmasına	 yönelik	UR-GE	
projelerini	yapmaktadır.	UR-GE’de	zayıf	
noktalarımız	olan	eğitim	ve	danışmanlık,	
ticaret	 heyetleri	 oluşumu	 ile	 desteklen-
mektedir.	Fuarlara	katılım	çalışmalarını	
ve	 keza	 ticaret	 heyetleri	 çalışmalarını	
İSİB	üzerinden	 yürütüyoruz.	 Sektörü-
müz	 için	AB	 ilişkileri	 çok	önemli	 olup	
vazgeçilmezdir.	 En	 büyük	 pazarımız	
AB’dir,	 sektör	 ürünleri	 hiçbir	 sınırlan-
maya	tabi	olmadan	Avrupa	standartları,	
norm	ve	direktifleri	içinde	üretilmektedir.	
AB	norm	ve	direktifleri	otomatik	olarak	
Türkiye’de	 yasalaşmaktadır	 ve	 zorunlu	
takip	edilmek	durumundadır.	Türkiye	ve	
sektörümüz	hiçbir	şekilde	AB	hedefinden	
vazgeçemez.	Sektörümüzde	bulunan	yerli	
firmaların	gücünün	yanında,	uluslararası	
firmalar	da	ülkemizde	önemli	yatırımlar	
yapmışlardır.	Mevcut	uluslararası	firmala-

rın	gün	geçtikçe	yatırımlarını	büyütmekte	
olduğunu	 ve	 yeni	 ar-ge	 yatırımlarıyla	
desteklediğini	 görmekten	 büyük	mut-
luluk	duyuyoruz”	dedi.	Sektörde	 eğitim	
konusuna	da	vurgu	yapan	Duruk	şunları	
söyledi:	 “Teknik	 liselerimizin	 oldukça	
zayıf	 bir	 noktaya	 geldiğini	 tespit	 ettik.	
Bunun	için	Milli	Eğitim	Bakanlığımızın	
önemli	tedbirler	alması	gerektiğine	ina-
nıyoruz.	Üniversitelerle,	 özellikle	YTÜ	
Makine	Fakültesi	ile	yaptığımız	protokol	
doğrultusunda	Makine	Fakültesi	İklim-
lendirme	dalının	açılmasını	sağladık.	Bu	
dalda	okuyan	arkadaşlarımıza	uzun	süreli	
staj,	sektörel	fuarlara,	toplantılara,	eğitim-
lere	katılım	sağlıyoruz	ve	onları	burs	ile	
destekliyoruz.	Üniversitelerdeki	 ve	 tek-
nik	liselerdeki	eğitimin	daha	güçlendiril-
mesi	için	Milli	Eğitim	Bakanlığı'na	çağrı	
yapıyoruz.”	 İklimlendirme	 sektörünün	
Mesleki	Yeterlik	Kurumu'nun	 (MYK)	
hazırladığı	 standartlar	 ve	 dokümanla-
rın	hazırlanmasında	 önemli	 bir	 görevi	
sonuçlandırdığını	belirten	Duruk,	“Tür-
kiye	Odalar	ve	Borsalar	Birliği	(TOBB)	
bünyesi	 içinde	 iklimlendirme	meclisi,	
örgütleriyle	MYK	çalışmalarının	 stan-
dartları	ve	yeterliliklerini	sonuçlandırmış-
tır.	Ayrıca	birçok	firmamız	eğitim	konu-
sunda	 kendine	düşen	 görev	 ve	 sorum-

lulukları	 almış	 ve	 sektörde	 akademiler	
kurmuştur.	Bu	akademiler	hem	firmaların	
kendi	 iç	 eğitimleri	 hem	de	dış	 eğitim-
leri	 için	 önemli	 işlevler	 üstlenmektedir.	
Sektör	ayrıca	ISKAV	ve	sektör	dernek-
leriyle	ihtiyaç	alanlarında	mühendislerin	
ve	teknisyenlerin	gönüllü	sertifikalandı-
rılması	 konusunu	 tamamlamıştır.	Test-
Ayar-Dengeleme	 sertifikalandırılması	
sonuçlanmış	 ve	 yeni	 sertifika	 konuları	
takip	edilmektedir.	AB	içinde	sürmekte	
olan	 commissioning	 çalışmalarını	 ise	
ISKAV,	TTMD,	MTMD	ve	İSKİD	ola-
rak	Eurovent	ve	REHVA	çalışmalarının	
içinde	takip	ediyoruz”	dedi.	Duruk	ayrıca	
İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	(İBB)	ile	
ISKAV	 ve	 diğer	 sektör	 derneklerinin	
yaptığı	bir	protokol	ile	İSMEK	bünyesi	
içinde	 sertifikalı	 eleman	 yetiştirilmesi	
konusunda	 İBB’nin	 iklimlendirme	sek-
törüne	bir	bina	tahsis	ettiğini	ve	eğitim-
lerin	Mart	başında	başlayacağını	söyledi.	
Sektördeki	 ar-ge	 konusuna	da	değinen	
Duruk,	“Sektörümüz	 ar-ge	 konusunda	
çok	önemli	bir	geleneğe	sahip.	Ülkemiz,	
Avrupa’nın	 üretim	merkezi	 olmasının	
yanında	 teknoloji	 üretim	merkezi	 olma	
yolunda	ilerliyor.	Daha	önce	ar-ge	çalışan	
sayısının	yüksek	olması	nedeniyle	belli	bir	
sayıda	limitli	kalan	ar-ge	merkezimiz,	15	
çalışana	 indirilmesi	 sonucunda	 şu	 anda	
hızla	 sertifikalı	 ve	 onaylı	 olarak	 30’un	
üzerine	 çıkma	 doğrultusunda	 gelişme	
göstermektedir.	Bu	bizim	 çok	önemse-
diğimiz	 bir	 konudur.	Ar-ge	 kültürüne	
sahip	olan	sektörümüzün	kurumsal	takip	
edilebilir,	sürdürülebilir	ar-ge	yapmasına	
imkân	sağlanacaktır”	diye	konuştu.	ISK-
SODEX	Fuarı’nın	 sektör	dernekleri	 ve	
ISKAV’ın	 mutabakatı	 ile	 tek	 yıllarda	
yapılması	 kararı	 verildiğini	 söyleyen	
Duruk,	“2-5	Ekim	2019’da	yapılacak	olan	
ve	iki	yılda	bir	gerçekleştirilecek	fuarımı-
zın	önümüzdeki	dönemde	çok	daha	etkin	
ve	 başarılı	 olacağına	 inanıyoruz.	Fuara	
katkı	 koyan	 tüm	kuruluşlara,	 destekle-
nen	fuarlar	statüsüne	alan	T.C.	Ekonomi	
Bakanlığına	ve	etkin	şekilde	hazırlanması	
ve	 tanıtılmasına	katkı	 koyan	Deutsche	
Messe	 kurumuna,	 İSİB’e,	 ticaret	 sanayi	
odalarına,	TOBB	yönetimine	teşekkürü	

oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

Eurovent onaylı TB1 sınıfı ısı köprüsüzlük 
düzeyi, hijyen ve konfor uygulamalarında 
Boreas’ı öne çıkarıyor.

www.boreasclima.com

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

Biçin tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri
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İzlenim

bir	borç	bilirim.	Fuarımızın	tüm	sektöre	
ve	ülkemize	hayırlı	 olmasını	diliyorum”	
diyerek	sözlerini	noktaladı.

Zeki	Poyraz:	“Binalarda	yalıtım	
zorunlu	hale	getirilmeli”

İklimlendirme	Sanayi	 İhracatçıları	Bir-
liği	 (İSİB)	Genel	Başkanı	Zeki	Poyraz	
konuşmasında,	iklimlendirme	sektörünün	
yurtdışından	 yabancı	 yatırımı	 çektiğini	
belirterek,	yabancı	yatırımcıların	sektörde	
rahatlıkla	 faaliyet	 gösterdiğini	 söyledi.	
Sektörün	 ihracattaki	 önemine	değinen	
Poyraz,	“İklimlendirme	sanayisinin	yani	
bu	 fuarda	kendisini	 gösteren	 firmaların	
2017	 ihracatı,	 4	milyar	 dolar	 civarında.	
Türkiye’nin	 ihracatından	 aldığı	 pay	
yüzde	2,5.	Kilogram	ihracatı	ise	4,5	dolar.	
Burada	bu	başarıyı	sağlamak	için	sektör	
firmalarımıza	destek	veren	T.C.	Ekonomi	
Bakanlığına	da	teşekkür	ediyorum.	İSİB’e	
üye	olmayan	sektörümüz	mensuplarının	
da	bu	tür	faaliyetlerde	bulunabilmesi	için	
sektörümüze	katılmalarını,	bizimle	bera-
ber	 olmalarını	 ve	 bize	 güç	 katmalarını	
özellikle	istirham	ediyorum”	diye	konuştu.	
Poyraz,	Türkiye’de	 binalarda	 yalıtımın	
zorunlu	hale	getirilmesi	gerektiğini	vur-
gulayarak,	 bunun	 için	 gerekli	 kredinin	
kamu	 kurumları	 tarafından	 verilmesi-
nin	olumlu	bir	çalışma	olacağını	belirtti.	
Binalarda	sağlıklı	havalandırma	ve	iklim-
lendirme	sağlanması	için	sektörde	uzman	
mühendislerin	çalıştırılması	gerektiğinin	
altını	çizen	Poyraz,	bu	konuda	Çevre	ve	
Şehircilik	Bakanlığından	çalışma	bekle-
diklerini	vurguladı.

Bakan	Özhaseki:	“Yılda	500	bin	
konutu	değiştireceğiz”

Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanı	 Mehmet	
Özhaseki,	 açılışta	 yaptığı	 konuşmada	
yasalar	çıktıktan	sonra	yılda	yaklaşık	500	
bin	 konutu	 değiştireceklerini	 açıkladı.	
Özhaseki	“Son	yüzyıl	içerisinde	bu	ülkede	
6	ve	üzerinde	şiddetteki	deprem	sayısı	56,	
can	kaybımız	83	bin,	cebimizden	çıkan	
hasar	bedeli	100	milyar	dolar	civarında.	
Peki	 o	 zaman	 yenilenmeye	 ihtiyacımız	
yok	mu?	Değişime,	dönüşüme	ihtiyacımız	
yok	mu?	Bunları	yapmak	zorunda	değil	
miyiz?	Bir	an	önce	yapmalıyız.	Şehir	plan-
lama	kapsamında,	yasalar	çıktıktan	sonra	
yılda	500	bin	konut	yenileyecek,	bu	dönü-
şümü	de	yeşil	evler	yaparak	sağlayacağız.	
Sıradan	yüksek	katlı	yoğunluğun	verildiği,	
sosyal	donatı	hiç	düşünülmemiş	rastgele	
konutlar	 değil	 akıllı	 evler	 konseptinde,	
enerjisini	kendi	üretebilen	yeşil	evler	diye	
tarif	ettiğimiz	ve	bu	kapsama	giren	birçok	
özelliği	 de	 taşıyacak	 evler	 yapacağız	 ve	
bu	evleri	de	mahalle	konsepti	içerisinde	
çözeceğiz”	diye	konuştu.	Bakan	Özhaseki,	
dönüşüm	yapacak	belediye	başkanlarına	
sıfır	faizle	para	vereceklerini	de	belirtti.	
Törende,	 ISK-SODEX	 Fuarı	 ile	 eş	
zamanlı	 olarak	düzenlenen	“Geçmişten	
Geleceğe	Enerjinin	 (Isıtma,	 Soğutma,	
Havalandırma	ve	Yalıtım)	İzinde”	Konulu	
resim	yarışmasında	dereceye	giren	çocuk-
lara	ödülleri	 verildi.	Ödüllerin	 verilme-
sinin	 ardından,	 kurdele	 kesimiyle	 fuar	
kapıları	ziyaretçilere	açıldı.

Uluslararası	ziyaretçi	rekoru	
kırıldı

13.	 Uluslararası	 ISK-SODEX	 2018	
Fuarı,	 uluslararası	 ziyaretçi	 açısından	
şu	ana	kadarki	en	verimli	 fuar	oldu.	44	
ülkeden	424	uluslararası	katılımcının	yer	
aldığı	fuarı,	93	ülkeden	84	bin	936	sektör	
profesyoneli	 ziyaret	 etti.	Geçen	 yıllarla	
karşılaştırıldığında	 uluslararası	 ziyaret-
çide	 yüzde	14	 artış	 sağlandığı	 görüldü.	
Bunun	yanı	sıra,	Ekonomi	Bakanlığı	ile	
işbirliği	içinde	500’den	fazla	uluslararası	
satın	 almacı	 ağırlandı.	 Satın	 almacılar	
ikili	 iş	 görüşmeleri	 kapsamında	 yeni	 iş	
bağlantıları	sağladı.	Katılımcılar	ise	başta	
İran,	Irak,	Katar,	Kuzey	ve	Batı	Afrika,	
Rusya,	Polonya,	Almanya	ve	Avustralya	
olmak	üzere	birçok	bölgeden	önemli	 iş	
anlaşmalarına	imza	attıklarını	dile	getirdi.
Isıtma,	 soğutma,	havalandırma,	 yalıtım,	
pompa,	vana,	tesisat	ve	su	arıtma	alanla-
rında	faaliyet	gösteren	firmaların	katıldığı	
fuarda	enerji	verimliliği	ve	bina	otomas-
yon	ürün	grupları	da	görücüye	çıktı.
Fuarda,	sektör	paydaşları	arasındaki	diya-
logu	 artırmak	 amacıyla	 bu	 yıl	 ilk	 defa	
bir	 Forum	 Alanı	 oluşturuldu.	 Sektör	
temsilcilerinin	 deneyimlerini	 paylaştık-
ları	11.	Salon’da	yer	alan	bu	forum	ala-
nında	Rüzgârsız	Teknolojilerden	Enerji	
Verimliliğine,	 İleri	Teknolojili	Ürünler-
den	Endüstri	 4.0’a	 kadar	 birçok	 konu	
tartışmaya	açıldı.

Kombi	ustaları	yarıştı

Sanayicileri	bir	araya	getiren	fuar,	renkli	
etkinliklere	de	sahne	oldu.	Bu	yıl	ilk	defa	
düzenlenen	Ustalar	Ligi	2018	yarışma-
sında	doğru	montaj,	projeye	uygunluk	ve	
estetik	kriterlerinde	dereceye	giren	ilk	üç	
kombi	ustası	“Türkiye’nin	en	 iyi	ustası”	
olarak	 ödüllendirildi.	 Sektörün	nitelikli	
teknik	personel	ihtiyacına	dikkat	çekmek	
amacıyla	Borusan	Mannesmann,	E.C.A.,	
Fıratboru	 ve	Rothenberger	 sponsorlu-
ğunda	 yapılan	 yarışma	 fuar	 boyunca	
devam	ederken,	fuarın	son	günü	gerçek-
leştirilen	ödül	 töreniyle;	birinciye	5	bin	
TL,	 ikinciye	 3	 bin	TL,	 üçüncüye	 ise	 2	
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bin	TL	değerinde	 ödül	 verildi.	Fuarda	
ziyaretçiler	için	bir	de	çekiliş	yapıldı.	Fiat	
sponsorluğunda	1	ticari	araç	ve	DOSİ-
DER	sponsorluğunda	6	adet	kombi,	fuar	
süresince	kayıt	 yaptıran	kişiler	 arasında	
yapılan	çekilişle	şanslı	sahiplerini	buldu.

key	Fuarcılık	Genel	Müdürü	Alexander	
Kühnel	 fuara	 ilişkin	 şunları	 ifade	 etti:	
“ISK-SODEX	Fuarı’nda	 bu	 yıl	 birçok	
ilki	 bir	 arada	 yaşadık.	Yeni	 yer	 ve	 yeni	
tarih	değişikliğine	rağmen	gerek	ziyaretçi	
sayısı	gerekse	yarattığı	iş	hacmi	açısından	
inanılmaz	güzel	ve	verimli	bir	fuar	oldu.	
Salonlarda	gezerken	tüm	bu	memnuni-
yeti,	katılımcılarımızın	yanı	sıra	ziyaret-
çilerimizin	yüzlerinde	de	görmek	bizim	
için	en	büyük	mutluluk.	Bu	gülümseme,	
ortaya	koyduğumuz	güzel	işin	ödülü.	Bu	
başarıyı,	 katılımcılar,	 ziyaretçiler,	 basın	
mensupları,	 dernekler,	 sponsorlar,	 eş	
organizatörlerimiz	 ve	Hannover	Messe	
Sodeks	Fuarcılık	olarak	hep	beraber	ger-
çekleştirdik.	Emeği	 geçen	herkese	 çok	
teşekkür	ediyorum.”

Doğa	Sektörel	Yayın	Grubu	olarak	ISK-
SODEX	 2018’de	 gerçekleştirdiğimiz	
video	röportajları	izlemek	için:	
http://www.dsyg.tv/

Başarıyla	sonuçlanan	4	günün	ardından,	
birçok	katılımcı	2-5	Ekim	2019	tarihleri	
arasında	 gerçekleşecek	 olan	 14.	 ISK-
SODEX	fuarı	için	şimdiden	yerini	ayırttı.
ISK-SODEX	2018’e	 yoğun	 ilgi	 göste-
rildiğini	 belirten	Hannover	Fairs	Tur-

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

Konvansiyonel B2B pazarlama 
iletişimi yönetiminde olduğu 
gibi “yeni nesil dijital pazarlama 
iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

Konvansiyonel B2B pazarlama iletişimi 
yönetiminde olduğu gibi “yeni nesil dijital 
pazarlama iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

 E-Posta Pazarlama
 Haber Bültenleri
	 Haber	Portalları
	 FlipAd	Uygulaması
	 Mobil	ve	Tablet	Uygulamaları
 Sosyal Medya

 E-Posta Pazarlama
 Haber Bültenleri
	 Haber	Portalları
	 FlipAd	Uygulaması
	 Mobil	ve	Tablet	Uygulamaları
 Sosyal Medya

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ
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Mühendisliğe İlham Veren İki Dev İsim: 

El Cezeri ve 
Leonardo 
Da Vinci

El Cezeri ve 
Leonardo 
Da Vinci



Dosya

TERMODİNAMİK • ŞUBAT 2018 51

El	 Cezeri	 günümüzden	 800	 yıl	
önce	Anadolu’da	yaşamış,	Müs-
lüman	 bilim	 adamı	 ve	mühen-

distir.	 Sibernetiğin	 temellerini	 atarak,	
ilk	robotu	yapıp	çalıştırmayı	başaran	El	
Cezeri’nin	Leonardo	Da	Vinci’ye	de	il-
ham	kaynağı	olduğu	söylenir.	El	Cezerî	
(d.	 1136, Cizre  –	 ö.	 1233,	Cizre),	 tam	
adıyla	Ebû’l	İz	İbni	İsmail	İbni	Rezzaz	
El	Cezerî,	gerçek	bir	dâhidir.	Özellikle	
hidrolik	 üzerine	 yaptığı	makineler	 gü-
nümüzde	 kullanılan,	 pek	 çok	 hidrolik	
düzeneğin	 de	 temelini	 oluşturur.	 1136	
yılında	Cizre’nin	Tor	mahallesinde	do-
ğan	El	Cezeri’nin	krank	milinin	mucidi	
olduğu	da	söylenir.	
El	Cezeri,	 1206’da	ürettiği	müzik	oto-
matı	 ile	 bir	 ilke	 imza	 atmıştır.	 Ro-
botikle	 ilgili	 bilinen	 en	 eski	 yazılı	
kayıt	 da	 Cezeri’ye	 aittir.	 El	 Cezeri,	
otomatik	 kontrollü	 makinelerin	 ilki	
sayılan	 Jacquard’ın	 otomatik	 dokuma	
tezgâhından	 600	 yıl	 önce	 değişik	 haz-
nelerdeki	 suyun	 seviyesine	 göre	 ne	 za-
man	su	dökeceğine,	ne	zaman	meyve	ve	
içecek	sunacağına	karar	veren	‘otomatik	
hizmetçi’yi	 geliştirdi.	 Bazı	 makinele-
rinde	 hidro	 mekanik	 etkilerle	 denge	
kurma	ve	harekette	bulunma	sistemine	

yönelen	Cezeri,	 bazılarında	 ise	 şaman-
dıra	ve	palangalar	arasında	dişli	çarklar	
kullanarak	 karşılıklı	 etkileme	 sistemini	
kurmaya	 çalıştı.	 Kendiliğinden	 çalışan	
otomatik	 sistemlerden	 sonra	 su	 gücü	
ve	basınç	etkisinden	yararlanarak	kendi	
kendine	denge	kuran	ve	ayarlama	yapan	
sistemler	 kurması,	 Cezeri’nin	 otomas-
yon	 konusundaki	 en	 önemli	 katkısıdır.	
Dünya	 bilim	 tarihi	 açısından	 bugünkü	
sibernetik	ve	robot	biliminde	çalışmalar	
yapan	 ilk	 bilim	 adamı	 olan	Cezeri’nin	
yaptığı	 otomatik	 makineler	 günümüz	
mekanik	 ve	 sibernetik	 bilimlerinin	 te-
mel	taşlarını	oluşturmaktadır.	"Mekanik	
Hareketlerden	 Mühendislikte	 Fayda-
lanmayı	 İçeren	 Kitap"	 anlamına	 gelen	
El	Câmi-u’l	Beyn’el	İlmî	ve	El-Amelî’en	
Nâfi	 fî	 Sınâ’ati’l	 Hiyel	 adlı	 eserinde	
50’den	 fazla	 cihazın	 kullanım	 esasları-
nı,	 yararlanma	 olanaklarını	 çizimlerle	
gösterdi.	Bu	olağanüstü	kitapta	Cezeri,	
tatbikata	çevrilmeyen	her	 teknik	 ilmin,	

El Cezeri’nin en ünlü eserlerinden biri de 

Filli Su Saati’dir. 7 metre yüksekliğindeki 

saat, sıvı mekaniğinden yola çıkarak su 

ile çalışır. Filin ortasında oturan adamın 

kalemi yarım saatte 7,5 dereceye gelince 

yukarıda bulunan bir kuş öter. Balkonda 

oturan adam sağ tarafındaki şahinin 

gagasında elini kaldırır, sol elini sol 

tarafındaki şahinin gagası üstüne koyar. 

Sağındaki şahinin gagasından, sağdaki 

yılanın ağzına bir top düşer, yılan topu 

filin sağ omzundaki vazoya bırakır, filin 

seyisi balta ile filin başına hamlede bulu-

nur, sopalı sol elini kaldırır ve filin başına 

vurur. Top filin göğsünden çıkar, karnında asılı bir çan üze rine düşerek ses çıkarır, 

böylece yarım saatin geçtiği anlaşılır. Bu buluşta çok kültürlülüğe dem vurarak, Hint 

fili, Mısır Anka Kuşu, İran Halısı ve Çin Ejderleri kullanılmıştır.

El	Cezeri’nin	Filli	Su	Saati

doğru	ile	yanlış	arasında	kalacağını	söy-
ler.	Bu	kitabın	özgün	kopyası	günümüze	
kadar	ulaşamadıysa	da,	bilinen	15	kop-
yasından	 10’u	Avrupa’nın	 farklı	müze-
lerinde,	5’i	 ise	Topkapı	ve	Süleymaniye	
kütüphanelerinde	yer	almaktadır.	Kısa-
ca	Kitab-ül	Hiyel	adıyla	bilinen	eser	altı	
bölümden	oluşur.	Birinci	bölümde	bin-
kam	(su	saati)	ile	finkanların	(kandilli	su	
saati)	 saat-ı	müsteviye	 ve	 saat-ı	 zama-
niye	olarak	nasıl	yapılacağı	hakkında	on	
şekil,	 ikinci	bölümde	çeşitli	kap	kacak-
ların	yapılışı	hakkında	on	şekil,	üçüncü	
bölümde	hacamat	ve	abdestle	ilgili	ibrik	
ve	tasların	yapılması	hakkında	on	şekil,	
dördüncü	bölümde	havuzlar	ve	fıskiye-
ler	 ile	 müzik	 otomatları	 hakkında	 on	
şekil,	beşinci	bölümde	çok	derin	olma-
yan	bir	kuyudan	veya	akan	bir	nehirden	
suyu	yükselten	aletler	hakkında	5	şekil,	
6.	bölümde	birbirine	benzemeyen	muh-
telif	 şekillerin	 yapılışı	hakkında	5	 şekil	
yer	alır. 	

El Cezeri

Kitapları Avrupa’da fizik derslerinde 
okutulan El Cezeri’nin bilinen ünlü 
eserlerinden biri günümüze kadar 
ulaşmıştır: Diyarbakır Ulu Cami’deki ünlü 
güneş saati.
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Teorik	 çalışmalardan	 çok	 pratik	 ve	 el	
yordamıyla	 ampirik	 çalışmalar	 yapan	
Cezeri’nin	kullandığı	bir	başka	yöntem	
de	yapacağı	cihazların	önceden	kâğıttan	
maketlerini	inşa	edip	geometri	kuralla-
rından	 yararlanmaktı.	 İlk	 hesap	 maki-
nesinden	asırlar	önce	aynı	sistemle	çalı-
şan	benzer	bir	mekanizmayı,	geliştirdiği	
saatte	kullanan	Cezeri,	sadece	otomatik	
sistemler	kurmakla	kalmamış,	otomatik	
olarak	 çalışan	 sistemler	 arasında	denge	
kurmayı	da	başarmıştır.	
El	 Cezeri	 mekanizmaları	 zamanının	
çok	 ötesindedirler.	 Enerji	 kaynağı,	 yö-
netim	 mekanizması	 ve	 feedback	 (ge-
ribesleme)	 sistemlerinin	 tümünün	 su,	
buhar	 gücü	 ve	 havanın	 itiş	 gücü	 ile	
yapılmış	olması	mucize	gibidir.	Üstelik	
tüm	buluşları	estetik	değerlere	sahiptir.	
Ayrıca	 buluşları	 hayal	 ürünü	 değildir:	
Erlangen	 Üniversitesi	 Alman	 Profesör	
Widemann	 kitaplardaki	 buluşları	 tarif	
edildiği	 şekilde	yapmış	ve	hepsinin	ça-
lıştığı	görülmüştür.	Bu	yüzden	ona	Ça-
ğın	Harika	Bilgini	demişlerdir.

	

Leonardo Da Vinci

El	Cezeri’nin	Kitab-ül	Hiyel’den	icatları

 Otomatik Kuşlar

 Filli saat

 Otomatik yüzen kayık ve çalgıcılar

 Birbirine şerbet ikram eden iki şeyh

 Dört çıkışlı iki şamandıralı otomatik sistem

 İki bölümlü testi (termos)

 Otomatik su akıtma, ikramda bulunma ve kurulama makinesi

 Su çarkı kepçe mekanizması

 Motor-kompresör mekanizması

 Su çarkı su dolabı

El	Cezeri’nin	Diğer	Eserleri
 Kitab fi ma-’rifat al-Hiyal al-handasiyya

 Kitab-ül-Câmi Beyn-el-İlmi vel-Amel-in-Nâfî fî Sınâat-il-Hiyel

 “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar” | Kültür Bakanlığı

Leonardo	da	Vinci,	Rönesans	dö-
nemi	 İtalyası'nda	yaşamış	olma-
sına	 rağmen;	 fikirleriyle	 çağının	

çok	daha	ötesinde	bir	ressam,	bir	mucit,	
bir	müzisyen,	bir	matematikçi,	bir	bilim	
adamı	ve	bir	yazardı. 	Leonardo	da	Vin-
ci	 İtalya’da,	Toskana	Vadisi'nin	Anchi-
ano	 kasabasında	 1453	 yılında	 dünyaya	
geldi.	Babasının	bir	toprak	ağası	olduğu	
biliniyor;	fakat	annesinin	bir	köylü	mü	
yoksa	babasına	ait	bir	köle	mi	olduğuna	
dair	kesin	bir	bilgi	 yok.	Çizimleri,	dü-
şünceleri	 ve	 icatları	 bizlere	 Leonardo	
da	 Vinci’nin	 iyi	 okullarda	 okuduğunu	
düşündürüyor	 olsa	 da	 aslında	 hiçbir	
zaman	 okula	 gitmedi	 ve	 tüm	 eğitimi-
ni	 evde	 aldı.	 Günlüğü	 onun	 doğadan,	
özellikle	 de	 sudan	 ve	 yırtıcı	 kuşlardan	
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çok	 fazla	 etkilendiğini	 gösteriyor;	 öyle	
ki	hatırladığı	ilk	rüyalarından	biri	yırtıcı	
bir	 kuşun	 yüzüne	 konduğu.	 Hayatının	
bir	 döneminde,	 kafeste	 satılan	hayvan-
ları	 onları	 özgür	 bırakmak	 için	 satın	
aldığına	 dair	 söylentiler	 var.	 Her	 ne	
kadar	kendini	insanlara	ilk	olarak	hari-
ka	 çaldığı	 lir	 ile	 tanıtmış	 olsa	 da	 daha	
sonra	 yaptığı	 çizimler,	 resimler,	 icatlar,	
onu	dünya	tarihinin	en	popüler	dâhileri	
listesine	yazdırmıştır.	Dünyanın	en	ünlü	
ressamları	arasında	sayılmasına	rağmen,	
Leonardo	da	Vinci’ye	ait	olduğu	bilinen	
yalnızca	 15	 adet	 resim	 bulunmaktadır.	
En	 ünlü	 eseri	 olan	Mona	 Lisa,	Mona	
Lisa’nın	 dudaklarını	 tamamlaması	 res-
samın	10	yılını	almıştır.	Bir	eliyle	resim	
çizerken,	diğer	eliyle	tersten	yazı	yazabi-
len	Da	Vinci,	yazılarını	sağdan	sola	yaz-
maktaydı.	Bu	nedenle	 yazıları	 bir	 ayna	
vasıtasıyla	okunmaktadır.	Leonardo	Da	
Vinci,	 1480’li	 yıllarda,	 zırhlı	 bir	 aracın	
ve	 ilk	bisikletler	kullanıma	başlamadan	
300	 yıl	 önce	 ilk	 bisikletin	 planlarını	
çizdi.	 Gökyüzünün	 neden	 mavi	 oldu-
ğunu,	havanın	ışığı	yaydığını	söyleyerek	
açıklayan	 ilk	 kişi	 de	 odur.	 Daha	 önce	
sadece	 bir	 karalama	 defteri	 gibi	 de-
ğerlendirilen	 Leonardo	 da	Vinci’ye	 ait	
eski	 küçük	 bir	 not	 defteri,	 Cambridge	
Üniversitesi’nden	 Prof.	 Ian	 Hutchings	

tarafından	incelenmiş	ve	Leonardo’nun	
sürtünme	kuvveti	yasalarını,	öne	sürül-
meden	200	yıl	önce	tanımladığı	anlaşıl-
mıştır.	1493	tarihli	Da	Vinci’ye	ait	mini	
not	 defteri	 (92	 mm	 x	 63	 mm)	 bugün	
halen	 Victoria	 ve	 Albert	 Müzesi’nde	
tutuluyor.	 Prof.	 Hutchings	 tarafından	
incelenen	 çizimlerdeki	 ilişkisiz	 görü-
len	kırmızı	çizgiler,	 triboloji	 (sürtünme	
bilimi),	 aşınma	 ve	 yağlanma	 ile	 alakalı	
en	 erken	 yazılı	 kayıtlar	 olma	 özelliğini	
taşıyor.	Da	Vinci’nin	 herhangi	 bir	 ica-
dının	 o	 yaşarken	 yaşama	 geçirildiğine	
dair	bir	kanıt	yok;	aynı	şekilde	o	hayatta	
iken	hiçbir	yazısı	yayımlanmamış.	2003	
yılında,	bir	İngiliz	kanalı	olan	Channel	
4	 tarafından	 hazırlanan	 bir	 Leonardo	
Da	 Vinci	 belgeseli	 için,	 Da	 Vinci’nin	
icatları	onun	çizimlerine	bire	bir	uyacak	
şekilde	hayata	geçirildi.	Bazı	icatlar	ba-
şarılı	bir	şekilde	çalışmış	olsa	da	bazıları	
denendikten	sonra	kullanışsız	bulundu.	
İşte	Leonardo	Da	Vinci’nin	günümüz-
de	geliştirerek	kullandığımız	bazı	 tasa-
rımları	ve	icatlarından	örnekler:	

Rulman
Pek	 çok	 mekanik	 ve	 elektrikli	 motor	
rulman	 içerir.	 Hatta	 kaykaylar,	 bisik-
letler	 hatta	 yoyolarda	 bile	 bu	 bilyeli	

sürtünmeyi	 düşürücü	 buluş	 kullanılır.	
Aslında	bu	fikir	Roma	imparatorluğuna	
kadar	izlenebilir.	Vinci	not	defterlerinde	
ilk	 pratik	 tasarımları	 yapmıştır.	 Bugün	
pek	çok	makine	rulmanlar	olmadan	ça-
lışmasa	da	Vinci’nin	bu	konsepti	tekrar	
başka	biri	tarafından	bulunmadıkça	ha-
yata	geçirilememiştir.

Paraşüt

Bir	cismin	düşüşü	atmosferin	direnciyle	
yavaşlar.	Eğer	atmosfer	olmasaydı,	düşen	
nesne	 kolayca	hızlanır	 ve	 hızla	 yüzeye	
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Da	Vinci’nin	maki-
neli	tüfeği,	11	tüfek-
ten	 oluşan	 üç	 kare	
tahta	 kullanılarak	
33	namlulu	ve	üçgen	
bir	silah	olarak	tasarlamıştır.	Ortaya	bir	
şaft	eklenerek,	ateşlenen	11	silah	soğu-
yana	kadar	ikinci	ve	sonrasında	üçüncü	
11’liyi	ateşleyebilecek	dönen	bir	meka-
nizma	tasarlanmıştır.	Bu	icadına	karşı	Da	
Vinci	savaştan	ve	ölüm	makinelerinden	
nefret	ettiğini	her	daim	not	defterlerinde	
belirtmiştir.	Silah	tasarımını	yapmasının	
nedeni	 ise;  	 günümüzdeki	 gibi	 zengin	
patronların	 ancak	 savaşa	 yatırım	 yap-
masını	 kullanarak	 ihtiyacı	 olan	 parayı	
kazanmak	istemesidir.	Bugüne	kadar	Da	
Vinci	‘nin	hiçbir	silahı	üretilmemiştir.

Dalgıç	Kıyafeti
15.	 yy’da	Venedik’te	 yaşayan	Da	Vinci,	
istila	gemilerini	püskürtmek	 için	 lima-
nın	altından	dalgıç	kıyafetleriyle	adamlar	
yollayarak	düşman	teknelerinde	delikler	
açmayı	düşünmüştü.	 İşte	o	zamanlarda	
inanılmaz	 olan	 bu	 fikir	 günümüzde	
hepimize	 oldukça	 normal	 gelebilir.	
Fakat	Vinci’nin	 zamanında	hava	 taşı-
yan	hortumlar	yardımıyla	su	altı	sabotajı	
yapabilecek	dalgıçlar	 fikri	muhtemelen	

çarpardı.	Fakat	 hava	nedeniyle	 termi-
nal	(sonlandırıcı)	hıza	ulaşarak	yavaşlar.	
Her	cisimde	de	bu	hız	farklıdır.	Örneğin	
paraşütçüler	paraşütlerini	açmadan	önce	
193,1	terminal	hıza	ulaşırlar.	Paraşütün	
ana	 fikri	 ise	 terminal	 hızı	 düşürerek	
güvenle	 yere	 inmenizi	 sağlamaktır.	Da	
Vinci	insanın	uçması	fikrinden	yararla-
narak,	piramit	şeklinde	bir	paraşüt	tasar-
lamıştır.	Not	defterlerinde	ise	bir	insanın	
yüksekten	atladığından	yere	incinmeden	
inmesini	sağlayacak	bir	alet	tasarlamıştı.	
Bu	 alet	 günümüz	 paraşütlerinin	 atası	
sayılıyor	ve	günümüzde	modelin	aynısı	
yapıldı.	Deneme	 atlayışında	 deneyimli	
bir	paraşütçü,	bu	kontrolü	zor	aletle	yere	
inmeyi	başardı.	Yani	bu	tasarım	işe	yarı-
yor.
 
Ornithopter

Da	Vinci	 kuşlara	hayrandı,	 onları	 gün	
boyu	izler	inceler	ve	çizerdi.	İşte	Ornit-
hopter	 yani	 kanat	 çırparak	havalanma	
fikri	Da	Vinci’ye	buradan	geldi.	İnsan-
ların	 da	 kuşlar	 gibi	 uçmasını	 sağlayan	
bir	alet	tasarladı.	Da	Vinci	‘nin	paraşütü	
insanlara	 kuş	 gibi	 süzülerek	 yere	 inme	
imkânı	verirken,	ornithopter	onlara	kuş	
gibi	uçma	 imkânı	 tanıyordu.	Daha	çok	
yarasaya	 benzeyen	bu	 çizimler	 insanın	
düzeneğini	 çevirerek	 kanatları	 çırpa-
cağı	 şekilde	 tasarlanmıştı.	 Günümüz	
uçaklarına	da	benzeyen	 tasarımın	zayıf	
insan	kas	 gücüyle	 çalışması	 pek	müm-
kün	görünmüyor.	Yine	de	 bu	 çizimler	
Da	Vinci’nin	aerodinamiği	ne	kadar	iyi	
bildiğini	gösteriyor.

Makineli	Tüfek
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çılgıncaydı.	Konseptte	
hortumlar	 hava	 dolu	
yüzen	bir	çana	bağlıydı,	
dalgıçlar	cam	gözlükler	
sayesinde	 suyun	 altını	
görebiliyorlardı.	Diğer	
bir	 konseptte	 ise	 dal-
gıçlar	 hava	 dolu	 şarap	
keselerinden	nefes	ala-
biliyorlardı.	 Bu	 dalgıç	
elbisesi	 tasarlansaydı	
Venedik	donanmasına	
gerek	kalmadan	 su	altı	
sabotajıyla	gemiler 	geri	püskürtülebilirdi.	

Zırhlı	Tank

Da	Vinci	Milan	Dükü	Ludovico	Sforza	
için	çalışırken,	son	model	bir	zırhlı	tank	
tasarladı.	 8	 adamın	kas	 gücüyle	 ilerle-
yen	 tank	 36	 silahıyla	 kaplumbağaya	
benziyordu.	Tekerler	 krank	 yardımıyla	
itilen	dişli	 sistemiyle	hareket	 ediyordu.	
Bu	 sayede	8	kişinin	 sürdüğü	dışı	 zırhlı	
tank	 yürüme	hızıyla	 savaşta	 ilerleyebi-
lirdi.	Her	 yönde	 ateşlenebilen	 silahlar	
düşmanları	 uzak	 tutabilirdi.	Vinci’nin	

		Geleceğin	Şehri

1400’lü	 yıllarda	 Leonardo	 Milan’da	
yaşarken,	 Avrupa’yı	 Kara	 Veba	 istila	
etmişti.	 Şehirler	 vebadan	 kırılırken,	
şehirleri	 hastalıklara	 karşı	 daha	 koru-
naklı	 yapmayı	 amaçladı.	Mikrop	 teo-
risinin	 iyi	 anlaşılamadığı	 bir	 çağda	
şaşırtıcı	 derecede	 modern	 bir	 şehir	
düşünmüştür.	 Sağlıksız	 alanları	mini-
muma	düşürerek	 kanallar	 yardımıyla,		
hızlı	bir	kanalizasyon	sistemi	tasarladı.	
Su	 günümüzdeki	 gibi	 hidrolik	 sis-
temlerde	modern	 tesisat	 sistemlerine	
benziyordu.	Da	Vinci	bu	fikrini	hayata	
geçirecek	 kişiyi	 asla	 bulamamıştır.	
	
Uçan	Vida-Helikopter
	
Da	Vinci’nin	uçan	vidası	belki	de	en	klas	
tasarımlarından	biridir.	Günümüz	heli-
kopterine	benzeyen	bu	sistem	sanki	uçan	
dev	bir	fırıldak	gibidir.	Pervanesi	keten-

çizimleri	 ön	 tekerlerin	 yanlış	 yöne	git-
mesine	neden	olan	hatalar	içeriyor.	Yani	
tank	yapılsa	bile	hareket	edemezdi.	Fakat	
Da	Vinci’nin	böyle	bir	hata	yapmayacak	
kadar	zeki	olduğu,	bu	hatayı	çizimlerin	
düşman	eline	geçtiğinde	işe	yaramaması	
için	bilinçli	olarak	yaptığı	düşünülüyor.	

Kendi Kendine 
Giden Araba

Da	Vinci’nin	kendi	kendine	giden	arabası	
tarihin	ilk	arabası	gibi	gözüküyor.	Çünkü	
sürücüsü	yok	ve	tarihin	ilk	robot	maki-
nelerinden.	Da	Vinci’nin	defterlerindeki	
çizimler	tüm	iç	mekanizmayı	belirtme-
diğinden,	günümüzdeki	mühendisler	iç	
mekanizmayı	 tahmin	 ederek	 tasarladı-
lar.	 Sarılan	 yaylar	 aracın	 aynı	 bir	 kur-
malı	oyuncak	gibi	çalıştığını	gösteriyor.		
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4.	http://www.gercekbilim.com/
muhendisligin-babasi-el-cezeri/	

5.https://www.gelgez.net/el-cezeri-
kimdir/

6.	http://www.gercekbilim.com/
leonardo-da-vincinin-surtunme-
kanunlari-not-defteri/.

7.	http://www.gercekbilim.com/
leonardo-da-vinci-bolum-2-icatlar/.

den	tasarlanan	bu	alet,	yeterince	hızlı	dön-
düğü	zaman	yeterli	kaldırma	kuvveti	üre-
terek	günümüz	uçakları	ve	helikopterleri	
gibi	uçacak	şekilde	tasarlanmış.	Her	şeye	
rağmen	bu	tasarımın	uçacağı	da	meçhul.	
Yine	de	uçsa	muhteşem	olurdu	değil	mi?	
	
		Robot	Şövalye
Eğer	Da	Vinci’nin	kendi	kendine	giden	
arabası	ilk	robotik	aracıysa,	robot	şöval-
yeye	 de	 ilk	 insansı	 robotu	 denilebilir.	
15.	 yy’da	 insan	 vücudunun	mükemmel	

tasarımından	 etkilenen	 Vinci,	 anato-
miyi	 kullandı.	Kasların	 nasıl	 çalışarak	
kemiklere	güç	verdiğini	gözlemledi.	Aynı	
prensiplerle	 çalışabilecek	 bir	 makine	
tasarladı.	Vinci’nin	 diğer	 keşiflerinden	
farklı	olan	bu	icadını	üretmiş	olmasıydı.	
Zengin	 patronu	 Lodovico	 Sforza’nın	
partilerinde	 eğlence	 amaçlı	 kullandığı	
düşünülen	bu	robot	 şövalyenin	gerçek-
ten	 yürüyüp	hareket	 ettiği	 bilinmiyor.	
Makaralar	 ve	 çarklarla	 çalışan	 bu	 sis-
temin	bir	benzeri 2002	yılında	 robotik	
uzmanı	Mark	Rosheim	tarafından	tekrar	
üretildi.	Rosheim	bu	tasarımların	bazıla-
rını	ise	NASA’nın	robotlarında	kullandı.	
İşte	500	yıl	sonra	Da	Vinci	‘nin	icatları	
dünyayı	aşarak	uzayda	yerini	almış	oldu.	 		

	Kaynaklar:
1.	https://tr.wikipedia.org/wiki/
El-Cezeri	

2.	https://davinciautomata.wordpress.
com/2007/03/05/al-jazari-and-the-
first-programmable-humanoid-robot/	

3.	http://www.fenokulu.net/portal/
Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Say
fa=KonuDigerListesi&baslikid=18&D
igID=43	http://www.1001inventions.
com/media/video/clock





amaçlar.	Fakat	bu	siber	suçluların	diğer	
bir	hedefi	vardır	ve	bu	alanlar	endüstri-
yel	kontrol	sistemleri	gibi	siber-fiziksel	
sistemler	 ve	 elektrik	 şebekesi	 ve	 bina	
kontrol	 sistemleri	 gibi	 altyapı	 kontrol	
sistemlerini	kapsamaktadır.	Finansal	ve	
kişisel	bilgilere	yapılan	saldırılar	kadar	
bilinmiş	olmasalar	da,	hepsi	büyük	bir	
risk	olmakla	beraber	tehlike	arz	etmek-
tedirler.		Geçmişte	herhangi	birinin	bir	

bina	 kontrol	 sistemini	 ele	 geçirmeye	
çalışması	gibi	bir	risk	yoktu.	Çünkü	bina	
sistemlerinin	büyük	bir	kısmı	mekanikti	
(örneğin	pnömatik)	ve	dijital	sistemlere	
doğru	 evrildikçe	 özel	 sistem	 adacıkları	
halini	aldılar.	Fakat	günümüzde,	bir	kon-
trol	sisteminin	fazlasıyla	tümleşik	olması,	
açık	standartları	takip	etmesi	ve	network	
ve	 internete	 bağlı	 olması	 gereklidir.	Bu	
yeni	sistemlerin	daha	iyi	bir	kontrol	sağ-

Siber	 saldırılar	 gün	 geçtikçe	 daha	
yaygın	 hale	 gelmektedir.	 Siz	 bile	
çoktan	bu	 tip	 saldırılardan	birinin	

kurbanı	olmuş	olabilirsiniz	ve	bunu	sadece	
kredi	 kartı	 şirketiniz	 sizi	 arayıp	 şüpheli	
işleminiz	hakkında	size	 soru	sorduğunda	
farkedebilirsiniz.	Haberlerde	gördüğümüz	
siber	saldırıların	birçoğu,	kredi	kartı	numa-
raları,	 banka	hesapları	 ve	 sosyal	güvenlik	
numaraları	 gibi	 kişisel	 bilgilere	 erişmeyi	

Yazan: Paul Ehrlich, PE/ES Engineered Systems
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Siber-Fiziksel Güvenliğin 
Sağlanması
Faydaları göze çarpmasa da risk seviyesi göz ardı edilemez. Sorunların aralığını basit fiziksel erişim-
den güncellenmiş standartlara kadar araştırın.
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laması,	 görüntüleme,	 operasyon,	 analiz	
ve	 optimizasyon	 gibi	 sayısız	 faydaları	
vardır.	 Fakat	 bu	 sistemlerin	 zayıf	 yanı	
siber	 saldırılar	 için	daha	 açık	 bir	 hedef	
oluşturmasıdır	 ve	 bu	durum	bina	 kon-
trol	sistemlerinin	ve	diğer	kritik	altyapı	
kontrol	 sistemlerinin	 güvenilirliğini	 ve	
esnekliğini	tehlikeye	atmaktadır.	

Saldırı	Senaryoları

Bir	 binanın	 siber-fiziksel	 bir	 saldırıya	
maruz	 kalma	 potansiyelini	 değerlen-
dirmek	 için,	kendinizi	 siber	 saldırganın	
yerine	 koymanız	 gereklidir.	 Bu	 şahıs-
ları	ne	motive	 eder?	Yaptıklarını	neden	
yapıyorlar?	Bu	soruların	cevapları	çeşitli	
olmakla	beraber	karmaşıktır	da.	Siber	sal-
dırganlar	sadece	meraklı	olup	ne	bulacak-
larını	görmek	için	uğraşanlardan;	amacı	
kargaşa	yaratmak	olanlara	veya	 finansal	
veya	fiziksel	hasar	vermeyi	amaçlayan	suç	
unsuru	veya	devlet	destekli	siber	suçlulara	
kadar	 değişebilir.	Daha	büyük	bir	 zor-
luk	da,	internette	kolaylıkla	bulunabilen	
bilgiler	 ve	 kodlar	 sebebiyle,	 saldırganın	
teknik	olarak	çok	fazla	bilgiye	ve	yeteneğe	
ihtiyacı	olmamasıdır.	Saldırılar,	internette	
mevcut	bulunan	araçları	kolaylıkla	indi-
rebilen	 ve	 çok	 az	 kod	 yazma	 tecrübesi	
olan	 kişilerce	de	 yapılabilir.	Bir	 binaya	
yapılabilecek	olası	bir	siber	saldırıya	bir-
den	fazla	yaklaşım	ile	bakılabilir.	Benzer	
bir	 saldırı	 geçen	 sene	meydana	 gelmiş,	
Bot	 adı	 verilen	 bir	 program	 binlerce	
internete	bağlı	kameranın	ve	kayıt	ciha-
zının	içerisine	yerleştirilmişti.	Bu	botla-
rın	hepsi	bir	internet	sitesine	aynı	anda	
mesajlar	göndermesi	için	tetiklenmiş	ve	
sonrasında	sayısız	web	adresinde	büyük	
karmaşa	yaratmıştır.	Benzer	bir	yaklaşım	
bir	kontrol	sisteminin	zayıflığından	fay-
dalanarak	bir	giriş	noktası	yaratılmasında	
ve	 yönetimsel	 sisteme	bağlanılmasında	
kullanılabilir.	Büyük	bir	perakende	mağa-
zasının	kredi	kartı	sistemine	giriş	için	bu	
yaklaşımın	 kullanıldığına	 dair	 geniş	 bir	
spekülasyon	yayılmış	olsa	da;	daha	sonra	
saldırganların	bir	taşeronun	iş	sipariş	sis-
temine	 giriş	 yetkisini	 kullandığı	 ortaya	
çıkmıştı.	Diğer	bir	yaklaşım	ise,	kontrol	

sisteminin	içerisine	girip	olağan	kontrol	
operasyonunun	devre	 dışı	 bırakılması-
dır.	Bu	tip	bir	senaryonun	bir	binada	ne	
tip	 problemlere	 sebep	olacağını	 rahat-
lıkla	 tahmin	 edebilirsiniz.	Bu	potansi-
yel	 değişimlerin	 birçoğu	 tesis	 personeli	
tarafından	kolaylıkla	halledilebilecek	ufak	
rahatsızlıklara	sebebiyet	verebilir.	Örne-
ğin,	mahallerin	sıcaklık	ayar	derecelerinin	
veya	programlarının	değiştirilmesi,	bina	
yönetimine	gelen	birkaç	şikâyet	telefonu	
ile	tesis	personeli	tarafından	eski	hallerine	
kolaylıkla	 geri	 döndürülmesi	 vasıtasıyla	
giderilebilir.	Fakat	 diğerlerinin	 oldukça	
yıkıcı	 sonuçlar	 doğurabilecek	 (özellikle	
mekanik	 ekipmanlara	 hasar	 verecek	
boyutta	ise)	potansiyeli	vardır.	Bir	ekip-
manı	 sürekli	 olarak	 açıp	 kapatan	 veya	
bir	ekipmanın	ayar	değerini	çalışma	ara-
lıklarının	 olabildiğince	dışına	 çıkaracak	
bir	siber	saldırının	gerçekleştiğini	düşü-
nün.	Bu	tip	bir	siber	saldırının	yaratacağı	
etkinin	potansiyel	riski	binanın	kritiklik	
seviyesi	ile	doğru	orantılı	olarak	değişe-
cektir.	Örneğin,	az	katlı	bir	ofis	binasının	
statik	basınç	ayar	değerinin	değiştirilmesi	
lobi	kapılarının	tam	olarak	kapanmasını	
engellerken,	 aynı	 ayarın	 bir	 hastanenin	
ameliyat	 odasında	 değiştirilmesinin	
sonuçları	çok	daha	büyük	olacaktır.	
Bir	diğer	potansiyel	siber	saldırı	şekli	de	
kontrol	sistemi	içerisine	girip	tüm	mevcut	
programı	silmek	veya	operasyonlara	eri-
şimi	ortadan	kaldırmaktır.	Bu	tip	bir	siber	
saldırı	şekli	genellikle	sisteme	erişimi	geri	

vermek	için	fidye	isteyen	siber	saldırgan-
lar	tarafından	kullanılmaktadır.	Siber	sal-
dırganlar	tarafından	kullanılabilecek	daha	
birçok	farklı	potansiyel	senaryo	ve	saldırı	
vektörü	 vardır.	Bunlardan	 en	korkuncu	
büyük	 bir	 kaynak	 grubunu	 bir	 kerede	
hedef	alan	koordineli	bir	saldırıdır.	Potan-
siyel	saldırı	riski	oldukça	yüksektir	ve	bu	
yüzden	binaları	tasarlarken	veya	operas-
yon	 süresinde	 siber-fiziksel	 güvenliğin	
göz	önünde	bulundurulması	gereklidir.	 	

Olasılığı	Düşük	(Ama	İmkânsız	
Olmayan)	Bina	Riskleri

Birçok	sinema	filmi	ve	TV	şovu,	bir	bina-
nın	sistemine	kolaylıkla	girerek	güvenlik	
sistemini,	 asansörleri,	 sprinklerleri	 ve	
yangın	 alarmını	 devre	 dışı	 bırakabilen	
hackerları	canlandırmıştır.	Bunların	hiç-
biri	imkânsız	değilken	aynı	zamanda	olası	
da	değildir.	Bu	sistemler	 için	kullanılan	
kontrol	elemanları	çoğunlukla	termal	veya	
sprinklerler	gibi	mekaniktir.	Diğerleri	ise	
herhangi	 bir	 başka	 sistemle	 veya	 inter-
net	ile	entegre	değildir.		En	nihayetinde,	
birçok	 sistemin	hâlâ	mekanik	güvenliği	
bulunmaktadır.	Örneğin,	 buhar	 kazanı	
kontrol	elemanlarından	birçoğunda	hâlâ	
herhangi	bir	 yazılım	devre	dışı	 kalması	
durumunda	bile	sistemi	kapatan	yüksek	
sıcaklık	 ve	 basınç	 güvenlik	 switchleri	
vardır.	Sistemler	 tasarlanırken	dağıtımlı	
kontrol	sistemleri	ve	donanımla	bütün-
leşik	koruma	gibi	iyi	tasarım	uygulama-
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ları	kullanılarak	güvenlik	her	zaman	göz	
önünde	bulundurulmalıdır.
Bir	 bina	 sisteminin	korunmasının	hem	
siber	hem	de	fiziksel	elemanların	korun-
masını	kapsadığı	akıldan	çıkarılmamalı-
dır.	Kontrol	sistemleri	uygun	bir	şekilde	
korunabilir	fakat	bu	koruma	bir	saldırga-
nın	binanın	mekanik	odasına	girmesi	ve	
sistemi	manuel	olarak	devre	dışı	bırak-
masını	engelleyemez.	Bu	yüzden	mekanik	
ve	elektronik	ekipman	odalarına	sadece	
yetkili	 kişilerin	 erişiminin	 sağlanması	
siber-fiziksel	güvenliğin	anahtar	nokta-
larından	biridir.	

Bina	Kontrol	Sistemlerinin	
Korunmasında	En	İyi	
Uygulamalar

Bina	 sahiplerine	 ve	 tasarımcılarına,	 sis-
temlerini	siber	saldırılara	karşı	korumaya	
yardımcı	olan	bazı	iyi	uygulama	şekilleri	
geliştirilmiştir.	Bunlardan	bazıları	aşağıda	
sıralanmıştır:	
•	 Fiziksel	erişim.	Arabanızı	ve	evinizi	

nasıl	kilitliyorsanız,	herhangi	bir	
siber-fiziksel	saldırı	şekline	yapılacak	
ilk	caydrırıcı	uygulama	fiziksel	
erişimin	bloke	edilmesidir.	Binalar	
için	bu	hem	fiziksel	hem	de	siber	
varlıklara	erişimi	korumak	anlamına	
gelmektedir.	Fiziksel	varlıkların	
korunması	elektronik	ve	mekanik	

odaların	korunması	anlamına	
gelmektedir.	Ayrıca	operatör	
masasındaki	BAS	konsolunun	
sadece	operatör	masasında	iken	
ve	çalışıyorken	oturumu	açılmış	
durumda	olmalıdır.	Siber	erişimin	
korunması	ise	veri	odalarına,	şalt	
dolaplarına	vb.	odalara	erişimin	
sınırlandırılması,	demektir.	İyi	
uygulamalardan	biri	hem	bu	
alanlara	erişimin	sınırlandırılması	
hem	de	bu	mahaller	içerisinde	
bulunan	şalterler	ve	diğer	cihazların	
kabinler	içerisinde	kilitli	halde	
bulunduğundan	emin	olmaktır.	

•	 Şifre	kontrollü	koruma.	Herhangi	
bir	sistemdeki	en	büyük	güvenlik	
açıklarından	biri,	basitçe	varsayımsal	
bir	kullanıcı	adı	ve	şifresi	(ya	da	
monitörünüze	unutmamak	için	
yazdığınız	bir	post-it’ten	alınan)	
girerek	“ön	kapıdan”	girmektir.	
Kolaylıkla	bulunamayacak	
kullanıcı	adları	ve	şifreler	
kullanıldığından	ve	bu	şifrelerin	
düzenli	aralıklarla	değiştirildiğinden	
ve	de	personel	değişikliklerinde	
güncellendiklerinden	emin	olunuz.	
Kullanıcı	kimlik	bilgilerinin	
kontrolünün	IT	sistemi	aracılığıyla	
yapılması	ideal	bir	yaklaşım	
olacaktır	ki	bu	sayede	uygun	bir	
şekilde	korunması	sağlanabilir.	

Birçok	kontrol	sistemi,	kullanıcı	
bilgilerinin	yönetimini	kolaylaştıran	
ve	güvenli	kılan	LDAP	ve	
Active	Directory	gibi	endüstriyel	
standart	şifre	yönetim	sistemlerini	
desteklemektedir.	Doğru	kurulum	ve	
konfigürasyon	güvenliğin	en	önemli	
unsurlarından	biridir.	

•	 VLAN	kullanımı.	Herhangi	kontrol	
sistemi	için	yapılması	gereken	en	
önemli	şeylerden	biri,	ağa	bağlı	iken	
koruma	sağlamaktır.	Ağ	desteği	
için	yaygın	olarak	kullanılan	iki	
yaklaşım	bulunmaktadır.	Bunlardan	
biri	sadece	tesise	hizmet	veren	
bir	ağ	kullanmak	iken	diğeri	
mevcutta	bulunan	(eğer	var	ise)	
Enterprise	Network	(Kurumsal	Ağ)	
kullanımıdır.	Her	iki	yaklaşımın	da	
avantajları	ve	dezavantajları	vardır	
ama	iki	yaklaşım	da	güvenliğe	yeterli	
önemi	vermeyi	gerektirmektedir.	

Sadece	 tesise	 hizmet	 veren	“özgül	 ağ”	
kullanımında,	 ağın	 izlenmesi	 ve	 inter-
nete	 ISP	 aracılığıyla	 bağlanma	 şeklinin	
yönetilmesi	 konusunda	hassasiyet	 gös-
terilmelidir.	Kurumsal	bir	ağ	için	en	iyi	
uygulamalardan	biri	bir	“Sanal	Yerel	Alan	
Ağı	 –	VLAN”	kullanılmasıdır.	VLAN	
network	 switch’leri	 aracılığıyla	 yapılan-
dırılıp	 yönetilir	 ve	 switch	 port’larının	
diğerlerini	görmesini	 ve	haberleşmesini	
sınırlandırır.	Birçok	VLAN	sadece	onaylı	
bir	cihazın	(bir	kontrol	elemanı	veya	PC	
gibi)	ağa	bağlanmasına	izin	verir.	VLAN	
kurulumu	ve	yönetimi	genellikle	bir	IT	
profesyonelini	 gerektirir	 ve	 bir	VLAN	
kusursuz	 bir	 koruma	 sunmasa	 da,	 bir	
kontrol	 sisteminin	 siber	 saldırganlar	
tarafından	erişiminden	korunmada	gözle	
görünür	ölçüde	yardımcı	olur.	

•	 Güvenlik	duvarları	ve	ağ	koruması.	
Bina	kontrol	sistemlerini	internete	
bağlamak,	sisteme	uzaktan	
erişimde	sayısız	fayda	sağlarken	
aynı	zamanda	analiz	ve	sistemin	
iyileştirilmesi	için	veri	toplanması	
için	de	kolaylıklar	sağlamaktadır.	
Fakat	sistemin	internete	bağlanması	 SERKON ENDÜSTRİYEL MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
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Çeviri

siber	saldırı	için	potansiyel	bir	
açık	oluşturmaktadır.	Sistemler	
internete	bağlandığında	bir	güvenlik	
duvarı	vasıtasıyla	korunabilirler/
korunmalıdırlar.	Piyasada	meskun	
seviye	router’lardan	kurumsal	
sınıf	çözümlere	kadar	birçok	
ticari	güvenlik	duvarı	ürünü	
bulunmaktadır.	Ayrıca	bina	
otomasyon	sistemlerinin	internet	
bağlantısını	yöneten	özel	ürünler	
ve	güvenli	uzaktan	bağlantıları	
sağlayan	ürünler	de	bulunmaktadır.	
İnternete	bağlı	herhangi	bir	sistem	
için	güvenlik	duvarı	büyük	önem	arz	
etmektedir.	

•	 Saldırının	tanımlanması	ve	saldırıya	
reaksiyon.	Sonuncu	iyi	uygulama	
ise	saldırının	meydana	geldiğinin	
farkına	varılması	ve	nasıl	reaksiyon	
verileceği	konusunda	bir	planın	
oluşturulmasıdır.	Saldırının	meydana	
geldiğinin	farkında	olunmasındaki	
anahtar	nokta,	aktif	olarak	ağın	
yönetilmesi,	trafiğin	takip	edilmesi	
ve	anormal	bir	durum	olduğunda	
bunun	tanımlanabilmesidir.	Bu	
görüntülemenin	başarılması	
için	belki	de	en	kolay	ve	etkin	
yol	kurumsal	ağ	kullanmak	
ve	organizasyondaki	IT	
profesyonelinden	ağı	
görüntülemesini	ve	yönetmesini	

talep	etmektir.	Ağ	trafiğinin	tesise	
özgü	bir	ağda	görüntülenmesi	de	
mümkündür	fakat	bu	durumda	ağ	
aktivitelerinin	takibinde	deneyimli	
olmayı	ve	bu	iş	için	yeterli	sürenin	
hakkı	ile	verilmesi	gerekliliği	ortaya	
çıkacaktır.	

Gelecekteki	Çalışmalar

Günümüzde	 yürürlülükte	 bulunan	 en	
iyi	uygulamalarla	bile,	ticari	binalardaki	
kontrol	 sistemlerinin	 bir	 siber	 saldırıya	
uğrama	riski	taşıdığı	ve	daha	iyi	korun-
maya	 ihtiyacı	 olduğu	 tartışmaya	 açık	
olmayan	bir	gerçektir.	Bu	durum	günü-
müzde	bu	konu	 ile	 alakalı	 araştırma	ve	
geliştirme	çalışmalarına	kaynak	oluştura-
cak	ve	önümüzdeki	birkaç	yılda	da	böyle	
olmaya	devam	edecektir.	

Açık	İletişim	Standartlarına	
Güncelleme

Açık	kontrol	protokollerinin	amaçların-
dan	biri,	kontrol	elemanlarının	birbirle-
riyle	bilgi	paylaşımını	kolaylaştırmasıdır.	
BACnet,	 Modbus	 ve	 LonWorks	 gibi	
kontrol	protokollerinden	birçoğu	kapalı	
kontrol	 ağında	 çalışacağı	 varsayımı	 ile	
geliştirilmişlerdir	 ve	 bu	 sebepten	 kod	
içeriklerinde	ağ	güvenliğine	yönelik	içe-
riklerden	 ve	 şifreleme	 yöntemlerinden	
çok	 az	bulunmaktadır.	Fakat	 senelerdir,	

kontrol	 ağları	 hem	özel	 hem	de	 ortak	
ağları	kullanacak	şekilde	evrilmiştir.	Bu	
durum,	siber	saldırganın	ağa	erişim	sağ-
laması,	 ağ	 iletişimlerini	 görüntülemesi,	
geçerli	komutlar	yayınlaması	ve	hatta	bil-
giyi	okuyup	yazmasına	imkân	sağlaması	
ihtimalini	doğurur.	
Bu	 problemin	 çözümlerinden	 biri	 de	
standartların	 ağ	 güvenliğini	 içerecek	
şekilde	güncellenmesi	ve	bu	standartla-
rın	ağ	içerisinde	dolaşan	verinin	şifrelen-
mesini	ve	 sadece	“güvenilir”	komutların	
uygulanabilmesi	 için	 bir	metot	 oluştu-
rulmasını	içermesidir.	Güvenli	ağ	iletişi-
minin	başarımı	için	oluşturulan	metotlar	
diğer	 endüstriler	 tarafından	 iyi	 şekilde	
tanımlanmıştır.	Örneğin,	 bankanızdaki	
hesabınızdan	online	bir	parasal	işlem	yap-
tığınızda,	veri	şifrelenir	(tarayıcı	pencere-
nizin	üst	tarafındaki	küçük	kilit	simgesini	
arayınız).	Ayrıca,	 dijital	 kimliğin	 yara-
tılması	ve	doğrulanması	 için	 iyi	bilinen	
metotlar	 vardır.	 2010	 yılında,	BACnet	
standardı	 güncellenmiş	 ve	 ağ	 güvenliği	
için	opsiyonel	bir	metot	içeriğine	eklen-
miştir.	Bu	metot	kimlik	doğrulama	ve	veri	
gizliliği	ile	ilgilidir.	Ne	yazık	ki,	piyasada	
bulunan	BACnet	 ürünlerinden	 çok	 azı	
bu	opsiyonu	desteklemektedir.	BACnet	
yönetim	kurulu	en	son	teknolojileri	kul-
lanarak	güvenlik	için	alternatifleri	güncel-
lemek	üzerinde	çalışmaya	devam	etmekte	
ve	BACnet	Secure	Conncetion	(BACnet	
Güvenli	Bağlantı)	ismini	verdiği	gelişti-
rilmiş	güvenlik	opsiyonunu	kamu	değer-
lendirmesine	sunmaya	hazırlanmaktadır.	
Sağlayıcılar	bu	yeni	standardı	kullanabile-
cek	ürünleri	piyasaya	sürmek	konusunda	
iyimser	görünseler	de	bina	sahiplerinden,	
operatörlerinden	 ve	 tasarım	mühendis-
lerinden	 gelen	 daha	 gelişmiş	 güvenlik	
talepleri	 bu	 yeni	 opsiyonların	 kontrol	
sistemlerinde	 ne	 zaman	 kullanılabilir	
olacağını	etkileyecektir.	

Siber	Güvenlik	Konusundaki	
Araştırmalar

Siber-fiziksel	 güvenlik	 konusu	 oldukça	
dinamiktir	 ve	 yeni	 teknolojiler	 ile	 evri-
lirken,	üstesinden	gelebilmek	için	sürekli	
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çalışmalar	 yapılmalıdır.	Bu	 çalışmaları	
destekleyen	büyük	ölçekli	 bir	 araştırma	
planı	vardır.	Bu	çalışmalar,	küresel	olarak	
hükümet	 laboratuvarlarında,	üniversite-
lerde	 ve	 endüstrilerde	 yürütülmektedir.	
Bu	alanda	süregelen	araştırma	çalışmala-
rından	bazılarını	aşağıda	sıraladık:
•	 Güvenlik	çerçeveleri.	Gelişmiş	

siber-fiziksel	korumanın	
sağlanmasında	ilk	adım,	sistemleri	
değerlendirmek	ve	korumak	için	
her	parti	tarafından	mutabık	
kalınmış	çerçevelerin	geliştirilmesi	
üzerine	çalışma	yapmaktır.	
Bu	çerçeveler	mevcut	koruma	
seviyesinin	değerlendirilmesi	için	
endüstriler	ve	uygulamalar	arasında	
kullanılabilecek	araçların	mimarları	
olacaklardır.		

•	 Değerlendirme	ve	tespit	için	
araçlar.	Her	sistem	ve	ağ	şekline	
karşı	süregelen	tehditlere	karşı,	
koruma	araçlarının	yanı	sıra	
tespit	araçları	da	kullanmak	da	
büyük	önem	arz	etmektedir.	Bir	
hırsızlığa	karşı	sadece	ön	kapınızı	
kilitlemenin	yeterli	olduğunu	
düşünüyor	olabilirsiniz.	Fakat	
güvenlik	sistemleri	evinize	zorla	
girilmeye	çalışılması	durumunda	
tespit	ve	bildirim	yapılması	için	
vardır.	Olası	problemlere	karşı	ağı	
değerlendirebilecek	ve	bir	saldırının	
yakın	olduğunu	belirleyebilmek	için	
ağ	trafiğini	analiz	edebilecek	yeni	
araçlar	konusunda	çalışmalar	devam	
etmektedir.	

•	 Yeni	güvenlik	metodları.	Ağlar	
ve	onlara	bağlı	cihazlar	evrilmeye	
devam	ettikçe,	onları	koruyacak	
olan	metotlar	da	evrilecektir.	
Güvenlik	için	kullanılan	yeni	

metotlardan	biri	de	“blockchain”dir	
(blok	zinciri).	Blockchain	ilk	olarak	
kripto	para	birimi	olan	bitcoin’in	
muhasebe	sistemi	için	kullanılmıştır.	
Blockchain	bitcoin	işlemlerinin	
açıklamasını	yapan	büyük	defter	
olarak	hizmet	vermektedir.	Bloklar	
şifreleme	kullanılarak	bağlandığı	
için,	siber-fiziksel	güvenliği	
de	içeren	birçok	amaç	için	de	
kullanılabilirler.	

•	 Gözetimli	güvenlik	hizmetleri.	
Kontrol	ağlarına	erişim	ve	ağların	
korunumu	için	gözetimli	güvenlik	
hizmeti	sunan	birçok	tedarikçi	
bulunmaktadır.	Bu	tip	bir	hizmete	
başvurmak	yeni	çözümler	ve	
standartlar	evrildikçe	artan	bir	ilgi	
alanı	olacaktır.		

Sonuç

Bina	sistemlerinin	siber-fiziksel	güven-
liği	dendiğinde	akılda	tutulması	gereken	
birkaç	maddeyi	aşağıda	sıraladık.	
•	 Risk	oldukça	gerçek.	Dışarıda	

problem	yaratmaya	çalışan	kötü	
kişiler	var	ve	bir	kez	sisteminize	
sızarlarsa	kargaşa	yaratabilirler

•	 Koruma	gereksinimleri	
dengelenmelidir.	Bir	bina	kontrol	
sistemini	dirençli	ve	güvenilir	
yapmak	önemlidir.	Fakat	bu	koruma	
araçları,	amacı	bina	operasyonları	
ve	verimliliğini	iyileştirmek	olan	
bina	kontrol	sistemi	doğrultusunda	
dengelenmelidir.	Fonksiyonelliği	
azaltan	bir	koruma	aracı	kullanmak	
öngörüsüz	bir	hamle	olacaktır.	

•	 En	iyi	uygulamaları	takip	edin.	
Mekanik	mahallere	fiziksel	
güvenliğin	sağlandığından	emin	
olun.	Kullanmadığınız	zamanlarda	
sistem	hesaplarını	kilitli	bırakın.	
Kullanıcı	adı	ve	şifre	uygulamalarını	
kullanın.	VLAN,	VPN	ve	güvenlik	
duvarları	gibi	araçları	devreye	almak	
için	IT	departmanınız	ile	yakın	
çalışın.	

•	 Standartları	ve	araştırma	

çalışmalarını	destekleyin.	Bu	alanda	
birçok	çalışma	yürütülmektedir.	
Fakat	en	önemlisi	yapılan	
çalışmaları	gerçeğe	dönüştürecek	
olan	müşterinin	talebidir.	
Bina	sahipleri,	operatörleri	ve	
tasarımcıları	ne	kadar	çözüm	
talebinde	bulunurlar	ise,	endüstri	bu	
çalışmaların	gerçeğe	dönüşmesini	
ve	araştırma	laboratuvarlarından	
piyasaya	gelmesini	o	kadar	
hızlandıracaklardır.		

Siber-Fiziksel	Güvenlikte	DOE	
(Department	of	Energy-Enerji	
Departmanı)	Araştırmaları

DOE,	 siber-fiziksel	 saldırıların	 riskini	
değerlendirmeye	 yardım	 edecek	 yeni	
araçların	araştırılmasında	ve	daha	güve-
nilir	 işletim	 için	 kontrol	 sistemlerinin	
geliştirilmesinde	 aktif	 rol	 almaktadır.	
Kuzeybatı	Pasifik	Ulusal	Laboratuvarında	
(PNNL)	gerçekleştirilen	bu	çalışma,	bir	
güvenlik	 altyapısını	 ve	 organizasyonla-
rın	kontrol	sistemlerini	değerlendirecek	
araçlar	üzerine	çalışılmaktadır.	Bu	araçlar	
kullanımı	kolay	 ve	 anlık	geribildirimler	
sağlayan	çevrimiçi	anketleri	içermektedir.		 	

Bina	Otomasyon	Sistemim	
İnternette	Görünür	müdür?

Çok	iyi	bir	soru	olmakla	beraber	cevabı	
kolayca	 verilebilir.	 Kontrol	 sistemleri	
tiplerinin	 tümünü	 arayan	 ve	 internette	
olup	olmadıklarını	söyleyen	bir	çevrimiçi	
arama	motoru	bulunmaktadır.	Bu	 site-
nin	adı	Shodan’dır	(www.Shodan.IO)	ve	
internet	 içerisinde	 kontrol	 sistemlerini	
aramakta	ve	kullanıcıların	sistemleri	ara-
yıp	 bulmasını	 sağlamaktadır.	Örneğin,	
internette	“BACnet”	 arandığında	Sho-
dan	 tarafından	bulunan	7500	 internet	
sitesi	 vardır.	 Shodan	 ile	 arama	 yapmak	
kontrol	 sisteminizin	 güvenliğini	 değer-
lendirmek	için	ilk	adımdır.	Sisteminizin	
arama	motorunda	bulunmasının	bir	zafi-
yet	olarak	algılanmaması	gerektiğini	fakat	
sitenizin	 internette	 görünür	 olduğunu	
bilmeniz	gerektiğini	unutmayınız.
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Termoelektrik	 etki,	 1800’lü	 yıl-
lardan	 beri	 Seebeck	 etki	 olarak	
bilinmektedir.	 Seebeck	 etki,	 yarı	

iletken	malzemede	sıcaklık	basamağın-
dan	 dolayı	meydana	 gelen	 elektriksel	
gerilimdir.	 Sıcaklık	 ölçmek	 için	 kulla-
nılan	 termoeleman	 çiftlerinin	 temelini	
oluşturan	 bu	 etki	 ile,	 ısı	 enerjisi	 doğ-
rudan	 elektrik	 enerjisine	 (DC)	dönüş-
mektedir.	Aynı	yarı	 iletken	malzemeye	
gerilim	uygulandığında	 ise	Peltier	 etki	
sonucu	elektrik	enerjisiyle	(DC)	doğru-
dan	soğutma	yapmak	mümkün	olmak-
tadır.

Yazan: Yaşar İslamoğlu
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Termoelektrik Enerji Sistemlerinde Isı Geçişi Laboratuvarı, 
54187 Sakarya e-posta: yasari@sakarya.edu.tr

Makale

Termoelektrik Enerji Sistemleri: 
Güç Üretimi ve Soğutma

GİRİŞ

Termodinamik	dersinde	 incelenen	güç	
üretimi	ve	soğutma	sistemlerinin	tümü,	
hareketli	 parçalardan	 oluşan	 ağır	 ve	
karmaşık	 sistemlerdir.	Çevrim	 akışkanı	
ve	 hareketli	 parçalara	 gerek	 duyulma-
dan	hem	ısıl	enerjiyi	doğrudan	elektrik	
üretmek	amacıyla	(DC)	hem	de	elektrik	
enerjisini	(DC)	doğrudan	soğutma	yap-
mak	amacıyla	kullanmak	mümkündür.

Termoelektrik	etkiler	Seebeck,	Peltier	ve	
Thomson	etki	şeklinde	başlıca	üç	etki-

den	oluşmaktadır.	Bu	etkiler	ile	hem	güç	
üretimi	hem	de	soğutma	yapmak	müm-
kün	olmaktadır.	Termoelektrik	modül	ve	
ısı	 geçişi	 sağlayan	 cihazlardan	oluşmuş	
düzeneklere	 termoelektrik	 sistem	 veya	
termoelektrik	enerji	sistemleri	denilmek-
tedir	[1-7].
Termoelektrik	modüllerde,	 p	 ve	 n	 tipi	
yarı	iletken	malzemelerden	yapılan	ayak	
çiftleri	 veya	 eklem	 elektriksel	 olarak	
seri,	ısıl	olarak	da	paralel	bağlanmakta-
dır.	Şekil	1’de	güç	üretmek	ve	soğutma		
yapmak	 amacıyla	 kullanılan	 termoe-
lektrik	modülleri	 tanıtan	 şekiller	 veril-
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mektedir.	 Ticarileşmiş	 termoelektrik	
modüller	hakkında	bilgi	kaynak	[8]’den		
sağlanabilir.
Şekilde	gösterildiği	gibi	p	ve	n	tipi	yarı	
iletken	malzemeler	yani	p	ve	n	tipi	ter-
moelektrik	 malzemeler,	 elektrik	 ilet-
kenliği	 yüksek	 iletken	bir	malzeme	 ile	
birbirine	bağlanmaktadır.		Bu	şekilde	ter-
moelektrik	ayak	çiftleri	oluşmaktadır.	Bir	
adet	termoelektrik	ayak	çiftinde	(N=1),	
bir	adet	p	tipi	bir	adet	n	tipi	yarı	iletken	
malzeme	vardır.	Termoelektrik	ayak	çift-
leri,	elektrik	yalıtımını	sağlamak	amacıyla	
yalıtkan	levhalar	arasına	alınmaktadır.	
Termoelektrik	malzemenin	performansı	
yani	FoM	(Figure	of	Merit),	aşağıda	gös-
terildiği	gibi	tanımlanmaktadır.

						
S2	σ

	 	 	 	
Z=_____	 	 (1)
								k	 	
Birimi	(1/K)	olan	malzeme	performansı	
Z,	 genellikle	 ortalama	mutlak	 sıcaklık	
ile	 çarpılarak	 aşağıda	 gösterildiği	 gibi	
boyutsuz	bir	formül	ile	belirlenmektedir.
											

S2	σT
	 	 	 	

Z.T=	______	 	 (2)
														k	
Termoelektrik	malzemelerin	“Figure	of	
Merit”,	FoM	yani	elektrik	enerjisini	ısıl	
enerjiye	dönüştürme	verimi	Z,	aşağıdaki	
gibi	de	ifade	edilebilir.
										

S2			 	 	
Z=	______	[1/K]	 	 (3)
									KR		 	 	

Günümüzde	termoelektrik	malzemelerin	
Z.T	değeri	1’e	yakın	hatta	daha	düşük-
tür.		Endüstride	yaygın	kullanılan	Bizmut	
Tellür	(BiTe)	termoelektrik	malzemesi-
nin	Z.T	değeri	 ise	0.5	 ile	0.8	 arasında	
değişmektedir	[9-11].

TEORİK	ESASLAR

Soğutma	amaçlı	kullanılan	termoelektrik	
modüllere,	Peltier	modül	veya	sadece	ter-
moelektrik	modül	adı	verilmektedir.	Ter-
moelektrik	modüller,	soğutma	makinası	
olarak	da	tanımlanabilir.	Soğutma	maki-
naları	ve	ısı	pompaları	aynı	çevrime	göre	
çalıştıklarından,	termoelektrik	modüller	
aynı	zamanda	ısı	pompası	olarak	da	kul-
lanılabilir.
Güç	 üretmek	 amacıyla	 kullanılan	 ter-
moelektrik	 jeneratör	 modüllerinde	
(TEG)	ve	soğutma	amacıyla	kullanılan	
termoelektrik	 soğutma	 modüllerinde	
(TEC)	 Seebeck,	 Peltier	 ve	Thomson	
etkiler	meydana	 gelmektedir.	Bilimde	
ve	 endüstride	 yaygın	 kullanılan	 ideal	
termoelektrik	denklemler	 ise	 Seebeck	
etki,	iletimle	geçen	ısı	ve	Joule	ısıya	bağlı	
olarak	 çıkarılmaktadır.	 İdeal	 denklem-
lerin	 çıkarılmasında	 aşağıdaki	 kabuller	
yapılmaktadır:

-Isıl	 ve	 elektriksel	 temas	 dirençleri	
ihmal	edilmektedir.

-Malzeme	özelikleri	sıcaklıkla	değiş-
mediği	 kabul	 edildiğinden	Thomson	
etki	ihmal	edilmektedir.	

-Termoelektrik	ayaklardan	veya	ayak-
lara	taşınım	ve	ışınımla	ısı	geçişi	ihmal	
edilmektedir.

İletimle	geçen	ısı,

Q=K∆T=K(TH-TL)					[W]															(4)
	 	 	 	
formülüyle	 hesaplanmaktadır.	Bu	 for-
mülde	TH	ve	TL	ise	termoelektrik	ayak	
veya	 eklemin	 sırasıyla	 sıcak	 ve	 soğuk	
yüzey	sıcaklıkları,	K	ise	p	ve	n	tipi	ayak-
lardan	 oluşan	 bir	 ayak	 çiftinin	 (N=1)	
toplam	ısı	iletim	katsayısıdır.

Şekil 1. Termoelektrik modül ve ayak çitlerinin şekilleri.

Güç Çıkışı

P AYAK N AYAK İLETKEN YALITKAN LEHİM

Güç Girişi

Bir çift termoelektrik jeneratör ayak veya 
eklem (N=1)

Bir çift termoelektrik soğutucu ayak veya 
eklem (N=1)

Termoelektrik güç üretici veya termoelektrik 
jenerator modülü (TEG) (N>1)

Termoelektrik soğutucu veya termoelektrik 
soğutma modülü (TEC) (N>1)
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Ap										AnK=	kp	___	+kn	____		[W/K]															(5)												

												Lp										Ln	 	
Termoelektrik	 ayaklardan	 akım	geçti-
ğinde	meydana	 gelen	 Joule	 ısı,	R	 [Ω]	
modülün	iç	direnci	olmak	üzere	aşağıdaki	
formülle	hesaplanabilir.

QJ=I2R		[W]	 	 	 (6)

Joule	ısı	miktarı,	termoelektrik	ayakların	
her	 iki	 yüzeyine	 eşit	miktarda	 geldiği	
kabul	edilmektedir.	Bu	durumda	her	bir	
yüzeye	gelen	ısı	miktarı,		 	olacaktır.	

Modülün	iç	direnci	aşağıdaki	gibi	hesap-
lanmaktadır.
				
											

Lp										LnR=	ρp	___	+ρp	____		(Ω)																			(7)	
											Ap										An	 	

burada	ρp		(Ω.m)	ve	ρp	(Ω.m)	sırasıyla	p	
ve	n	tipi	ayakların	elektrik	özdirencidir.	

Yukarıdaki	formüller,	hem	ısı	makinası	
hem	 de	 soğutma	 makinası	 amacıyla	
kullanılan	 termoelektrik	modüller	 için	
geçerlidir.	Termoelektrik	 güç	 üretmek	
ve	 soğutma	 yapmak	 amacıyla	 tasarla-
nan	 sistemler	 için	 geçerli	 olan	 farklı	
formüller	de	aşağıda	ayrı	ayrı	verilmek-
tedir	[12].	Aşağıdaki	formüller,	kontrol	
yüzeyleri	 ve	 kontrol	 kütlesi	 şeklinde	
seçilen	 termodinamik	sistemlere	ener-
jinin	korunumu	ilkesi	yani	Termodina-
miğin	 I.	Yasası	 uygulanarak	 kapsamlı	
olarak	[13]	numaralı	kaynakta	çıkarıl-
maktadır.

A.	Termoelektrik	Güç	Üretimi	
(TEG)

N	ayak	çifti	sayısı	olmak	üzere,	modülün	
TH	 sıcaklığındaki	 sıcak	 yüzeyine	 veya	
eklemine	gelen	ısı:

QH=N[(Sp-Sn).I.TH+K.(TH-TL)-I2R/2]			[W]						(8)

TL	sıcaklığındaki	soğuk	eklemden	
çıkan	ısı:

QL=	N[(Sp-Sn).I.TL+K.(TH-TL)+	I2R/2]		[W]						(9)

Güç	üretimi	veya	güç	çıkışı:

P=QH-QL=	N[S.I(TH-TL)-I2R]=V.I				[W]									(10)

Denklem	(8)	ve	(9),	denklem	(10)'da	
yerine	yazılırsa,		çıkış	gerilimi	veren	
formül	elde	edilir.

V=(Sp-Sn)(TH-TL)-IR	 					[Volt]			 																		(11)

Termoelektrik	güç	üreticisinin	yani	ter-
moelektrik	ısı	makinasının	verimi	de	aşa-
ğıdaki	formülle	hesaplanmaktadır.
					

(QH-QL)						P	 								Pη=	_______	=	___	=_______											(12)									
									QH										QH					(QL+P)	
	
B.	Termoelektrik	Soğutma	(TEC)

Giriş	gerilim	denklemi:

V=	N[(Sp-Sn)(TH-TL)+IR]				[Volt]	 (13)

Gerekli	güç	veya	güç	girişi:

P=N[(Sp-Sn)(TH-TL)I+I2R]				[W]	 (14)

Soğutma	kapasitesi,	soğutma	yükü,	soğu-
tulan	ortamdan	çekilen	ısı	veya	TL	sıcak-
lığında	soğuk	eklemin	çektiği	ısı:

QL=N[(Sp-Sn)ITL-K(TH-TL)-I2R/2]	[W]	 (15)

Çevreye	 verilen	 veya	TH	 sıcaklığındaki	
sıcak	eklemden	çıkan	ısı:

P=QH-QL	ise	çıkan	ısı	Q H=P+QL	olacak-
tır.	Bu	durumda	QH	aşağıdaki	formülle	
hesaplanabilir.

QH=N[(Sp-Sn)ITH-K(TH-TL)-	I2R/2	]		[W]											(16)

Termoelektrik	soğutucunun	veya	termo-
elektrik	 soğutma	makinasının	 etkinlik	
katsayısı	 aşağıdaki	 gibi	 ifade	 edilmek-
tedir.

	 			QLCOPSM	=	____			 	 	 (17)
	 					P			

Sonuç	ve	Öneriler

Günümüzde,	 ticarileşmiş	 termoelek-
trik	modüllerle	geliştirilen	termoelek-
trik	 enerji	 sistemlerinin	 ısıl	 verimi	 ve	
etkinlik	katsayısı	küçük	olmaktadır.	Bu	
nedenle	termoelektrik	enerji	sistemle-
rinin	henüz	mevcut	 güç	 santralleri	 ve	
buhar	 sıkıştırmalı	 soğutma	 sistemle-
riyle	rekabet	etmeleri	mümkün	değildir.	
Ancak	termoelektrik	enerji	sistemleri-
nin	içerisinde	hareketli	parçalar	olma-
dığından	 dolayı	 sessiz	 ve	 titreşimsiz	
çalışmaları	 ve	 küçük	 boyutlu	 olmala-
rından	dolayı	günümüzde	askeri,	uzay	
ve	medikal	sanayisinde	güç	üretmek	ve	
soğutma	yapmak	amacıyla	yaygın	olarak	
kullanılmaktadır	[12].	
Günümüzde	 yaygın	 kullanılan	 ticari-
leşmiş	Bizmut-Tellür	(Bi2Te3)	malzeme	
için	Z.T	değeri	yaklaşık	1’dir.	Eğer	Z.T	
değeri	 2	 veya	 3	 olursa,	 termoelektrik	
soğutucular,	buhar	sıkıştırmalı	soğutma	
çevrimleriyle	rekabet	edebileceği,	eğer	
Z.T	değeri	6’ya	yaklaşırsa,	termoelek-
trik	modüllerle	kriyojeni	olarak	bilinen	
çok	düşük	sıcaklıkta	soğutma	yani	derin	
soğutmanın	(77	K)	mümkün	olabileceği	
belirtilmektedir.
Z.T	sonsuza	giderken,	verim	veya	etkin-
lik	Carnot	 çevrimine	 yaklaşmaktadır.	
Z.T	değeri	yaklaşık	1	olan	Bi2Te3	esaslı	
termoelektrik	 soğutucunun	 etkinliği	
Carnot	soğutma	makinası	etkinliğinin	
%	10’u	kadar	olduğu	belirtilmektedir.
Z	değeri;	Seebeck	katsayısı,	elektrik	öz	
direnci	 veya	 elektrik	 iletkenliği	 ve	 ısı	
iletim	katsayısına	bağlıdır.	Termoelek-
trik	 enerji	 sistemlerinin	 ısıl-elektrik	
performansını	 artırmak	 için	 termoe-
lektrik	malzemenin	Z	 değeri	 yüksek	
olmalıdır.	 Z’nin	 yüksek	 olması	 için	
Seebeck	katsayısı	yüksek,	öz	direnci	ve	
ısı	iletim	katsayısı	düşük	termoelektrik	
malzemeler	geliştirilmelidir.
Termoelektrik	sistemin	ısıl-elektrik	per-
formansı,	hem	termoelektrik	modülün	
hem	de	modüle	veya	modülden	ısı	geçişi	
sağlayan	 cihazların	 ısıl	 performansına	
bağlıdır.	 Isı	 geçişi	 sağlayan	 cihazların	
ısıl	 direncinin	 küçük	 veya	 toplam	 ısı	
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geçiş	 katsayısının	 büyük	 olması	 gere-
kir	 [13].	Bu	 bağlamda	 özellikle	 taşı-
nımla	 ısı	 geçişi	 iyileştirme	 çalışmaları	
önemli	 görülmelidir.	 Termoelektrik	
enerji	 sistemleri	 için	 ısı	 geçişi	 iyileş-
tirilmiş,	verimli	ve	az	yer	işgal	eden	ısı	
geçişi	sağlayan	cihazların	geliştirilmesi,	
verimli	 termoelektrik	 enerji	 sistemle-
rinin	 tasarlanıp	 geliştirilmesine	 katkı	
sağlayacaktır.
Yapılacak	Ar-Ge	çalışmaları	ile	hem	Z	
değeri	daha	yüksek	termoelektrik	mal-
zemeler	hem	de	ısı	geçişi	iyileştirilmiş	
ısı	 geçişi	 sağlayan	 cihazlar	 geliştirile-
cektir.	Bu	şekilde	verimi	daha	yüksek,	
çevre	dostu	temiz	enerji	sistemleri	olan	
termoelektrik	 enerji	 sistemleri	 yakın	
zamanda	 çok	 geniş	 kullanım	 alanına	
sahip	 olacaktır.	 Bu	 sistemlerin	 yay-
gınlaşması	 fosil	 yakıtların	 tüketimini	
azaltmaya	ve	küresel	ısınmayı	önlemeye	
katkı	sağlayacaktır.
Son	 zamanlarda	 termoelektrik	 güç	
üretimi	 ve	 soğutma	 sistemleri	 konu-
sunda	 yoğun	 çalışmaların	 yapıldığı	
anlaşılmaktadır.	Örneğin	Web	of	Sci-
ence	 veri	 tabanına	 göre	 termoelektrik	
enerji	 teknolojileri	 (TET)	 konusuna	
uygun	aylık	yayın	sayısı	500’den	2000’e	
ulaşmıştır.	Hatta	verimi	yüksek	termo-
elektrik	modüllerin	 geliştirilmesi	 için	
TÜBİTAK-ARDEB	tarafından,	Sana-
yide	Enerji	Verimliliği	Çağrı	Programı	
kapsamında,	termoelektrik	modüllerin	
geliştirilmesi	 için	 bütçesi	 çok	 büyük	
olan	 proje	 çağrısına	 başvurular	 yapıl-
mıştır	[12].	

Semboller

A	 Termoelektrik	malzemeden		
	 yapılan	ayak	kesit	alanı	[m2]
H	 Termoelektrik	malzemeden		
	 yapılan	ayak	yüksekliği	[m]				
I	 Elektrik	akımı	[A]
k	 Termoelektrik	malzemenin	ısı		
	 iletim	katsayısıdır	[W/mK]
N	 Termoelektrik	ayak	çifti	sayısı		
	 (Bir	çift	termoelektrik	ayakta		
	 yani	N=1	için,	1	tane	p	ve		 	
	 1	tane	n	tipi	termoelektrik			

	 ayak	veya	malzeme		 	
	 bulunmaktadır).
P	 Güç	[W]
QH	 Kaynaktan	alınan	ısı	veya		 	
	 jeneratörün	aldığı		
	 ısı	[W]
QL	 Kuyuya	verilen	ısı	veya	jenera-	
	 törün	verdiği	ısı	[W]
R	 Elektrik	direnci	[Ω],	[1/S]
S,	 Termoelektrik	malzemenin		
	 Seebeck	katsayısı	[V/K]	
T	 Termoelektrik	ayakların	veya		
	 eklemin	ortalama	mutlak		 	
	 sıcaklık		
																					TH+TL	 (T=	_______)	[K]
	 													

2

TH	 Kaynak	tarafında	termoelek	
	 -trik	ayakların	uç	veya	eklem		
	 sıcaklığı	[K]
TL	 Kuyu	tarafında	termoelektrik		
	 ayakların	uç	veya	eklem		 	
	 sıcaklığı	[K]
V	 Elektriksel	gerilim		
	 (Voltaj)	[V]
Z	 Termoelektrik	malzemenin		
	 performansı	[1/K]	
Z.T	 Termoelektrik	malzemenin		
	 performansı
ρ									 Termoelektrik	malzemenin		
	 elektrik	öz	direnci	[Ω.m],		 	
	 [m/S]
σ	 Termoelektrik	malzemenin		
	 elektrik	iletkenliği	[1/Ω.m],		
	 [S/m]
η	 Termoelektrik	verim	(ısı		 	
	 enerjisinin	elektrik	enerjisine		
	 dönüşüm	oranı)

Alt	indisler

n		 Tipi	n	olan	termoelektrik		 	
	 malzeme	veya	ayak
p	 Tipi	p	olan	termoelektrik		 	
	 malzeme	veya	ayak
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Systemair prio Kanal Fanları

Ürün Tanıtımı

motor	ve	fan	entegrasyonu	ile	piyasadaki	
en	düşük	SFP	değerlerini	sağlıyor.

Prio	Kanal	Fanı	Özellikleri
•	 EC	motorlar	ve	özel	kanat	tasarımı	

ile	çok	yüksek	verim
•	 Düşük	ses	seviyesi:	Yüksek	kanat	

verimliliği	ile	birleşen	ses	verileri

•	 Hava	sızdırmaz	tasarım:	EN	15727’e	
göre	Class	B	sızdırmazlık	sınıfı

•	 Yeni	bağlantı	kutusu:	IP55	koruma	
sınıfı	bağlantı	kutusu	dişli	rakor	
delikleriyle	gelir	ve	kurulumu	
kolaydır.

•	 Kompakt	tasarım:	Dış	çap,	kanal	
çapına	yakın	olup,	daha	fazla	montaj	
olanağı	sağlar.

•	 Geniş	model	yelpazesi:	Yeni	
315-400	mm	modellerin	piyasaya	
çıkmasıyla	birlikte,	prio	serisi	150-
500	mm	boyutlarını	kapsıyor	ve	
6.500	m3/h	debiye	kadar	çıkıyor.

•	 Dış	ortam	olanakları:	IP55	koruma	
sınıfı	sayesinde	fanların	nemli	
çalışma	ortamlarında	veya	dışarıda	
monte	edilmesini	sağlar.

AB	verilerine	göre	binaların	enerji	
tüketimi,	 tüm	 birliğin	 enerji	
tüketiminin	 yüzde	 40’ını	 oluş-

turmaktadır.	Birlik,	ErP	direktifleri	 ile	
birlikte	2020’ye	kadar	binalardaki	enerji	
sarfiyatını	yüzde	20	azaltmayı	hedefle-
mektedir.	Bu	noktada	Systemair’in	geliş-
tirdiği	prio	serisi	fanlar,	optimize	edilmiş	
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Belimo’dan Energy 
Valve™ Akıllı Vana

Ürün Tanıtımı

farkını	gösterir.	Böylece	hiçbir	vanada	
elde	edemeyeceğiniz	yüksek	verim	ve	
enerji	tasarrufu	elde	edebilirsiniz.

•	 Balanslama:	Geleneksel	balans	
vanası	ya	da	kombine	vanada	
dengeleme	basınç	farkına	göre	
yapılırken,	Enerji	Vanasında	
dengeleme	doğrudan	debimetre	
üzerinden	debi	izlenerek	yapılır.

•	 Enerji	Ölçümü:	Geleneksel	
kalorimetrelerde	tüketiminizi	
belirli	periyotlar	(aylık,	yıllık	vb.)	ile	
görürken,	Enerji	Vanasında	anlık	
ve	Cloud	üzerinden,	ömür	boyu	
kaydedilen	veriye	de	ulaşabilecek	
şekilde	görebilirsiniz.

•	 Glikol	ölçümü:	Belimo	Ar-ge	
ekibinin	tasarladığı	patentli	bir	
teknoloji	ile	tesisattaki	glikol	
ölçümünü	de	yapan	Enerji	Vanası,	
donma	riskini	minimuma	indirmekle	
birlikte	serpantinin	tükettiği	enerji	
hesaplanırken	kullanılan	akışkandaki	
su/glikol	oranı	ölçümü	sayesinde	
geleneksel	ölçüme	göre	çok	daha	
doğru	enerji	izlemesi	yapılmasını	
mümkün	kılar.

•	 İzolasyon:	Küresel	vana	teknolojisi	
ile	üretilen	%100	sızdırmaz	Enerji	
Vanası	sayesinde	kesme	vanasına	
gerek	kalmaz.	

•	 Entegre	Web-Server:	Geleneksel	
kontrol	vanalarına,	eğer	bağlı	ise	
otomasyon	üzerinden	ve	sadece	
ne	kadar	açık	olduğunu	görerek	
erişebilirsiniz.	Enerji	Vanası;	tüm	
ayarlara,	verilere	ve	trend	eğrilerine	
ulaşabilmesi	ve	otomasyondan	
bağımsız	kullanılabilmesi	adına	bir	
webserver	bulundurur.	Network	veya	
statik	IP	üzerinden	de	erişebileceğiniz	
bu	webserver,	cihaza	bina	dışından	
da	ulaşımınızı	mümkün	kılarak	
müdahale	gerektiği	noktada	işinizi	
kolaylaştırabilir.

•	 Otomasyon	entegrasyonu:	
Geleneksel	kontrol	vanalarında,	
sadece	analog	sinyal	ile	iletişim	
kurabilirken,	Enerji	Vanasında	
otomasyon	sisteminin	kolay	
entegre	olabilmesi	için	birden	fazla	
entegrasyon	seçeneği	vardır.	Bunlar	
arasında	yine	geleneksel	analog	
sinyal	ile	entegrasyon	bulunmakla	
birlikte,	BACnet/IP,	BACnet/
MSTP,	Modbus/RTU	ve	MP	gibi	
tüm	otomasyon	firmalarının	entegre	
olabileceği	geniş	bir	haberleşme	
protokolü	seçeneği	de	bulunur.

•	 Sistem	performans	raporu:	
Cloud’a	bağlanabilen	Enerji	Vanaları	
İsviçre’deki	kontrol	ekibi	tarafından	
3	aylık	periyotlarla	incelenerek,	
kullanıcıya	sistemin	daha	yüksek	
performansta	nasıl	çalışacağını	da	
gösteren	ücretsiz	performans	raporları	
gönderiliyor.

•	 7	yıl	garanti:	İklimlendirme	
sektöründeki	5	yıl	garanti	süresi	ile	
rakiplerinden	ayrılan	Belimo,	kendi	
rekorunu	kırarak	Cloud’a	bağlandığı	
takdirde	Enerji	Vanası	için	garanti	
süresini	7	yıla	uzatıyor.	Belimo	bu	
garantiyi	koşulsuz	olarak	sağlıyor.

•	 Tüm	bu	özellikleri	ile	Enerji	
Vanası:	kalorimetre,	balans	vanası,	
kontrol	vanası	ve	kesme	vanası	
görevi	görerek	ürün	maliyeti,	işçilik,	
kablolama	gibi	birçok	konuda	tasarruf	
sağlıyor.	

Belimo’nun	bugün	kullanılan	damper	
motorunu	icat	etmesinin	üzerinden	
yaklaşık	40	yıl	 geçti.	Bu	 süre	 zar-

fında	da	Belimo	yenilikler	ile	sektörü	ileri	
götürmeye	devam	ediyor.	Hava	kontrol	
ürünlerinde	damper	motorunun	 icadı	 ile	
yaptığı	 etkiyi,	 15	 yıldan	 fazla	 süre	önce	
küresel	kontrol	vanasını	icat	ederek	su	tara-
fında	da	gerçekleştiren	Belimo,	su	tarafında	
bir	adım	ileriye	gidip	elektronik	basınçtan	
bağımsız	kontrol	vanasını	(elektronik	kom-
bine	vana)	icat	etti.	
En	 son	 olarak	Yapay	Zekâ,	Nesnelerin	
İnterneti,	Bulut	Bilişim	gibi	günümüzün	
birçok	 teknolojisini	 dâhil	 ettiği	Energy	
ValveTM	 ile	 ısıtma	ve	 soğutma	kontrol	
vanalarında	büyük	bir	yenilik	yaptı.
Belimo	Energy	ValveTM;	ultrasonik	debi-
metre,	küresel	kontrol	vanası,	iki	adet	sıcak-
lık	 sensörü	 ve	 tüm	bunları	 kontrol	 eden	
akıllı	bir	motordan	oluşuyor.
Enerji	Vanası	>	Kombine	vana	(PICV)	+	
Kalorimetre	+	Kesme	Vanası

Enerji	Vanasının	geleneksel	
kontrol	vanalarından	farkları:
•	 Enerji	Kontrolü:	Geleneksel	

kontrol	vanasına	gönderdiğiniz	
0…10V	kontrol	sinyali	kontrol	
vanasının	açıklığını	belirlerken,	Enerji	
Vanasına	gönderdiğiniz	0…10V	
kontrol	sinyali,	bağlı	bulunduğu	
serpantinin	kapasitesinin	yüzde	kaçı	
kadar	ısı	transferi	olacağını	belirler.

•	 Delta	T	Kontrolü:	Geleneksel	
kontrol	vanası	veya	kombine	vanalarda	
sıcaklık	farkını	kontrol	eden	bir	
kontrolör	yoktur.	Oysa	Enerji	Vanası	
kontrol	ettiği	serpantini	her	zaman	
minimum	tasarım	∆T	değerinde	
(Ör:	Soğutma	∆T	=	5	°C)	tutar.	
Bunu	yapabilmek	için	serpantininizin	
eğrisini	çıkarır,	Yapay	Zekâ	kullanarak	
serpantininiz	öğrenir	ve	size	en	
verimli	çalışacağı	debi	ve	sıcaklık	
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IMI Hydronic Engineering’den 
Dynacon Eclipse Ödüllü Yerden 
Isıtma Kolektörü

Ürün Tanıtımı

tanımıştır.	Böylece,	işin	doğru	yapıldığına	
ve	 zamandan	 tasarruf	 edildiğine	 gönül	
rahatlığı	ile	güvenebilirler.
Dynacon	Eclipse	 serisi,	 3	 ilâ	 12	portlu	
kolektörleri	ve	duvar	yüzeyi	veya	gömme	
montaj	için	kullanılan	farklı	boyutlardaki	
dolapları	içermektedir.	Ürün	grubu	ayrıca,	
izolatörlü,	kir	ve	hava	ayırıcılı	işlevsel	bağ-
lantı	 kitlerini	de	 içermektedir;	 bunların	
tümü,	 devreye	 alma	 ve	 bakım	 işlemleri	
sırasında	hem	güvenliği	hem	de	rahatlığı	
artırmak	amacıyla	tasarlanmıştır.

Kolay kurulum ve devreye alma

Hem	ısıtma	hem	de	soğutmada	(çalışma	
sıcaklığı	2°C	-	60°C);		döşeme	altı,	duvar	
veya	 tavan	 sistemleri	 için	 tasarlanan	
Dynacon	Eclipse,	 tek	bir	portta	300	 l/h	
ile	piyasadaki	 en	yüksek	değer	olan	300	
l/h	debi	aralığında	çalışma	imkânı	sunar.	
Kolektörün	yeni	termostatik	Eclipse	yük-
sek	debili	çekirdekleri,	kurulum	sırasında	
gerekli	debinin,	port	başına	sadece	bir	kez	
ayarlanarak	bu	değerde	korunmasını	sağlar.
Ayar,	bir	alet	veya	bir	anahtar	yardımıyla	

yapılır	ve	bir	EMO	aktüatörü	veya	volanı	
takıldıktan	 sonra	 ayar	muhafaza	 edilir.	
Isıtma	işlevi	kapatıldığında	dahi	bu	debiler	
korunur	ve	böylece	bakım	ve	onarımdan	
sonra	tekrar	devreye	alma	işleminin	hızlı	
ve	kolay	olması	sağlanır.

Son	kullanıcılar	için	daha	fazla	
konfor	

AFC	teknolojisine	sahip	olması,	Dynacon	
Eclipse’i,	 özellikle	hidronik	hesap	 rapo-
runun	 bulunmadığı,	 ısıtma	 borularının	
uzunluğunun	bilinmediği,	yapılan	tadilat	
sırasında	 sıklıkla	karşılaşılan	 ısı	 dağılım	
yetersizliği	 olan	 sistemlerde	 kullanıma	
uygun	hale	getirir.	AFC	teknolojisi,	ayrıca,	
son	kullanıcılar	için	büyük	faydalar	sağlar	
ve	optimum	ısı	dağılımını,	enerji	tasarru-
funu	ve	maksimum	konforu	garanti	eder.
Geçen	yıl	Frankfurt	Almanya’da	düzenle-
nen	ISH	Fuarı’nda,	Dynacon	Eclipse	serisi	
yerden	ısıtma	kolektörleri	için	Design	Plus	
kalite	etiketi	verilmesinin	yanı	 sıra	yeni-
lik,	kalite	ve	işlev	onayını	gösteren	Plus	X	
Award	mühürleri	de	verildi.	

Oda	 sıcaklık	kontrolü	 ve	hidronik	
dağıtım	sistemleri	alanında	dün-
yanın	 lider	 firmalarından	 IMI	

Hydronic	Engineering’in	yenilenen	Dyna-
con	Eclipse	 serisi	 yerden	 ısıtma	kolek-
törleri,	müteahhitlerin	 işyerlerinde	daha	
az	 zaman	geçirmesine	 imkân	 sağlamayı	
amaçlayarak	 arkadaşlarına,	 ailelerine	 ve	
hobilerine	daha	fazla	zaman	ayırmalarına	
yardımcı	olacak	şekilde	üretildi.	Ünitenin	
otomatik	hidronik	dengeleme	ve	entegre	
akış	 göstergeleri,	 kurulumu	 kolaylaştı-
rıp	devreye	 alma	 işlemini	 sorunsuz	hale	
getirirken,	optimum	ısı	dağılımı	ve	enerji	
tasarrufu	özellikleri	ile	müşterilerden	gele-
bilecek	olumsuz	geri	dönüş	riskini	ortadan	
kaldırmaktadır.	

Eclipse	teknolojisi	şimdi	radyan	
ısıtmada	

EMO	termal	aktüatörler	ile	birlikte	kul-
lanıldığında,	 IMI	Heimeier’in	otomatik	
debi	kontrolü	(AFC)	teknolojisi,	otomatik	
hidronik	dengeleme	sağlar	ve	aşırı	debiyi	
önler.	Bu,	hem	devreye	alma	işlemini	kolay-
laştırır	hem	de	debi	ayarlarında	karmaşık	
hesaplamalar	 veya	manuel	 değişiklikler	
yapma	ihtiyacını	ortadan	kaldırarak	müte-
ahhitlerin	 zamandan	 tasarruf	 etmelerine	
yardımcı	olur.
IMI	Hydronic	Engineering	Mühendisleri,	
kolektör	dönüşünde	AFC	 teknolojisi	 ile	
termostatik	vanayı	birleştirerek	müteahhit-
lerin,	suyun	sistemin	tüm	çevrimi	boyunca	
doğru	şekilde	dolaştığını,	akış	göstergeleri	
vasıtasıyla	görerek	doğrulamalarına	imkân	
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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
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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
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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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