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Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

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

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Vitocrossal 100_Termodinamik_TR.indd   1 30.05.17   16:05



Editörden

  

Yine “erkek işi” olarak değerlendirilen CNC operatör-
lüğü de kadınlar için yeni bir iş kapısı olmaya aday. 
Son yıllarda kadınların iş gücüne katılım oranının bir 
işin başarısı için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Ta-
kım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) 
Başkanı Hakan Aydoğdu, “TİAD olarak firmaların CNC 
operatörü istihdamında kadınlara öncelik tanınması 
gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki kadınların da CNC 
operatörlüğü konusunda cesaretli olmaları gerektiği-
ni…  Biliyoruz ki iş dünyasına kadın eli değdiği zaman 
ortaya çıkan iş daha detaylı, daha titiz bir çalışmanın 
meyvesi olacaktır” diyor.

Ben henüz yazıma noktayı koymamışken e-posta 
adresime düşen bülteni de özetle hemen paylaşa-
yım: “LPG tanker sürücü olmak isteyen Fatma Bilici, 
Shell&Turcas’ın yarattığı fırsat ile Türkiye’nin ilk kadın 
LPG tankeri şoförü oldu. Bilici’nin şimdiki hayali, kadın 
sürücülerden oluşan bir tanker filosunun oluşumuna 
destek vermek.” Kız Meslek Lisesi mezunu olan Bili-
ci, sevkiyat sorumlusu olduktan sonra ağır vasıtalara 
ilgisinin artığını söylüyor. Bilici: ’’Bir gün ben de tan-
ker kullanacağım, dedim, bunu bir meydan okuma 
olarak gördüm. Bu isteğimi Operasyon Müdürüme 
ve Shell&Turcas’ın yetkililerine ilettim, onlar da beni 
yüreklendirdiler ve kesin kararımı verdim’’ diyor.

Örneklerin her geçen gün artması en büyük temen-
nim. Kadın olmanın sadece börek açmaktan ibaret ol-
madığının altını çizerek (ki şahane de börek açarız o 
ayrı) söyleyeceğim son söz şudur: Elimizin hamuruyla 
buradayız; iş hayatının tam göbeğinde…

adınların iş yaşamındaki varlığı, artık tartışma 
götürmez bir gereklilik ve kesinlikle bir eşitlik 
meselesidir. Ülkemizde kadınların yapama-

yacağı düşünülen işleri deneyip başarılarıyla gazete 
manşetlerini dahi süsleyen çok sayıda kadın gördük 
hep birlikte. Özellikle sektörümüz, kadınların çok fazla 
yer almadığı bir sektör sayılabilir-di. Sayılabilirdi diyo-
rum çünkü artık sektörümüzde de kadın çalışan sayısı 
artıyor, artması için çeşitli firma ve dernekler şahane 
çalışmalara imza atıyorlar. İşte size birkaç örnek: 

2016 yılında Filli Boya’nın başlattığı “Filli Kadın Usta-
lar” hareketi oldukça ilgi çekiciydi. Çok sayıda kadını 
meslek sahibi eden proje,  Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ve İŞKUR ortaklığında halen sürüyor. 

Bir başka şahane proje de İzmir’de başlıyor: “Kadın Us-
talar Hareketi”. Proje kapsamında kadınların yaklaşık 
30 iş kolunda uzmanlar tarafından eğitilmesi ve tüm 
eğitim masraflarının “kadinustalar.com” öncülüğünde 
sponsor firmalar tarafından karşılanması hedefleni-
yor. Proje ile 8 içinde 21 ilde 1000 kadının “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” alarak iş başı yapmaları sağlanacak. 
Tamamen özel sektör işbirliğiyle finanse edilen pro-
jeye dahil olmak isteyen kadınların sadece www.ka-
dinustalar.com adresinden başvuru yapmaları yeterli 
oluyor. Eğitimi tamamlayan tüm kadınların “Mesleki 
Yeterlilik Sertifikası” sınav masrafları da kadinustalar.
com tarafından karşılanacak. Belgeyi almaya hak kaza-
nan kadın ustalar dilerlerse bulundukları lokasyondan 
gelecek iş taleplerine ücretsiz yönlendirilecekler, di-
lerlerse de sponsor firmalarda iş başı yapacaklar. MYK 
Belgeli kadın ustaları istihdam eden firmalar, devlet 
tarafından sunulan SGK teşviklerinden yararlanacak.
Kadinustalar.com’un ilk etap eğitimleri Ekim ayında 
İzmir’de başlayacak. 

K

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Elimizin hamuruyla buradayız; iş hayatının tam göbeğinde!
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TOBB İklimlendirme Meclis Başkanı ve İSİB Başkan Yardımcısı 
Zeki Poyraz, TİM Yönetim Kurulu’nda

ASHRAE RAL CRC 2018 Geniş Bölge Toplantısı Antalya’da Yapılacak

T

A

OBB İklimlendirme Meclis Başkanı ve 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-

liği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki 
Poyraz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 30 Haziran 
2018 tarihinde yapılan 25. Olağan Genel 
Kurulu’nda belirlenen 26 sektörün temsil-
cilerinden oluşan TİM Sektörler Konseyi, ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. 71 bin ihracatçıyı 
temsil eden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
yeni Başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında 
yapılan toplantıda 4 yıl boyunca görev 
yapacak olan 13 kişilik TİM Yönetim Kurulu 

SHRAE RAL CRC 2018 Geniş Bölge 
Toplantısı Bölümler (chapters) Kon-

feransı, 4 - 7 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleşecek. İklimlendirme 
İhracatçıları Birliği (İSİB) Geleneksel Yıl-
lık Toplantısı ile paralel organize edilen 
RAL CRC 2018’in Organizasyon Komitesi 
adına Başkan Selman Ölmez (ASHRAE 
Türkiye Bölüm Başkanı), etkinlik hakkında 
özetle şu bilgileri verdi: “ASHRAE RAL CRC 
2018 Konferansımız Antalya’da yapılacak. 
Antalya, sadece Türkiye için değil, 300 
adet 5 yıldızlı oteli ile tüm Akdeniz böl-
gesi için turizm başkentidir. Türk Rivierası 
olarak anılan Antalya, aynı zamanda dün-

üyeleri belirlendi. İSİB Başkan Yardımcısı 
Zeki Poyraz, yeni Yönetim Kurulu’na görev-
lerinde başarılar dilerken, amaçlarının ülke 
ihracatını çok daha iyi noktalara taşımak 
olduğunu ifade etti. Artık sorumluluğunun 
bir kat daha fazla olduğunu söyleyen Poy-
raz, yalnız iklimlendirme sektörü ihracatı 
için değil, tüm ülke ihracatını artırmak, 
ihracatçının daha keyifli ve kolay ihracat 
yapabilmesi için emek vereceklerini kay-
detti. TİM Başkanı önderliğinde yola çıktık-
larını söyleyen Poyraz, sektörler konseyi ve 
tüm delegeler ile birlik ve beraberlik içinde 
ihracata yön vereceklerini sözlerine ekledi.

yanın en çok turist alan 
üçüncü kentidir. 2 bin 
200 yıllık tarihi boyunca 
Romalılar, Fenikeliler, 
Bizanslılar, Selçuklular 
ve Osmanlı medeni-
yetleri Antalya’nın kent 
mirasına katkıda bulunmuştur. Bu gör-
kemli tarih, dünyanın dört bir yanından 
doğrudan bağlantılı uçuşlarla kente gelen 
turistlerle paylaşılıyor. Etkinliğimiz, İSİB yıl-
lık toplantısı ile aynı tarihte, aynı otelde 
gerçekleşecek. Böylelikle önde gelen 
Türk HVAC&R uzmanları, bilim insanları 
ve mühendisleri ile birlikte, tüm hafta 

boyunca, gelecekteki 
projeler için işbirlikleri 
kurma, mevcut bilgi biri-
kimimizi ve bağlantıları-
mızı güçlendirme fırsatı 
bulacağız. Bilindiği gibi 
bu etkinlik her yıl farklı 

temalar altında gerçekleştiriliyor. CRC için 
teknik program teması, bu yıl ‘Yeni Enerji 
Geleceğimizin İnşası’ başlığını taşıyor. Bu 
başlık, gelecek Başkan Sheila Hayter’in 
‘toplum’ teması ile paralellik göstermekte-
dir. Teknik toplantılar, iş dünyasına yönelik 
toplantıların yanı sıra keyifli etkinlikler de, 
programımız dahilinde yer alıyor.”

Tunç Korun, İSKİD Isı Pompası Komisyonu Başkanı Oldu

F orm Şirketler Grubu İcra Kurulu 
Başkanı Tunç Korun, İSKİD bünye-

sinde oluşturulan Isı Pompası Komisyonu 
başkanı oldu. 
İSKİD Isı Pompası Komisyonu Başkanlığı’na 
seçilmesi ile ilgili bir değerlendirme yapan 
Form Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı 
Tunç Korun, “Son yıllarda giderek önem 
kazanan ısı pompaları konusunda İSKİD 
bünyesinde bir komisyonun kurulma-
sının, hem sektörde hem de toplumun 
genelinde bilinç oluşturulmasına önemli 

katkılar sağlayacağı inancındayım. Isı 
pompaları alanında ilerlemenin sağlıklı 
ve hızla sağlanması yönünde gerekli faali-
yetleri komisyon olarak yürüteceğiz” dedi. 
Yirmi altı üye, başkan ve başkan yardım-
cısından oluşan Isı Pompası Komisyonu, 
ısı pompaları konusundaki bilgi birikimi 
ve tecrübeleri, ilgili mercilerle paylaşarak 
ülkemizde bu alanda yaşanacak gelişme-
lerin doğru, etkin, sürdürülebilir, çevreye 
duyarlı, enerji verimli ve hızlı olmasını 
sağlamak vizyonuyla hareket edecek.
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Pilsa

 

COAS

Yağ ve Petrol
Ayırıcılar
• Atık sulardaki yağ ya da petrolü ayırır.
• Otel, AVM, ofis binası, hastane, restaurant vb. yerlerde kullanılır.
• Toprak altı ve zemin üzeri modeller.
• İhtiyaca göre farklı kapasitede opsiyonlar.
• PE ve GRP hammadde.
• Seviye alarm cihazı ile tedarik.



Haberler

T

Termofan A.Ş. TKS Serisi Klima Santralleri Eurovent Sertifikası Aldı
ermofan A.Ş.’nin TKS serisi klima 
santralleri Eurovent sertifikası aldı. 

Yeni nesil profil karkas yapılı bu yeni klima 
santralleri, TÜV Ar-Ge laboratuvarlarında 
yapılan testler sonucunda ortaya konulan 
yüksek sınıflı mekanik özelliklerinin Euro-
vent tarafından da onaylanmasının ardın-
dan müşterilerin beğenisine sunuldu. Ter-
mofan A.Ş. yetkilisi Murat Umman, konu 
ile ilgili olarak “Eurovent serisi ürünümüz 
ile gurur duyuyoruz. Termofan olarak, müş-
terilerimize her daim eşsiz konfor sunan, 
çevreye duyarlı, üstün performanslı ürünler 
sunabilmek için Ar-Ge çalışmalarımıza ara-
lıksız devam edeceğiz. TKS serisi klima san-
tralleri, T2 sınıfında ısıl geçirgenlik ve TB3 
sınıfında ısıl köprüleme değerlerine sahip. 
Ürün ayrıca diğer Termofan klima santra-
linde olduğu gibi, artı ve eksi basınçta L1 
sınıfı sızdırmazlık ve D1 sınıfı gövde daya-
nımı mekanik özelliklerini taşıyor. Yeni TKS 
serisi yüksek yalıtım seviyesi sayesinde, ses 
yutum değerlerinde de muadillerine oranla 
bir fark yaratmış durumdadır. Cihazlarda 
karkas yapı gereği iç yüzeylerde sağlanan 

düz yüzeyler kolay temizlenebilirlik imkânını 
beraberinde getiriyor. TKS serisi klima san-
tralleri, bütün bu özellikleri sayesinde 
standart yapının yanı sıra, hijyenik yapıda 
opsiyonlara da sahip. Termofan A.Ş. olarak 
müşteri beklentilerini zamanında ve tam 
olarak karşılayıp çevreye saygılı, estetik ve 
fonksiyonel açıdan müşteri memnuniyetini 
en üst düzeyde sağlayacak hizmeti sunuyo-
ruz. Hizmette güven, müşteri memnuniyeti, 
kalite prensiplerine bağlı, etik değerleri olan, 
müşteri odaklı çözümlere önem veren, sos-
yal sorumluluk sahibi bir firma olarak Euro-

vent sertifikası ile beraber kaliteye yeni bir 
imza attık” açıklamasını yaptı.

ISIDEM Yalıtım Üretim Kapasitesini Yüzde 50 Artırıyor

Y urtiçi ve yurtdışı teknik yalıtım sek-
törünün önde gelen üreticilerinden 

ISIDEM Yalıtım’ın üretimini yüzde 50 
artıracak üretim verimliliği projesine böl-
gesel kalkınma ajansından destek geldi. 
Proje, bölgesel kalkınma ajansı tarafından 
oluşturulan “sektörel rekabetçiliğin artırıl-
ması mali destek programı” kapsamında 
yapıldı. Programın amacı Bursa – Eski-
şehir – Bilecik bölgesinde ön planda yer 
alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip 
havacılık, savunma, raylı sistemler, teknik 
tekstil ve kompozit sektörlerinde faaliyet 
gösteren işletmelerin üretim altyapıları-
nın ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla 
verimliliğin ve katma değerin artırılması, 
ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır. Prog-
rama toplam 36 proje başvuru yaparken 
bunlardan sadece 12 proje desteklenmeye 
değer görüldü. ISIDEM Yalıtım “Fırın modi-
fikasyonu ile elastomerik kauçuk köpük 
üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik 

kapasite artışı” projesi ile teşvik almaya 
hak kazandı. ISIDEM Yalıtım’ın fırınlarında 
yapacağı konstrüktif değişiklikler ile üretim 
kapasitesinin yüzde 50 artırılması hedefle-
niyor. Artacak kapasite ile hem istihdama 
hem de ihracat hacmimizin artmasına ola-
nak sağlanacak.
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Haberler

Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları
Girne Mh. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merkezi

A Blok No:72/28A 34852 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 366 10 80 Faks: +90 216 366 10 81

info@resterm.com   www.resterm.com

- Galvaniz - Paslanmaz çelik kasa
- 304 AISI ısıtıcı elemanlar
- 0,5-1200Kw güç aralığı (Dikdörtgen + Santral)
 0,5-20Kw güç aralığı (Yuvarlak)
- İstenilen model - ölçü ve güçte özel üretim
- 2 kademeli sıcaklık emniyeti
- Otomasyon uyumlu modeller
 Kademe kontrolü. 0-10V kontrol
 Modbus RTU - Bacnet MS/TP Entegrasyon
- Kolay montaj, IP43 koruma
- CE onaylı ürünler

KANAL TİP &
SANTRAL TİP
ELEKTRİKLİ

ISITICILAR

Haberler

Ecolab 2030 Yılına Kadar 1,2 
Trilyon Litrelik Su Tasarrufu 
Sağlayacak

D ünya genelinde 170 ülkede operasyonlarını sürdü-
ren Ecolab’ın “Daha İyi Bir Dünyanın Katalizörü” 

başlıklı kurumsal sürdürülebilirlik raporuna göre şirket 
2017 yılında 590 milyon insanın yıllık içme suyu ihtiyacı 
olan 650 milyar litrelik su tasarrufu sağladı. Ecolab Tür-
kiye Genel Müdürü Hülya İbrahim, Türkiye’de de aynı 
doğrultuda birçok projede hijyen ve su alanında üretim 
ve hizmet sağlayan işletmelerde ortak projelerin başa-
rıyla yürütüldüğünü söyledi. Dünyada su kaynaklarının 
giderek azalmasında insan faktörünün kritik olduğunu 
ve bu alanda yaşanan küresel adaletsizliğin ancak bilinçli 
üretim ile mümkün olduğunu söyleyen İbrahim, “Ecolab 
dünya çapında yaptığı çalışmalarla çevreyi koruyan ortak-
lıklar ve programlara destek olmayı sürdürüyor. Öncelikle 
kendi operasyonlarımızda teknolojyi kullanarak su, enerji 
ve atıkları azaltmak için iç hedefler belirledik. Ecolab’da 
sürdürülebilirlik hepimizin paylaştığı temel bir değerdir. 
Daha iyi bir dünya için bir katalizör görevi görüyoruz. 
Ülkemizde de müşterilerimizin çevreyi koruyan tekno-
lojiler kullanması için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. 

Türkiye	önlem	almalı
Türkiye’nin artan nüfus, gelişen sanayi ve hızla büyü-
yen kentlerle 2030 yılında su sıkıntısı çeken bir ülke 
olacağının öngörüldüğüne dikkat çeken Hülya İbra-
him, sanayide kullanılan suyun kullanımı, yönetimi ve 
geri kazandırılmasının artık daha önemli hale geldiğini 
ifade etti. İbrahim, Ecolab’ın müşterilerinin su ve enerji 
kullanımını azaltmalarına, temiz hastaneler, oteller ve 
restoranlar yaratılmasına, gıda ve enerjiyi güvenli bir 
şekilde üretilmesine yardımcı olduğunu vurguladı. İbra-
him sözlerini şöyle sürdürdü: “Ecolab olarak 2020’ye 
kadar su çekilmesini yüzde 25 ve sera gazı emisyonlarını 
ise yüzde 10 azaltarak 2015 baz puanına indirmeyi 
hedefliyoruz. 2030 yılına kadar, bir milyar insanın içme 
suyu ihtiyacına eşdeğer 1,2 trilyon litre su tasarrufu 
sağlamayı amaçlıyoruz.”
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Haberler

M

Mühendis Kadınlar Derneği ALDAĞ A.Ş.’yi Ziyaret Etti
ÜKAD (Mühendis Kadınlar Derneği) 
Kurucu Başkanı Esma Sarıaslan ve 

Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Özkal, 12 
Temmuz 2018 tarihinde ALDAĞ A.Ş. Yöne-
tim Binasını ziyaret etti. ALDAĞ A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Rebii Dağoğlu 
tarafından ağırlanan MÜKAD temsilcileri, 
faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi 
aktardı. MÜKAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Esma Sarıaslan, geleceğin kadın mühendis 
adayı üniversite öğrencileri ile güçlü bir 
iletişim yapısı oluşturmak, onları sektöre 
kazandırmak, staj ve iş olanakları yaratmak 
istediklerini söyledi. Sektör STK’larının çalış-
malarını önemseyen ve bundan sektör yara-
rına mutlaka önemli kazançlar olacağını 
bildiren Rebii Dağoğlu özellikle çok iyi lise 
ve üniversite eğitimi almış kadınların çalış-
mamayı tercih etmesinin ülke ekonomisi 
açısından olumsuzluğu ve bu kadınların 
çalışma hayatlarına mutlaka kazandırılma-
sına yönelik çalışmalar yapılmasının gerek-
liliği üzerinde durdu. Kadınların sektördeki 
işgücüne katkı oranını önemsediklerini vur-
gulayan Rebii Dağoğlu, kadınlarımızın hem 
sektörümüzde hem de sektör dışında kendi 
alanlarında daha fazla yükseltilmelerine ola-
nak tanıyacak, cam tavanları ortadan kaldı-
racak her türlü düzenlemelerin takipçisi ve 
destekçisi olacaklarını belirtti. MÜKAD’ın 
kadın mühendis ve mimarlar arasında daya-
nışma ve işbirliği çalışmalarından bahseden 

yetkililer, 2019 yılında yapmayı planladık-
ları çalıştay ve yılda 4 kez yayımlanacak 
dergi projeleri hakkında bilgi verdi. Rebii 
Dağoğlu, çalıştay içerik taslağını beğendi-
ğini söyleyerek, ALDAĞ A.Ş.’nin çalıştaya 
sponsor olabileceğinin altını çizdi. Dergi 
projelerini de içerik, reklam ve sponsorluk-
larıyla destekleyebileceklerini ifade eden 
Dağoğlu, MÜKAD’a bu alanda da başarı 
temenni etti. Eğitim alanındaki çalışmaları 
kapsamında mühendislik fakültelerinde 
okuyan öğrencilerin staj yeri bulmaları 

konularında yardımcı olduklarını bildiren 
MÜKAD temsilcileri, bu konuda ALDAĞ 
A.Ş.’nin de desteğini ve kadın mühendisle-
rinin derneğe katılımını istediklerini bildirdi. 
Dağoğlu, ALDAĞ A.Ş. olarak genel olarak 
MÜKAD faaliyetlerini desteklemeye hazır 
olduğunun altını çizdi. Birlikte yaptıkları 
çalışmaların sonucunda elde edilen gelirin, 
çocukların eğitim fonuna aktarılarak ortak 
fayda üretilebileceğini vurgulayan MÜKAD 
temsilcileri, ALDAĞ A.Ş. ile işbirliklerinin 
artmasını diledi.

Utkun Köksal, ALDAĞ A.Ş. Akhisar Tesisi Proje ve Üretim 
Planlama Müdürü Olarak Görevine Başladı

Y eşil bina konseptine uygun olarak 
34 bin 000 m² alan üzerine 28 bin 

800 m² kapalı alan olacak şekilde inşa 
edilen Manisa Akhisar tesisinde geri sayım 
başladı. Çok yakında hizmete girmesi bek-
lenen ve yapımı 12.5 milyon USD’yi bulan 
tesis için işe alımlar ve atamalar tüm hızıyla 
sürüyor. ALDAĞ A.Ş. Akhisar Fabrikasında 
Proje ve Üretim Planlama Müdürü olarak 
Utkun Köksal, 10 Temmuz 2018 tarihi 
itibarıyla görevine başladı. 1983 doğumlu 
olan Utkun Köksal, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Makine Mühendisliği lisans ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi Mühendislik Yönetimi 

yüksek lisans diplo-
malarına sahip. İş 
yaşantısına 2006-
2008 yılları arasında 
proje mühendisi ola-
rak başladı. 2008-
2010 yılları arasında 
Vestel Beyaz Eşya 
bünyesinde Mekanik 
Tasarım Mühendisi olarak çalıştı. 2010-
2012 yılları arasında York - Johnson Con-
trols klima santrali fabrikasında Uzman 
Proje Mühendisi olarak görevini yerine 
getirirken aynı zamanda tesisin Manisa’ya 

relokasyonunda ve sistem entegrasyo-
nunda da aktif rol oynadı. 2012 yılından 
bu yana, Franklin Electric – Impo dalgıç 
pompa ve motor fabrikasında Mühen-
dislik Müdürü pozisyonunu yürüten olan 
Köksal, İngilizce ve Almanca biliyor, evli ve 
iki çocuk babası. Utkun Köksal, Proje ve 
Üretim Planlama Müdürü olarak hedefini 
“Avrupa ve Amerika’da 30’u aşkın üretim 
tesisinde edindiği yenilikçi ve rekabetçi 
mühendislik yaklaşımını, Aldağ A.Ş.’nin 
değerleriyle harmanlayarak, şirket hedef-
lerine yönelik katma değer üretme” olarak 
açıkladı.
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Bina Tekniğinde Güven Veren Çözüm Ortağınız

Sirkülasyon Sistemlerinde 
Yüksek Enerji Verimliliği 

Atıksu & Drenaj Sistemlerinde 
Çeşitlilik ve Yüksek Kalite

Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri ile 
Konforda Süreklilik

Yangın Pompasında 
Yüksek Standartlar



Haberler

A r-Ge çalışmaları konusunda kuru-
luşundan bugüne hız kesmeyen 

Aironn’un, yeni Ar-Ge projesi için TÜBİTAK 
KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı’na 
yaptığı başvuru kabul edildi. Aironn’un “Fan-
ların Standartlara Uygun Akustik Ölçümü 
için Çınlama Odası Tasarımı ve Kurulumu” 
projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek. 
Proje tamamlandığında, Aironn Kocaeli tesi-
sinde bulunan AMCA standartlarına uygun 
Fan Test Laboratuvarının yanına, AMCA 300 
ve ISO 3741 standartlarına uygun yeni bir 
laboratuvar daha konulacak.

Türkiye’deki en büyük boyutlu 
“Çınlama	Odası”

Bu proje tamamlandığında, fanların akustik 
özelliklerinin tasarım sırasında belirlenebile-
ceği bir akustik test laboratuvarı olan, 300 
metreküp hacimli ve Türkiye’deki en büyük 
boyutlu “Çınlama Odası” hizmete girecek.
Planlanan çınlama odası, birbirine para-
lel olmayan sert ve sesi yansıtan özellikte 
duvarlara sahip olacak. Oda duvarlarından 
yansıyan ses, akustik enerjinin oda içerisinde 
homojen dağıldığı ve ses basınç düzeyinin 
odanın her noktasında eşit olduğu bir ses 
alanı yaratılarak, odanın herhangi bir nok-
tasına yerleştirilecek ses ölçüm cihazlarıyla 
ürünün gürültü seviyesi belirlenebilecek. 
Oda dışındaki gürültü ise, ses sönümleyici 
malzemelerden oluşan katmanlı oda duvar 
yapısı ile iç ortamdan izole edilecek. Bu 
odada 200-1500 mm değerleri arasında 
çeşitli çaplarda fanların doğru test edilebil-
mesi için bir platform hazırlanacak, ayrıca 

hava akışı kaynaklı gürültüyü yok edecek bir 
tesisat kurulacak.

“En	düşük	hız”;	50	Hz	kritik	
frekans	için	akustik	ölçüm	olanağı

Aironn’un TÜBİTAK desteğiyle kurulacak 
Çınlama Odası’nda Türkiye’deki en büyük 
çapa ve debiye sahip fanların akustik ölçümü, 
1.500 mm çap, 145.000 metreküp/saat debili 
fan testi gerçekleşebilecek. Yeni tesis edilen 
laboratuvarda “en düşük hız”; 50 Hz kritik 
frekans için akustik ölçüm yapabilecek.
Fanlar boyutu ve kapasitesine göre 60-100 
dBA ses üretmektedir. İstenmeyen bu gürültü, 
fanın yapı içindeki konumuna göre, otopark 
içinde veya komşu mahallerde gürültü prob-
lemine neden olmaktadır.
Gürültü problemini çözmenin en etkin yolu, 
gürültüyü kaynağında çözmektir. Bu nedenle 
Aironn, fan kanat tasarımı, fan gövde tasarımı 

ve diğer parametrelerin, fanların ses gücü ve 
ses basıncı düzeyine etkisini araştırıp tasa-
rımlarını sürekli geliştirebilmeyi hedefliyor.
Fan emiş ve fan atış susturucularının tasa-
rımları da yine bu bilgiler doğrultusunda 
geliştirilecek. Bu proje ile Aironn mevcut fan 
tasarımlarının akustik değerlerini ölçmek ve 
tasarımlarını geliştirmek için Ar-Ge depart-
manına konu ile ilgili sürekli veri girişi sağ-
layacak. Bu proje sürecinde yapılan araştır-
malar firma için akustik konusunda yeni bir 
kültür ve bakış açısı kazandıracak. Aironn’un 
giderek uzmanlaşan akustik ile ilgili bilgi biri-
kimi, uluslararası rekabet gücünü artıracak.

Aironn’un	yeni	Çınlama	Odası,	
üniversite-sanayi	işbirliğinin	
hizmetinde	olacak

Tasarlanacak Çınlama Odası, Türkiye’de 
200-1.500 mm çapları arasında değişen 
skalada farklı fanların akustik ölçümü ala-
nında bir “ilk” olacak. Avrupa Birliği uyum 
sürecinde olan ülkemizde gürültü kirliliği ile 
ilgili çeşitli bakanlıkların başlattığı olduğu 
çalışmalar doğrultusunda bu proje, hava-
landırma sektörü için konuyla ilgili bilinç 
oluşmasına katkı sağlayacak.
Aironn’un projelendirip kurduğu diğer test 
düzeneklerinde olduğu gibi, bu test düze-
neği de yüksek lisans ve doktora öğrencileri-
nin tezlerini hazırlarken kullanabilecekleri bir 
laboratuvar olma özelliği taşıyacak. Projenin, 
bu yönüyle de üniversite-sanayi işbirliğini 
geliştirerek sürdürebilecek bir boyutu olacak.

Aironn’un Yeni Ar-Ge Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
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Haberler

Grundfos, M.E.B. ile “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” İmzaladı

D ünya için sürdürülebilir su çözümleri 
geliştiren teknoloji kuruluşu Grundfos 

mesleki eğitime desteğini, Milli Eğitim Bakan-
lığı ile yaptığı işbirliği protokolü ile bir adım 
daha ileri taşıdı. Grundfos, mesleki eğitime 
verdiği desteği güçlendirmek için 12 Temmuz 
2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile bir 
protokole imza attı.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eği-
tim Genel Müdürlüğü ile Grundfos Pompa 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 
yapılan “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü”, 
M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nde M.E.B. Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay 
ve Grundfos Türkiye Genel Müdürü Burak 
Gürkan tarafından imzalandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Grund-
fos Türkiye Genel Müdürü Burak Gürkan, 
“Bu protokole imza atmak için maceramızın 
nereden başladığından bahsetmek isterim. 
Her şey birkaç ay önce bize Şanlıurfa Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ulaşan 
bir öğretmenimizle başladı. Yeni müfredat 
çerçevesinde ihtiyacı olan teknik eğitim, bilgi 
ve ekipman için bizimle iletişime geçen bu 
değerli öğretmenimiz, Grundfos’un özellikle 
pompa ve tesisat çözümleri ile ilgili olarak 
yardımını rica etti. Biz de kendisine büyük bir 
mutlulukla yardımcı olduk. Bunun ardından 
sadece bu okul değil, onun ötesinde tüm 
Türkiye’de neler yapabiliriz diye araştırma 

yapmaya başladık. Araştırmalarımızın netice-
sinde Milli Eğitim Bakanlığı ve M.E.B. Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Sayın Osman 
Nuri Gülay Bey ile iletişime geçtik, mesleki ve 
teknik eğitimin geliştirilmesi adına bir işbirliği 
yaptık ve en nihayetinde protokolümüz imza 
aşamasına geldi” dedi. 
Protokolün amacı hakkında bilgi veren Gür-
kan, “Bu protokolün amacı; Grundfos’un 
geliştirdiği enerji verimli teknoloji ve bilgi 
kaynaklarıyla Milli Eğitim Bakanlığımızın 
başlattığı yeni program ve müfredat çer-
çevesinde, tesisat ve iklimlendirme ile ilgili 
eğitim ihtiyacını gidermek, dünyadaki yeni 
çözümleri ve teknolojileri Türkiye’deki öğren-
cilerimize anlatabilmek. Ayrıca teknolojik 
anlamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç-
larını, Grundfos’un teknolojisi, pompa ve 
pompa sistemleri konusundaki engin tec-
rübeleri ile zenginleştirip Türkiye’de mes-
leki ve teknik eğitime destek olabilmek. Bu 
protokol kapsamında Grundfos; öğrencilere 
burs vermekten okullara laboratuvar yardımı 
yapmaya, mezun olduktan sonra öğrencile-
rimize referans olup sektörde iş bulmalarına 
yardımcı olmaya kadar geniş bir yelpazede 
destekte bulunacak. Buna ek olarak kendi 
bünyemizde bulunan ve sektörümüzün 
gelişmesi için yıllardır eğitim veren Grund-
fos Akademi’de öğrenci ve öğretmenlerimize 
günümüz pompa, tesisat ve iklimlendirme 
çözümleri hakkında eğitim vereceğiz. Sek-

tördeki mühendis, tekniker, teknisyen tüm 
çalışanların teknik yeterliliklerine katkı sağla-
mak, bilgi birikimini paylaşmak Grundfos’un 
hedeflerinden biridir. Bunun bizim için özel-
likle önemli olmasının sebebi; Türkiye ne yazık 
ki enerjide dışa bağımlı bir ülke. Ülkemizde 
enerji verimli çözümler ne kadar yaygın ola-
rak kullanılırsa tesisat ve iklimlendirmede 
kullandığımız enerji ve dışa bağımlılığımız 
azalacak ve elbette dünyadaki karbon ayak 
izimizi de azaltıp çevreye daha faydalı olaca-
ğız. Grundfos, global organizasyonunda da 
onlarca yıldır tüm dünyada sosyal sorumluluk 
projelerine önem veren bir firma, dolayısıyla 
ülkemizde de bu tarz sosyal sorumluluk pro-
jelerimiz devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı 
ile yaptığımız bu işbirliği bizim için ayrıca çok 
değerli, çünkü Grundfos, Türkiye’de 20. yılını 
bitirdi. Dolayısıyla 20. yılımızı böyle anlamlı 
bir projeyle daha taçlandırdığımız için gurur-
luyuz” diye konuştu.
M.E.B. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Osman Nuri Gülay ise şunları söy-
ledi: “Grundfos ile imzaladığımız bu proto-
kolle ilgili olarak Sayın Burak Gürkan Bey’e ve 
ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proto-
kolle hedefimiz, üreten bir Türkiye yaratmak. 
Ülkemizin kendi teknolojisini kendisi üre-
ten bir ülke olması ve bu ürettiği teknolojiyi 
dünyaya sunmasını amaçlıyoruz. Ülke olarak 
döviz girdimizi artırıp döviz çıktımızı azaltma-
mız gerekiyor. Bu konuda hem sektöre hem 
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bize çok iş düşüyor. Biz sektörle birlikte ne 
kadar nitelikli iş gücü yetiştirip bu gücü sana-
yiye sunarsak üretimimiz de o kadar kaliteli 
olur ve üretimdeki bu kalite, markalaşmayı 
da beraberinde getirir. Ne yazık ki ülkemizin 
bir markası yok, bunu yaratmamız gerekiyor. 
Markalaşmayı temel hedef alarak bu işbir-
liğini inşa ettik. 6764 sayılı yasa, nitelikli iş 
gücü yetiştirme konusunda hem Bakanlığa 
hem de sektöre büyük destek sunuyor. Biz 
bulunduğumuz genel müdürlüğü bir şirket 
gibi yönetiyoruz. Genel Müdürlüğümüz sek-
töründür. Onlar varsa biz varız. Biz 54 alan, 
200 dalda eğitim veriyoruz. İşte bu tesisat 
teknolojisi ve iklimlendirme alanı, bu alan 
ve dallardan biri. Tüm alanları da bu şekilde 
güçlendirip okullarımıza sektörü dahil ederek 

eğitimi geliştireceğiz. Okullarımızı sektörle 
birlikte yönetmek istiyoruz. Sektör kendi alan-
larıyla ilgili okullara laboratuvarlar donatsın 
ve öğrencilerin bu değerli meslekleri tercih 
etmeleri için burslar vererek onları teşvik 
etsin istiyoruz. Öğretmenlerimize yurt içi ve 
yurt dışında staj imkânı sunacağız, sektörün 
yeni teknolojilerini tanıyacak ve bu bilgileri 
öğrencilerine aktaracaklar. Bu şekilde ortak 
bir hareketle hem meslek liselerini cazip hale 
getirecek, hem okullarımızı sektörle yönete-
cek, hem de buradan mezun olacak çocuk-
larımıza da kendi sektörlerinde istihdam sağ-
layacak şekilde kaliteyi artıracak çok güzel ve 
anlamlı bir çalışma içine girdik. Bu çalışma-
larımızın meyvelerini de çok yakın zamanda 
toplayacağımıza inanıyorum.” M.E.B. Mesleki 

ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün bir 
devlet kuruluşu gibi görülmemesi gerektiği-
nin altını çizen Gülay, “Genel Müdürlüğümüz 
mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için 
sektörlerimizle birlikte çalışıyor. Burası sizin 
yeriniz. Görüşlerinize, talep ve dileklerinize 
kapımız sonuna kadar açık. Grundfos ve 
Burak Gürkan Bey’e mesleki ve teknik eğitime 
destekleri için teşekkür ediyor, protokolü-
müzün hayırlı olmasını diliyorum” diyerek 
konuşmasını sonlandırdı.
Grundfos Türkiye ile T.C. Milli Eğitim Bakan-
lığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür-
lüğü arasında imzalanan “Mesleki Eğitim 
İşbirliği Protokolü”nün videosunu izlemek 
için: http://www.dsyg.tv/egitim/grundfos-
m-e-b-mesleki-egitim-protokolu/

MMO Sanayi Portalı Yayın Hayatına Başladı

T MMOB Makina Mühendisleri Odası 
Sanayi Çalışma Grubu, MMO Sanayi 

Portalı’nın yayın hayatına başlamasıyla 
ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifade-
lere yer verildi: “Odamız tarafından yürü-
tülen sanayiye ilişkin çalışma ve etkinlikler 
köklü bir geleneğe dayanmakta, bugün de 
tüm hızıyla devam etmektedir. Odamız, 
toplum yararları doğrultusunda; ülkemiz 
sanayisinin ve mühendislik mesleğinin 
ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini, 
yaygın inceleme ve araştırmalarla katkı 
sunmayı hedeflemektedir. Odamız bilimi, 
tekniği ve teknolojiyi izleme, yorumlama 

ve ülke çapında geliştirmeyi amaçlamakta, 
geçmiş çalışmalarından taşıdığı bilgi ve 
deneyimiyle birçok konuya ilişkin alternatif 
görüş ve öneriler ortaya koymaya çaba-
lamaktadır. Bu kapsamda sanayi üzerine 
yaptığımız yoğun çalışmaları derleyen 
MMO Sanayi Portalı’nın yayın hayatına 
başladığını duyurmak isteriz. MMO web 
sitesi bünyesinde faaliyet gösterecek MMO 
Sanayi Portalı’nda, ‘Yayınlar’, ‘Etkinlikler’ 
ve ‘Basın Açıklamaları’ndan oluşan üç 
ana bölüm yer almaktadır. Yayınlar bölü-
münde, aylık olarak düzenli yayımlanan 
sanayi analizleri, Odamızın 1970’lerden 

bu yana yayımladığı kitaplar ve geniş 
yelpazedeki içerikleriyle Oda raporları ve 
alan araştırmaları yer almaktadır. Etkin-
likler bölümünde ise, 1962’den bu yana 
ülkemiz sanayisinde önemli bir yeri olan 
TMMOB Sanayi Kongreleri ve Türkiye’nin 
birçok ilinde gerçekleştirilen sempozyum 
ve paneller yer almaktadır.”
Soru ve önerileriniz için: http://sanayi.
mmo.org.tr/iletisim/

İSİB, Sektör Buluşması’nda Bir Araya Geliyor

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB)’nin her yıl düzenlediği 

İSİB Sektör Buluşması bu yıl ASHRAE 
RAL CRC toplantısı ile birlikte gerçek-
leştirilecek. 3-6 Ekim tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirilecek olan Sektör 
Buluşması, ASHRAE’nin üyelerine yönelik 
her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği 
Chapters Regional Conferences çerçe-
vesinde düzenlediği organizasyon ile eş 
zamanlı olarak yapılacak. Dünya iklim-
lendirme sektörü temsilcileri ile bir arada 
olacak olan İSİB üyeleri, uluslararası sek-

törel iletişimi ve ticari ilişkileri geliştire-
cek çalışmalar yapma fırsatı da bulacak. 
İklimlendirme sektörünün geleceğinin 
ele alınacağı, yol haritasının çizileceği 
ve sektör temsilcilerinin beklentilerinin 
konuşulacağı Sektör Buluşması’nda, 
Güncel Dünya ve Türkiye Ekonomisi, 
Yeni Kuşak Çalışanların Beklentileri, İş 
Hayatına Helikopter Bakışı, Kişisel Gelişim 
Eğitimleri, Etkili İletişim, Yurtdışı Pazar-
lama Teknikleri gibi konularda seminer-
ler de gerçekleştirilecek. Ayrıca program 
kapsamında bir gün boyunca, ASHRAE 

RAL CRC ile İSİB katılımcıları simultane 
çeviri ortamında ortak seminerlere katı-
lım sağlayacak.
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Toshiba Multi Split Klima Eğitimi Diyarbakır’da Düzenlendi
oshiba markalı iklimlendirme 
ürünlerini Türkiye’deki tüketici-

lerle buluşturan Alarko Carrier, Diyar-
bakır, Batman ve Mardin’de faaliyet 
gösteren yetkili satıcılarının katılımıyla 
Diyarbakır Radisson Blu Otel’de bir 
seminer düzenledi. Seminerin birinci 
bölümünde Ankara Büro Bayilik Satış-
ları Müdür Yardımcısı Alper Özgür, 
tüketicilerden yoğun ilgi gören Toshiba 

A

Alarko Carrier’ın 5. Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması  
30 Temmuz’da Başladı

larko Carrier’ın küresel iklim 
değişikliği hakkında farkındalık 

yaratmak amacıyla bu yıl beşinci kez 
düzenlediği Küresel İklim Değişikliği 
Fotoğraf Yarışması’na başvurular başlı-
yor. 30 Temmuz – 15 Eylül tarihlerinde 
düzenlenecek yarışmaya profesyonel 
veya amatör tüm fotoğraf tutkunları katı-
labilecek. İklim değişikliğine karşı hassas 
bir bölgede yer alan coğrafyamızda, bu 
konudaki bilinç düzeyini artırmak için 
en çarpıcı fotoğrafların seçileceği yarış-
maya katılmak için Instagram ve Twitter 
üzerinden #Küreselİklim etiketiyle ve  

“@alarkocarrier” adını geçirerek fotoğ-
rafı paylaşmak yeterli. Özel bir jüri ve 
mikrosite üzerinden halk oylamasıyla 
seçilecek yarışma finalistlerinden 1. olan 
Instagram kullanıcısı Toshiba Daiseikai 
RAS-13 N3KVR-TR split klima, 2. Toshiba 
Shorai RAS-13 PKVSG-TR split klima ve 
3. olan yarışmacı Huawei P20 Lite 64 GB 
akıllı telefon kazanacak. Diğer ödüller de 
sırasıyla Canon dijital fotoğraf makinesi, 
LENOVO IdeaPad ve Sony Playstation 4 
VR Sony PS4 Sanal Gerçeklik Gözlüğü 
olacak. Son 7’ye kalan finalistlere ise 
D&R’dan hediye kartları verilecek. Ayrıca 

Multi Split klimaların teknik özellikleri 
hakkında detaylı bir sunum yaptı. İkinci 
bölümde ise Alarko Carrier Ankara Büro 
Satış Müdürü Ali İsmet Koçak, ürünün 
tüketicilere sağladığı avantajları vurgu-
layarak katılımcılara satışa yönelik çeşitli 
ipuçları verdi. Cihaz üzerinde uygula-
malı gerçekleştirilen eğitimde tüketici-
lerden gelen soru ve talepler hakkında 
deneyimler paylaşıldı.

ilk 13’e giren tüm finalistlerin fotoğrafları 
Alarko Carrier’ın 2019 takviminde yer 
almaya hak kazanacak.

TİM’den Bosch Termoteknik’e ‘2017 İklimlendirme Sanayii İhracatı 
Birincisi’ Ödülü

B osch Grubu’nun termoteknik iş 
kolunda önemli uzmanlık merkez-

lerinden biri olan Bosch Termoteknik Tür-
kiye, teknolojisi ve ürün portföyüne kattığı 
yeni ürünlerle dünya pazarındaki konu-
munu her geçen yıl güçlendiriyor. Geniş 
bir coğrafyada 41 ülkeye ihracat yapan 
şirketin bu alanda ülke ekonomisi için 
yarattığı katma değer ve kazandığı başarı 
da takdir görüyor.  Bosch Termoteknik son 
olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafın-
dan gerçekleştirilen ve şirketlerin ihracat 
başarılarına göre değerlendirildiği ‘2017 
İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde, 
‘2017 İklimlendirme Sanayii İhracatı 
Birincisi’ ödülüne layık görüldü. Bosch 

Termoteknik’e ödülü, TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım tarafından takdim edildi.

Manisa	Fabrikası	önemli	bir	
uzmanlık	merkezi

Bosch Termoteknik, 2016 yılında, 
Manisa’da bulunan fabrikasından 
Avrupa, Kafkaslar, Ortadoğu, Körfez Böl-
gesi, Latin Amerika ve Uzakdoğu’daki 
toplam 41 ülkeye ihracat yaptı. İhracat 
başarısının yanı sıra Bosch Grubu’nun 
önemli bir üretim ve Ar-Ge üssü olan 
Manisa Fabrikası, dünyanın en fazla 
kombi üreten tesisleri arasında ön sıra-
larda yer alıyor. 
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• Klima Santrali
• DX Klima Santrali
• Hijyenik Tip Paket Klima Santrali
• Çatı Tipi Paket Klima Santrali (Rooftop)
• Fan Coil Ünitesi
• Havuz Nem Alma Santrali
• Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı
• Isı Geri Kazanım Cihazı
• Sıcak Hava Apareyi
• Hücreli Fanlar
• Hücreli Vantilatör
• Sığınak Fanı
• Davlumbaz Santrali
• Şaft Damperi
• Yer Konvektörü
• Dikdörtgen Kanal Tipi Fan
• Kanal Tipi Isıtıcı
• Aksiyal Jet Fan
• HEPA Filtre Kutusu
• Otomasyon
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Wilo, "Enerji Çözümleri" Projesi ile Sürdürülebilir Kalkınmaya Katkı 
Sağlıyor

S ürdürülebilir kalkınma 
için enerji verimliliğine 

odaklanan Wilo, geliştirdiği 
“Enerji Çözümleri” projesiyle 
her geçen yıl daha çok işlet-
meye fayda sağlıyor. Wilo’nun 
enerji çözümleri uygulaması 
beş aşamadan oluşuyor: 
“Mevcut sistemlerin enerji 
tüketimlerinin ve çalışma 
şartlarının etüdü”, “pompa 
sistemlerinin optimizasyonu 
için tekrar boyutlandırılması 
ve yapılandırılması”, “yeni sis-
tem için yatırım maliyeti ve 
amortisman süresinin belir-
lenmesi”, “var olan pompa 
sistemlerinin enerji tasarruflu 
pompalarla değiştirilmesi” ve 
“sistem devreye alım sonrası 
hesaplamaların doğrulan-
ması.” Konuyla ilgili Wilo İş 
ve Ürün Geliştirme Sorumlusu 
Hazal Yıldız şu açıklamalarda bulundu: 
“Enerji, günümüz dünyasında şirketle-
rin en önemli giderlerinden biri olarak 
dikkat çekiyor. Toplumların sürdürüle-
bilir kalkınmalarının sağlanması, ancak 
enerjinin verimli kullanılması ile müm-
kün hale geldi. Enerji kaynaklarının en 
önemlilerinden olan petrol, doğalgaz, 
kömür gibi fosil yakıtların hızla tüken-
mesi, enerji tasarrufu ve verimlilik konu-
larını gündeme getiriyor. Enerji verimli-
liği, tüketilen enerji miktarının, üretim 
miktarını, kaliteyi ve konforu etkileme-
den düşürülmesini sağlamaktır. Konfor-
dan ve üretim miktarından ödün verme-
menin tek yolu da verimli cihazlar kul-
lanmaktan ve gereksiz kullanımı engel-
lemekten geçiyor. Tüm dünyada elektrik 
tüketen makineler üzerinde yapılan bir 
araştırma,  pompaların tüketimde yüzde 
20 oranla 1. sırada yer aldığını ortaya 
koydu. Bu durum, pompa üretici ve 
kullanıcılarında sistemin daha verimli 
kullanılmasına yönelik arayışlara neden 
oldu. Şu anda kullanılmakta olan IE3, 
IE4 verimliliğe sahip motorlar ve yeni 

nesil IE5 motorlar sayesinde, pompa 
veriminde üst sınırlara yaklaşıldığı ve 
bundan sonra yapılacak iyileştirmele-
rin birkaç puandan fazla olamayacağı 
öngörülüyor. Ancak, pompa sistemle-
rinde verim iyileştirme çalışması kap-
samında; pompaların uygun seçimi ve 
kullanımı, borulardaki basınç kayıpla-
rının incelikle hesaplanarak minimum 
değerlere indirilmesi, değişken debili 
sistemlerin ve otomasyonda kullanılan 
sistemlerin iyileştirilmesi yolu ile elde 
edilecek enerji tasarrufunun yüzde 30 
civarında olacağı hesaplanmıştır.” 

Wilo’dan	ücretsiz	ölçüm	hizmeti

İşletmelerin bir yandan kısıtlı enerji 
kaynaklarını daha verimli kullanarak 
sürdürülebilir gelişim sağlamaları, bir 
yandan da tasarruf edebilmeleri için 
Wilo Pompa Sistemleri olarak ücretsiz 
PAR (Pro Active Replacement) ölçüm 
hizmeti verdiklerini ifade eden Yıldız, 
“Uzman kadromuz tarafından işlet-
melerde enerji tüketimini ölçüp analiz 

ederek öncelikli olarak enerji 
tasarrufu yapılabilecek alanları 
belirliyoruz. Mevcutta bulu-
nan düşük verimli pompaların 
gerekli ölçümleri yapıldıktan 
sonra enerji tüketimleri hesap-
lanıyor. Yapılan ölçümler sonu-
cunda sistem ihtiyaçlarına göre 
belirlenen yüksek verimli ve 
daha az enerji tüketimi sağla-
yacak olan yeni pompalar seçi-
liyor. Bu pompaların değişimi 
durumunda sağlanacak enerji 
tasarrufu, yıllık ve 10 yıllık 
enerji maliyeti kazancı, gerekli 
yatırım miktarı ve amortisman 
süreleri hesaplanarak profes-
yonel bir rapor hazırlanıyor. 
Var olan pompa sistemlerinin 
enerji tasarruflu pompalar ile 
değiştirilmesi durumunda ise 
sistem devreye alınıp hesap-
lamaların tümü doğrulanıyor. 

Bu çalışmalarımız ile enerji tüketiminin 
yüksek oranlarda düşürülmesinin yanı 
sıra, gerekli ölçümler yapılırken mevcut 
sistemdeki aksaklıkların tespiti, sistem-
lerin doğru ve amacına uygun şekilde 
çalışıp çalışmadığının kontrolü, sistem 
kayıplarının gözden geçirilmesi, bakım 
ve servis giderlerinin azaltılması gibi 
işletmeler için birçok fayda sağlamayı 
da amaçlıyoruz. Örnek olarak hazırla-
dığımız ‘Pompa Enerji Verimlilik Ana-
liz’ raporunda, ilgili işletmenin sadece 
bir kısmına ait pompa bilgilerine yer 
verildi. Bu işletmede, belirtilen uygula-
malar ve yatırımlar yapıldığında, siste-
min kendisini ortalama 12 ayda amorti 
ettiği ve işletmenin elektrik giderlerinde 
yüzde 42 oranında bir tasarruf sağladığı 
gözlemlendi. ‘Wilo Enerji Çözümleri’ 
projemiz sektörümüzde ses getirdi ve 
büyük ilgi gördü. Verimli sistemlerimizi 
her geçen yıl daha çok işletmeye ve 
tesise uyguluyoruz. Wilo olarak tasarruf 
bilincinin oluşmasına ve sürdürülebilir 
kalkınmaya katkı sağlamaya devam ede-
ceğiz” dedi.
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Haberler

Samsung, Türk Tüketicisinin Klima Kullanım Alışkanlarını Açıkladı

S amsung Electronics Türkiye’nin, yaz 
aylarının başlamasıyla hareketlenen 

klima pazarında tüketicilerin klima kullanım 
alışkanlarını ve klima satın alırken nelere dik-
kat ettiğini ortaya çıkarabilmek için araştırma 
şirketi Twentify’a yaptırdığı araştırmada 
ilginç sonuçlara ulaşıldı. Mayıs ayı içerisinde 
Türkiye genelinde yapılan araştırmaya katı-
lanların yüzde 45’i ideal bir klimanın A++ 
enerji sınıflı olması gerektiğini ifade etti. Aynı 
zamanda klimanın odadaki görünümünün 
iyi olması, az yer kaplaması ve bulunduğu 
ortamı hızlı bir şekilde ısıtması/ soğutması da 
ideal bir klimadan beklenen önemli özellikler 
olarak öne çıktı.

Satın	alma	kararını	neler	
etkiliyor?
Araştırmada tüketicilerin satın alma kararla-
rında en etkili faktörler; uygun fiyatlı olması, 
ısıtma/soğutma süresinin kısa olması, enerji 
tasarruflu olması, dayanıklı olması, markası-
nın klima konusunda uzman olması, havayı 
temizleme özelliğinin olması, filtresinin 
kolayca temizlenebilmesi, rahatsızlanmaları 
azaltacak özellikler bulundurması ve akıllı tele-
fonlarla kontrol edilebilmesi olarak sıralandı.

Klima	çarpması	kullanıcıları	
endişelendiriyor
Araştırma sonuçlarına göre klimalar için en 
çok aile fertlerinin bir arada olduğu salon 
ve oturma odaları tercih ediliyor. Kullanı-
cıların neredeyse yarısı çocuklarının rahat-
sızlanacağından endişelendikleri için çocuk 
odalarında klima kullanmıyor. Kullanıcıları 

endişelendiren diğer konular ise klimanın 
sık kullanıldığı aylarda elektrik faturasının 
yüksek geleceği düşüncesi ve klima çarpması 
yüzünden rahatsızlanma riski olarak öne 
çıkıyor. Kullanıcılar klima çarpmasından ken-
dilerini korumak için klima açıkken karşısında 
durmamak, gün içinde çok fazla açmamak, 
üfleme yönünü değiştirmeye çalışmak veya 
ortamı havalandırmak gibi yöntemlere baş-
vuruyorlar.

Samsung’un	çarpmayan	
klimasına	büyük	ilgi
Araştırma sonuçlarını yorumlayan Samsung 
Electronics Türkiye’nin Tüketici Elektroniği 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Mert Gürsoy şunları söyledi: “Sam-
sung olarak kullanıcılarımızdan gelen geri 
bildirimler bizim için çok önemli. Bu bakış 
açısıyla, tüketicilerimizin ihtiyaçlarını tam 
olarak karşılayan yenilikçi ürünler geliştir-
mek için Ar-Ge çalışmalarımıza her sene 14 
milyar dolar yatırım yapıyoruz. Bu çalışma-
larımızın meyvelerinden biri olan rüzgârsız 
serinlik teknolojisine sahip Wind-Free klima 
modellerimiz ile klima çarpması sorununu 
ve bunun yarattığı rahatsızlıkları tamamen 
ortadan kaldırdık. Üzerindeki 21 bin mikro 
delikten havayı dağıtarak ortamı rüzgâr oluş-
turmadan serinleten Wind-Free klimalarımız, 
Hızlı Soğutma Sistemi ile kıyaslandığında 
enerji tüketimini yüzde 72’ye kadar düşü-
rerek kullanıcıların enerji tasarrufu hassasi-

yetine de yanıt veriyor.” 

Türkiye’de	her	10	evden	3’ünde	
klima var
Geçen yıl pazara sundukları Wind-Free klima 
modellerini bu yıl çeşitlendirdiklerini belir-
ten Gürsoy, “Türkiye’deki hanelerin yüzde 
32’sinde klima bulunuyor. Bu, her 10 evden 
sadece 3’ünde klima olduğu anlamına geli-
yor. Bu oranın önümüzdeki dönemde arta-
cağını ve yeni klima alacakların Wind-Free 
gibi en yeni teknolojilere sahip modellere 
yöneleceklerini öngörüyoruz. O nedenle 
bu yıl Türkiye’de satışta olan A++ soğutma 
enerji sınıflı Wind-Free özellikli modellerimi-
zin sayısını 6’ya çıkardık. Türkiye’deki kul-
lanıcıların klima çarpmasına karşı ne kadar 
hassas olduğunu araştırmamız da ortaya 
koyduğu için rüzgârsız serinlik teknolojisine 
sahip Wind-Free klima modellerimizin satış-
larının bu yaz daha da artmasını bekliyoruz” 
dedi. Samsung Wind-Free klimaların inter-
nete bağlanabilme özelliğinin önemine de 
değinen Gürsoy, kullanıcıların eve gelmeden 
önce cep telefonlarıyla klimalarını kontrol 
ederek ortamın ısısını ayarlayabilmelerinin 
akıllı yaşam tarzına da hitap ettiğini belirtti. 
2017 senesinde Türkiye’de satılan klimaların 
sadece yüzde 3,1’inde internet üzerinden 
kontrol edilebilme özelliği bulunduğunu söy-
leyen Gürsoy, bu oranın önümüzdeki 10 yıl 
içinde yüzde 50’ye ulaşmasını beklediklerini 
söyledi.
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Danfoss’un Simav Bölgesel Isıtma Projesi Sadece Elektrik Enerjisinden 
7 Ayda 990.281,88 TL Tasarruf Sağladı

D anfoss, Kütahya ili Simav Belediyesi 
ile işbirliği içerisinde yürüttüğü böl-

gesel ısıtma projesiyle enerji kaynaklarını 
çok daha verimli ve sürdürülebilir kul-
lanma imkânı sağlıyor. 
2017 yılı Haziran ayında başlayan Jeoter-
mal Isıtma Sisteminin Modernizasyonu 
ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Pro-
jesi kapsamında 7 adet ısı merkezinin 
otomasyon sistemi yapıldı ve 516 adet 
bina altı kontrol sistemi kullanıldı. Amacı, 
eldeki kaynağı etkin ve verimli biçimde, 
daha sürdürülebilir halde kullanmak olan 
proje, devreye alınmasından itibaren 7 
aylık ısıtma döneminde 2.200.626,42 
Kwh tasarruf sağladı. Bu tasarruf Simav 
Belediyesi’nin elektrik için 990.281,88 
TL daha az harcama yapmasını sağladı. 
Yıllık elektrik enerjisinden yapılan tasar-
ruf, toplam yapım bedeli 1 milyon 341 
bin 860 TL olan projenin yatırım bede-
linin geri dönüş süresini 1 yıldan daha 
kısa bir süreye çekmiş bulunuyor. Proje-
nin toplam yapım bedeli 1 milyon 341 
bin 860 TL olup Kütahya, Uşak, Afyon 
ve Manisa bölgelerinin (TR33 Bölgesi) 
kalkınması için kurulan T.C. Zafer Kal-
kınma Ajansı proje maliyetinin 600 bin 
TL’sini karşılayarak proje ortağı oldu, 
kalan bedel ise Simav Belediyesi’nin öz 
kaynaklarından karşılandı. Proje, Dan-
foss bayisi Sekon Otomasyon Ltd. Şti. ile 
Simav’da hayata geçirildi. Simav Beledi-
yesi Jeotermal Bölgesel Isıtma sistemi ise 
1992 yılında kuruldu ve toplam kapasi-
tesi 15 bin konut eşdeğeridir. Projenin 
yapımına başlanmadan önce jeotermal 
enerji ile yaklaşık 13 bin konut eşdeğeri 

ısıtma yapılırken, sistem otomasyonu 
ve modernizasyonu sağlandıktan sonra 
aynı enerji ile ve daha az işletme gider-
leriyle 15 bin konut eşdeğeri üzerinde 
ısıtma yapılabiliyor. Bina altlarına takılan 
bölgesel ısıtma vanaları sayesinde bina-
larda yaşanan mekanik dengesizliğin de 
önüne geçildi, binaların daha konforlu 
ve verimli ısıtılması sağlandı. Projede, 
eşanjörlerin boyutları değiştirilmeden ısıl 
transfer kapasitesi artırılarak daha fazla 
enerji transferine imkan sağlandı, böy-
lece enerji daha verimli kullanıldı.

TOKİ	Bölgesi’nden	tasarruf	
edilen enerji ile yeni 
mahallelerde	çalışmalar	başladı
TOKİ Isı Merkezi’ne kurulan otomasyon 
sonrasında termal debide yaklaşık 30 
m³/h saat tasarruf sağlanırken bina alt-
larına takılan basınçtan bağımsız oran-
sal debi ve sıcaklık kontrol vanaları ile 
bina dönüş sıcaklıklarının sabitlenmesi 
ile delta T 8 °C daha artırıldı. Böylece 

termal enerjiden yıllık bazda %30 ila 
%40 arasında tasarruf sağlandı. TOKİ 
Bölgesi’nden tasarruf edilen bu enerji 
ile yeni bir mahallenin ısıtılması çalışması 
başlatıldı. TOKİ Bölgesi’nde toplam aktif 
ısıtılan alan 940 bin m² yani 940 konut 
ile eşdeğerdir.

Abone	şikayetleri	ile	arızalarda	
azalma	ve	bakım-onarım	
giderlerinden	tasarruf	mümkün
Proje öncesinde ısıtılan mahallelerin 
%30’u aşırı ısınma şikayetinde bulunur-
ken, diğer %30’u da yeterli ısınamama 
şikayetlerinde bulunuyordu. Proje son-
rasında konforlu ısınma oranı yaklaşık 
%99’a çıkarılırken bakım-onarım gider-
lerinde de yaklaşık %20 tasarruf edildi. 
Isı merkezlerinde nöbet tutan personel 
kaynaklı arıza, patlak gibi durumları da 
ortadan kaldıran proje ile hem maddi 
zararların hem de sistemin durması 
halinde yaşanan abone mağduriyetinin 
önüne geçilmiş oldu.

D

Danfoss Isıtma Sistemleri, Dernekleri Ağırladı
anfoss, 21 Haziran Perşembe günü 
ısıtma sektörüyle bir araya geldi. 

Teknede gerçekleşen davete Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği (TTMD) ve Mekanik 
Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) üyesi 
60 kişi katıldı. 
Gecede, Boğaziçi Akapella Grubu ile Ayşe-
gül Altıok sahne alırken, Danfoss ve davet-

liler eğlenceli vakit geçirdi. Danfoss Isıtma 
Sistemleri Bölge Satış Direktörü Serhan 
Günel, sektöre katkılarından dolayı MTMD 
adına Mürşit Çelikkol’a, TTMD adına ise 
Sarven Çilingiroğlu’na plaketlerini verdi ve 
tüm üyelerle mekanik tasarımcılara teşek-
kür ederek teknik çözüm ortaklığının deva-
mını temenni etti.
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Danfoss’tan Sürdürülebilir Soğutmaya Tam Destek

anfoss, New York'ta düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi 

Forumu’nda yayımlanan “Soğutma 
Beklentileri: Herkes için Sürdürüle-
bilir Soğutma Temini” başlıklı rapo-
run lansmanına destek oldu. Danfoss 
Soğutma Başkanı ve Cooling for All Glo-
bal Paneli'nin sektör temsilcisi Jürgen 
Fischer'in temsil ettiği Soğutma Erişimi 
konulu Global Panel’den esinlenerek 
hazırlanan rapor artan riskleri ölçme 
ve küresel soğutma fırsatlarını değer-
lendirme alanında bir ilk. Jürgen Fisc-
her, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, 
sektörün sürdürülebilir soğutmaya hazır 
olduğunu belirterek “Enerji verimli ve 
düşük küresel ısınma potansiyeline sahip 
teknoloji hali hazırda mevcut olup dünya 
çapında kullanılması gerekmektedir. Bu 
nedenle, dünya genelinde sürdürülebilir 

soğutmaya erişimin öneminin vurgulan-
masına yardımcı olmaktan memnuniyet 
duymaktayız. Sürekli olarak inovasyona 
yapılan yatırımlar sayesinde, sınıfının en 
iyisi teknolojileri, bugünden itibaren dün-
yanın en büyük sorunlarından bazılarının 
çözülmesini sağlayabilir” dedi.
Birleşmiş Milletler Herkes için Sürdürüle-
bilir Enerji Genel Sekreterliği CEO’su ve 
Özel Temsilcisi Rachel Kyte ise dünyadaki 
soğutma sorununun çözülmesinde iş 
dünyasının rolünü vurgulayarak, “Sürekli 
artan sıcaklıklarla karşı karşıya kalan bir 
dünyada, soğutmaya erişim artık bir lüks 
değil, günlük yaşam için vazgeçilmez bir 
ihtiyaç. Taze ürünler için soğuk tedarik 
zincirleri, hayat kurtaran aşıların güvenli 
bir şekilde saklanması, güvenli çalışma ve 
barınma koşulları sağlamak gibi birçok 
konuda sektörümüzün ve farklı sektör 

temsilcilerinin sürekli liderliğine ihtiyacı-
mız var” dedi.
Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEfo-
rALL) ve Kigali Soğutma Verimliliği 
Programı (K-CEP) tarafından yayımlanan 

“Soğutma Beklentileri: Herkes için Sürdü-
rülebilir Soğutma Temini” başlıklı yeni 
rapor, dünya çapında ekonomik ve sür-
dürülebilir soğutma çözümlerine erişimin 
nasıl artırılacağına ilişkin öneriler sunuyor.



Haberler

KSB Türkiye Fabrikası “FM Packager” Belgesi Aldı

K SB Pompa Armatür San. ve Tic. 
A.Ş., pompa, vana, otomasyon ve 

servis konularında uzun yıllara dayanan 
tecrübesi, kalite ve emniyet bilinciyle 
yürüttüğü çalışmalarını yangın söndürme 
sistemlerinde de geliştirerek devam etti-
riyor. KSB, yangın setlerinin önemli bile-
şenlerinden biri olan ve dünya çapında 
kabul görmüş yangın standardına (NFPA, 
FM) uygun ve onaylı santrifüj pompalar 
konusunda Armstrong firması ile işbirliği 
yaptı. UL Listeli ve FM onaylı, sertifikalı 
sulu yangın söndürme setleri KSB’nin 
ileri teknoloji ile donatılmış Türkiye fab-

rikasında birleştirilip Ocak 2018 itibarıyla 
Türkiye pazarına sunuldu. KSB Türkiye, 
FM Global tarafından talep edilen tüm 
gereklilikleri yerine getirerek, yapı-
lan denetimden başarıyla geçti ve 
UL Listeli ve FM Onaylı Armstrong 
pompaların Türkiye’deki tek yetkili 
(Packager) sertifikalı ve onaylı top-
layıcısı oldu. KSB’nin aldığı “FM 
Packager” yetki belgesi, yılda 
dört kez olmak üzere FM 
Global denetçileri tarafın-
dan denetleniyor ve güncel  
tutuluyor.

Işık Üniversitesi İnşaat Laboratuvarı Kuruyor

F eyziye Mektepleri Vakfı Işık Üni-
versitesi, Şile Kampüsü’nde tam 

donanımlı ‘İnşaat Mühendisliği Mer-
kez Laboratuvarı’ kuruyor. Mühendislik 
Fakültesi bünyesinde kurulacak labora-
tuvarın inşasına 2018’in son çeyreğinde 
başlanması planlanıyor. 2020 yılında 
tam teşekküllü olarak hizmete girecek 
laboratuvar, Türkiye’deki önemli referans 
laboratuvarlarından biri olacak. Öğrenci 
odaklı bir araştırma laboratuvarı olan 
İnşaat Mühendisliği Merkez Laboratu-
varı, yapı ve deprem mühendisliği ağır-
lıklı olmakla birlikte malzeme, zemin ve 

hidrolik bilim dallarına yönelik öğreti 
ve incelemeleri kapsayan, öğrencilerle 
birlikte aynı mekânların paylaşılarak kar-
şılıklı etkileşimin yaşanacağı bir ortam 
olarak tasarlandı. Kurulacak laboratu-
varın inşaat mühendisliği öğrencilerinin 
eğitimine önemli bir katkı sağlayacağını 
vurgulayan Işık Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ercan Solak, “Labora-
tuvarı, öğrencilerimizin tam bir yetkinlik 
ve donanımla yetişmesine, araştırmacı-
larımızın da bilimsel çalışmalarına katkı 
sağlayacak biçimde tasarladık. Ayrıca 

üniversite dışından gelecek taleplere de 
yanıt vererek, bir referans laboratuvar 
niteliği taşıyacak” diye konuştu.

Bülent Elçin: “GittiGidiyor’da 2 dakikada 1 klima satışı gerçekleştirdik”

T ürkiye’yi 23 Temmuz günü etkisi 
altına alan aşırı sıcak hava, klima 

satışlarını da artırdı. 22 milyon kayıtlı 
kullanıcısı bulunan Türkiye’nin öncü 
e-ticaret sitelerinden GittiGidiyor, aynı gün 
2 dakikada 1 klima satışı gerçekleştirdi. 
Platformun verilerine göre, İstanbul’da 
hissedilen sıcaklığının 42 dereceye kadar 
çıktığı 23 Temmuz’da günlük klima satış 
hacmi ortalamanın 3 katına yükselirken, 
vantilatör satışları ise günlük ortalamanın 
yaklaşık yüzde 50 üzerine çıktı. GittiGi-
diyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, her 

geçen yıl Türkiye’de yaz mevsiminin daha 
da sıcak geçtiğini vurgulayarak sözlerine 
şöyle devam etti: “Bu nedenden dolayı 
zaten klima alışverişi artık lüks olmak-
tan çıkıp bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle 
mevsim normallerinin dışına çıkan durum-
larda tüketicinin daha hızlı reaksiyon gös-
terdiğini görüyoruz. Bu tarz değişimler 
alışveriş kararına anında etki ediyor. 23 
Temmuz’da sıcaklık birkaç derece artınca 
GittiGidiyor’da 2 dakikada 1 klima satışı 
gerçekleştirdik. En fazla satışı sırasıyla 
İstanbul, İzmir ve Antalya’ya yaptık.”
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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.

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

Biçin tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri

İstanbul Ofisi: Tel:  +90 (212) 502 38 10-13  Ankara Ofisi: Tel: +90 (312) 384 88 00   İzmir Ofisi: Tel: +90 (232) 281 32 81  
Fabrika: Karaağaç Mah. Yiğit Türk Cad. No: 28 Büyükçekmece / İstanbul • Tel: +90 (212) 608 17 17  
e-posta: info@boreasclima.com   www.boreasclima.com
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Küresel İklim Değişikliğine 
Karşı Uyardı

B oğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma 

Enstitüsü’nün, 150. yıl etkinlikleri kap-
samında 17 Temmuz Salı günü düzen-
lediği “İcadiye Tepesi’nde İlk Rasat” 
adlı etkinlikte uzmanlar iklim değişikliği 
konusunda uyarılarda bulundu. Boğaziçi 
Üniversitesi  Kandilli Rasathanesi  ve Dep-
rem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Haluk Özener’in açılış konuşmasını 
yaptığı etkinlikte; Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Labo-
ratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi 
Adil Tek atmosferdeki ısınmayı oluşturan 
en önemli etkenin sera gazları olduğunu, 
gelecek yüzyılda dünya yüzeyinde sera 
gazı miktarının yaklaşık iki kat artması-
nın beklendiğini belirtti. Küresel sıcaklık 
sapmalarına bakıldığında geçen son beş 
yılın en sıcak dönem olduğunu kayde-
den Tek, 90’lı yılların başından itibaren 
dünya genelinde su seviyesi ortalamala-
rının da yükseldiğine dikkat çekti. Tek, 
havadaki gazların moleküler hızlarının 
artması sonucunda meydana gelen hava 
sıcaklıklarındaki artışın fırtınalar, yağış reji-
minde değişiklikler ve sıcak hava dalgaları 
gibi ekstrem iklim olaylarının yaşanma-
sına sebep olduğunu; en sıcak son beş 
yılı yaşamış olmamıza rağmen kasırga-
lar, toprak kaymaları, sel felaketleri gibi 
ikim değişikliğine bağlı doğa olaylarının 
dünya üzerindeki insanların yüzde 26’sını 
olumsuz etkilediğini belirtti. Yani Tek’in 
verdiği bilgilere göre iklim değişikliği her 4 
kişiden birini olumsuz etkiliyor. Tek, “Kan-
dilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı 
ölçümlerine göre İstanbul’da da son yüz-
yılda hava sıcaklıklarında 1 derece artış 
kaydedildi. Mevcut enerji kaynaklarımızı 
şu anda fosil yakıtlardan karşılıyoruz. Fosil 
yakıtlar da sera gazlarının atmosferdeki 
oranını yükseltiyor. Enerji tüketimi konu-
sunda da daha fazla bilinç gerekiyor. İklim 
değişikliğine nasıl dur diyebiliriz nokta-
sında herkesin birey olarak kafa yorması 
gerekiyor” dedi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu 
da yapılan incelemelerin 1995-2004 yıl-
ları arasındaki 10 yılda dünya genelinde 

doğal afetlerin 3 kat, bunun sonucunda 
oluşan ekonomik kayıpların 9 kat arttığına 
dikkat çekti. Kadıoğlu, iklim değişikliği ile 
mücadelede en önemli 2 yöntemin iklim 
değişikliğinin zararlarını azaltmak ve daha 
az zarar görmeye yönelik uyum çalışmaları 
yapmak olduğunu ifade etti. Kadıoğlu, 
“Dünyadaki ekstrem meteorolojik olayla-
rın sayısı hızla artış gösteriyor. Türkiye de 
bu olumsuz olaylardan etkileniyor. Yanlış 
arazi planlaması ve su tüketiminde yanlış 
politikalar nedeniyle Türkiye bir su fakiri 
olma yolunda hızla ilerliyor. Artan nüfus, 
iklim değişikliği, su kaynaklarının hızla 
azalması nedeniyle 2030 yılında su sıkın-
tısı çekeceğiz, 2050 yılında da su fakiri bir 
ülke olacağız. Türkiye’de iklim değişikliği 
risk yönetiminde farklı sektörleri bir araya 

getiren bütünleşik bir anlayış gerektiriyor” 
diye konuştu. Toplantıya katılan Meteo-
roloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur’un 
bir konser verdiği etkinlik kapsamında 
Kandilli Rasathanesi’nin kuruluşundan 
bugüne geçen dönemi kapsayan bir de 
fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu.

Termo Teknik Genel Müdürlüğü Maslak’a 
Taşındı

T ermo Teknik Genel Müdürlüğü, 
Yenibosna’dan Maslak Plaza-

lar Bölgesinde yer alan Park Plaza’ya 
taşındı. Firmanın yeni iletişim bilgileri 
şöyle:

Adres: Park Plaza Kat: 7

Eski Büyükdere Caddesi

Maslak 34467 

Sarıyer / İstanbul

Tel: 0 212 404 1 404

Faks: 0 212 277 43 45

e-Posta: info@termoteknik.com
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Baymak’ın Ürün Eğitimleri Kahramanmaraş ve Konya’da Gerçekleşti

B aymak, Türkiye genelinde verdiği 
ürün eğitimleri ile bayilerini ve sek-

törü güçlendiriyor. Yılın ilk altı ayında 
Türkiye genelinde 200 saate yakın eği-
timi tamamlayan Baymak’ın bu seferki 
adresleri Kahramanmaraş ve Konya oldu. 
Kahramanmaraş’ta Clarion Hotel’de 
düzenlenen Baymak ürün eğitimi iki otu-
rumda gerçekleşti. 30 katılımcının yer 
aldığı eğitimin ilk oturumunda, katılım-
cılara ErP yönetmeliğinin sektöre olan 
etkileri hakkında bilgi verildi. Eğitimde 
yoğuşmalı kombiler, duvar tipi ve yer tipi 
premix teknolojili yoğuşmalı kazanların 
özellikleri, sistem kurulum otomasyon 
aksesuarları, tesisat ekipmanları ve kas-
kad uygulamaları hakkında detaylı bil-
gilendirmeler yapılırken, Baymak’ın hem 
bireysel hem de merkezi sistem ısıtma 
grubunda ErP yönetmeliğine uygunluğu 
ürün ve proje örnekleriyle detaylandırıldı. 
Baymak Isıtma Grubu Ürün Sorumlusu 
Emre Koçkan’ın gerçekleştirdiği eğitimin 
ikinci oturumunda ise merkezi sistem çelik 
kazanlar ve brülör hakkında detaylı bil-
gilendirmeler yapıldı. Eğitimin sonunda 
katılımcıların soruları cevaplanırken, 
Baymak’ın gerek bireysel ısıtma ürün 
grubunda gerekse merkezi sistem ısıtma 
grubunda ErP yönetmeliğine tam anla-
mıyla hazır olması büyük beğeni topladı.
Konya Makine Mühendisleri Odası’nda 
düzenlenen Baymak ürün eğitimi ise iki 
oturumda gerçekleşti. 60 katılımcının yer 
aldığı eğitimin ilk oturumunda, ErP yönet-

meliğinin sektöre etkileri hakkında bilgi 
verildi. Eğitimde, yoğuşmalı kombilerin 
faydaları, duvar tipi ve yer tipi yoğuşmalı 
kazanların özellikleri ve avantajları, sistem 
kurulum otomasyon aksesuarları, tesisat 
malzemeleri ve kaskad tesisat uygula-
maları hakkında detaylı bilgilendirme-
ler yapılırken, Baymak’ın hem bireysel 
hem de merkezi sistem ısıtma grubunda 
ErP yönetmeliğine uygunluğu ürün ve 
proje örnekleriyle detaylandırıldı.Baymak 
Isıtma Grubu Ürün Sorumlusu Emre Koç-
kan ve Su Grubu Ürün Mühendisi Buğra 
Ekmekçibaşı’nın gerçekleştirdiği eğitimin 
ikinci oturumunda ise ısıtma sistemle-
rinde kullanılan sirkülasyon pompaları, 
su basınçlandırma sistemleri ve atık su 

pompaları hakkında detaylı bilgiler verildi. 
Eğitimde aynı zamanda ürün portföyüne 
yeni eklenen güneş enerjisi pompası K-HA 
modelinin de tanıtımı yapılırken, K-HA 
model pompaları katılımcılar tarafından 
büyük ilgi gördü.

Türkiye’de Ar-Ge Çalışmaları için Geçen Yıl 
10,7 Milyar Lira Harcandı

Kipaş Mühendislik 
Yeni Adresinde

A Kjans Press, Türkiye’de Ar-Ge çalış-
malarına harcanan bütçe verilerini 

inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımala-
rından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 
Ar-Ge çalışmaları için geçen yıl 10 milyar 
710 milyon lira harcama yapıldığı belir-
lendi. Bu rakamın bir önceki yıla göre 
yüzde 17,5 artış gösterdiği, bu yılki çalış-
malar için ise 12 milyar 950 milyon lira 
başlangıç ödeneği ayrıldığı kaydedildi.

ipaş Mühendislik yeni adresinde 
hizmet vermeye devam ediyor. Fir-

manın yeni iletişim bilgileri şöyle:
Kipaş Mühendislik ve Taahhüt Hiz. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti.
Doğu Mah. Aydınlı Yolu Cad. Mola Sok. 
No: 12/4-5 34028 Pendik/İstanbul
Tel: 0216 366 49 89
Faks: 0216 366 10 43
e-Posta:www.kipasmuhendislik.com
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• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Sertifi kalı Yangın Pompa
İSTASYONLARI

Elektrikli Yangın Pompa İstasyonları Dizel Yangın Pompa İstasyonları

Jokey Yangın Pompa İstasyonları Su Depolu Paket Sistemler

EX26651 - End - Suction
EX26652 - Split - Case

FirePack
FireHouse

UL Pompa Seti
(Kendi Şasesinde Teslimat)

UL Pompa İstasyonu
(Paket Teslimat)

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

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30 • Faks: (0216) 660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitteurope.com  •  www.ebitt.com.tr
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Warmhaus İSO İkinci 500 Listesinde 80 Basamak Birden Yükseldi

W armhaus, İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) her yıl açıkladığı “İSO İkinci 500” 

listesinde 80 basamak yükselerek 247’nci 
sıraya yerleşti. İSO İkinci 500 listesinde 
yer almalarını değerlendiren Warmhaus 
Genel Müdürü M. Kağan Turan, “İSO’nun 
hazırladığı listede 80 basamak yükselmek-
ten dolayı son derece mutluyuz. 2018 yılı 
sonunda ilk 500 şirket arasında yer almayı 
hedefliyoruz. 2017’de ciroda yüzde 59 
büyürken, ihracat gelirlerimiz toplam ciro-
muzun yüzde 45’ini oluşturdu. Bu sene ise 
toplam ciroda yüzde 74, ihracatta ise yüzde 
64 büyüme beklentimiz var. İhracat oranı-
mız ise yüzde 60 civarında gerçekleşecek. İlk 
çeyrek sonuçlarına baktığımızda ihracatta 
ciromuzu 2,2 katına çıkartarak ilk çeyreği 
hedeflerimizin çok üzerinde kapadık. İhra-
cat tarafındaki hızlı büyümeyi Arjantin, Şili, 
İtalya gibi yeni pazarlarda etkin olarak, bir 

yandan da güçlü olduğumuz bölgelerdeki 
satış adet ve ciromuzu artırarak sürdürmeyi 
planlıyoruz. Ofisimizin ve 3 bin metrekare 
depomuzun bulunduğu İngiltere ve dünya-
nın en büyük ısıtma pazarı Çin, bizim için 
öncelikli pazarlar. İngiltere’de panel rad-
yatör, dizayn radyatör ve kombi satışımız 
aktif olarak devam ediyor. Yılın ikinci yarı-
sında duvar tipi yoğuşmalı kazanlarımızı da 
İngiltere pazarında satışa sunacağız” dedi. 
Avrupa standartlarında ürünleri bulundu-
ğunu vurgulayan Turan, “Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı ilk 1000 
ihracat listesine de 2017 yılı itibarıyla giriş 
yaptık. Kombilerimiz 14 ülkeye, radyatörle-
rimiz ise 22 ülkeye ihraç ediliyor. Warmhaus 
markalı kombilerimizi İngiltere, İspanya, 
İran, Gürcistan, Yunanistan, Macaristan’a 
satıyoruz. 30’dan fazla ülkeyi yüzde 100 
yerli sermaye ile üretilen ürünlerimiz ile ısı-

tıyoruz. Radyatör üretiminde dünyada ilk 
10, yurt içinde ise ilk 4 büyük üreticiden 
biriyiz” ifadelerini kullandı.

W

Warmhaus’un İlk Mağazası Sinop’ta Açıldı
armhaus ilk perakende mağazasını 
14 Temmuz 2018 Cumartesi günü 

Sinop’un Gerze ilçesinde açtı. Warmhaus 
Genel Müdürü M. Kağan Turan’ın ev sahip-
liğinde gerçekleşen açılış töreninde Gerze 
Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Alkan-
lar Doğalgaz Mühendislik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Erdem ve basın mensup-
ları katıldı. Alkanlar Doğalgaz’ın işbirliği 
ile açılan mağazada Warmhaus’un ürün 
gamında yer alan kombi, radyatör ve kazan-
lar tüketicilerle buluşacak. Açılış töreninde 
konuşan ve sektörün önde gelen oyuncu-
larından biri olma yolunda hızlı adımlarla 
ilerlediklerini vurgulayan Warmhaus Genel 
Müdürü M. Kağan Turan, geniş servis ve 
satış ağı ile tüketicilerin ısınma ihtiyaçlarına 
hızlı ve etkin bir şekilde çözüm ürettikleri-
nin altını çizdi. Üretimlerini Bursa Nilüfer 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 bin 500 
metrekarelik radyatör ve 8 bin metrekarelik 
kombi üretim tesisinde gerçekleştirdiklerini 
aktaran Turan, “Tesisimizin yıllık üretim 
kapasitesi 2 milyon 700 bin metretül panel 
radyatör ve 150 bin adet kombi. Bu yıl ürün 
gamımıza ekleyeceğimiz duvar tipi yüksek 
kapasiteli kazanlarda tüketiciye altı farklı 
kapasite seçeneği sunacağız. Önümüzdeki 

yıllarda ürün gamımızı genişletmeye devam 
edeceğiz. Şu an için yalnızca ısıtma ala-
nında hizmet versek de kendimizi bu sek-
törle sınırlamıyoruz. Hedeflerimiz arasında 
soğutma tarafında tüketici ile buluşmak 
da bulunuyor” ifadelerini kullandı. Önü-
müzdeki üç yıl içinde 50 milyon TL’lik bir 

yatırım planladıklarını ve yüzde 100 yerli 
sermayeli bir şirket olarak Türkiye pazarı 
dışında yurtdışında da faaliyet gösterdik-
lerini aktaran Turan, “Ürünlerimizin yüzde 
50’sini 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz.  
Warmhaus markalı kombilerimizi şu an 14 
ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.
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Siemens, ‘Mısır Mega Projesi’ni Rekor Sürede Tamamladı

S iemens, Mısır Elektrik ve Yenilenebi-
lir Enerji Bakanlığı ile birlikte yürüt-

tüğü ‘Mısır Mega Projesi’ni tamamladı. 
Proje kapsamında bir tanesinin yapımı 
30 ay süren 1200 MW kapasiteli kom-
bine çevrim enerji santrali bloklarından 
12 tanesi eş zamanlı olarak şebekeye 
bağlandı. 
Toplam 27,5 ayda bitirilerek uygulamaya 
sokulan proje ile modern ve hızlı enerji 
santrali projelerinin uygulanmasında 
dünya rekoru kırıldı.

1	milyar	dolar	tasarruf	
sağlayacak

Mısır’ın ulusal şebekesine toplam 14,4 

gigavat (GW) ek enerji üretim kapasitesi 
kazandıracak olan projede, yüksek verim-
liliğe sahip H-sınıfı gaz türbini teknolojisi 
kullanıldı. Bu sayede yakıt kullanımı yüzde 
61 oranında daha verimli hale gelecek 
ve Mısır’ın yıllık yakıt maliyetlerinde 1 
milyar ABD doları tasarruf sağlanacak. 
Beni Suef, Brullus ve New Capital enerji 
santrallerinde kombine çevrimin devreye 
alınması ve sistemin çalıştırılması ile 40 
milyon kişiye güvenilir elektrik teminine 
yetecek miktarda enerji sağlanacak. 

“Enerji	altyapısında	model	
oluşturuyor”

Projenin rekor sürede tamamlanmasına 

vurgu yapan Siemens AG Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Joe Kaeser, “Proje, 
ülkenin enerji tablosu dönüştürmekle 
kalmayacak aynı zamanda Orta Doğu’da 
ve tüm dünyada enerji altyapılarına da 
model oluşturacak. Bu mega proje aynı 
zamanda müşterilerimiz ve iş ortakları-
mızla kurduğumuz güvene dayalı, güçlü 
iş birlikleri açısından da çıtayı yükseltiyor. 
Bu benzersiz performans modelini daha 
güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebi-
lir enerji sistemleri kurmak isteyen diğer 
ülkelerde de hayata geçirmek için sabır-
sızlanıyoruz” dedi.

40	milyon	kişiye	enerji

Mısır’da kurulan üç enerji santralinin her 
birinde 8 adet SGT5-8000 H-sınıfı gaz 
türbini, 4 buhar türbini, 12 jeneratör, 8 
Siemens ısı geri kazanımlı buhar jenera-
törü, 12 transformatör ve 500 kilovoltluk 
gaz izoleli şalt cihazı kullanıldı. Siemens, 
Mısır’daki enerji şebekesinin direncini 
artırmak üzere, yeni enerji santralleri 
tarafından üretilen elektriği iletecek 6 
adet trafo merkezine de enerji sağladı. 
Şirket aynı zamanda, tesislerin işletilmesi 
ve bakımından sorumlu olacak 600 Mısırlı 
mühendis ve teknisyene eğitim vererek 
yerel iş gücünün bilgi ve becerisini artır-
masına yardımcı oldu.

Mitsubishi Electric’in IoT İletişim Ağı Red Dot “Best of the Best” 
Tasarım Ödülü’nü Kazandı

M itsubishi Electric, çevre şartlarına 
dayanıklı bir IoT (Nesnelerin İnter-

neti) iletişim ağı olan XS-5R/XS-5T ile 
dünyanın en önemli üç tasarım ödülün-
den biri olan Red Dot ödüllerinin Ürün 
Tasarımı kategorisinde “Best of the Best” 
ödülüne layık görüldü. 
Böylelikle Mitsubishi Electric, uluslararası 
tasarım dalında ilk kez aldığı “Best of the 
Best” ödülüyle art arda dört yıl Red Dot 
Tasarım Ödülü kazanmış oldu. 
59 ülkede faaliyet gösteren şirket ve tasa-

rımcılar tarafından 6 bin 300’ün üzerinde 
başvurunun yapıldığı Red Dot 2018’de 
Mitsubishi Electric’in iklimlendirme sis-
temleri alanından da üç ürünü ödüllen-
dirildi. 
Markanın Enviro-ME serisi ev tipi kli-
ması, MLZ-KP/MLZ-RX/MLZ-GX/MLZ-HX 
tek yönlü tavana monteli kaset tipi klima 
serisi ve PUHZ-AA serisi havadan suya ısı 
pompalı dış ünite ürünleri Uluslararası 
Ürün Tasarımı 2018 ödüllerini kazanan 
teknolojiler arasında yerini aldı.
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Makine İhracatı Yılın İlk Yarısında Yüzde 20 Artışla 8,3 Milyar Dolara 
Yükseldi

T ürkiye’nin toplam ihracatının 82 
milyar dolara ulaştığı yılın ilk yarı-

sında, makine sektörü ihracata 8,3 mil-
yar dolar katkı sağladı. Aynı dönemde 
Türkiye’nin Makinecileri, ihracatını yüzde 
20 artırdı. En fazla ihracat yapılan ülke-
lerin başında alışılmış olduğu üzere 
Almanya, ABD ve İngiltere’nin geldiğini 
vurgulayan Makine İhracatçıları Birliği 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları ifade 
etti: “Dünya ekonomisindeki durgunlu-
ğun sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyü-
meye dönüşmekte olduğu kanısı, önce-
likle üretim yatırımlarına hız kazandırdı. 
Üretimin ana unsuru olan makinelerin 
imalatçıları da bu sevindirici gelişmeden 
paylarını alıyor. Makine üretimi ve fiyat-
ları diğer bütün mallardan fazla artıyor, 
yatırımların yavaşladığı veya askıya alın-
dığı dönemdeki kayıplar telafi ediliyor, 
dünya makine ticareti yüzde 10 kadar 
büyüyor.” Türkiye’nin Makinecileri’nin 
dünya ekonomisindeki durağan dönemi 
en iyi değerlendiren ülke sektörü oldu-
ğuna dikkat çeken Karavelioğlu, “Ar-Ge 
ve kalite yatırımlarımızı tamamlayıp üre-
tim sürecine dahil ettik. Türk makineleri 
beş yıl önceye göre çok daha rekabetçi ve 
verimli hale geldi. Kurumsallaşma çalış-
malarımız ve yurtdışı tanıtım faaliyetle-
rimiz de dünyanın her yerinden makine 
kullanıcılarının, imalatçımızın sağladığı 
ilerlemeyi fark etmesini sağladı. Bugün 
ihracat artış hızımız bütün ülkelerin üze-
rinde. İhracat yaptığımız ülkelere baktı-
ğımızda Almanya, ABD ve İngiltere’ye 
ihracat artışımız yüzde 20’li seviyelere 

ulaşırken, Rusya ve Romanya’ya ihra-
catımızda yüzde 50 düzeyinde bir artış 
sağlandığı görüyoruz. Hollanda ve Özbe-
kistan pazarlarındaki artış ise yüzde 70 
seviyesinde” dedi.

“2023	hedefimiz	toplam	ihracat	
içinde	makinenin	payını	yüzde	
15-20	bandına	yerleştirmek”

İlk beş ürün grubu içerisinde en büyük 
ihracat artışı yüzde 29 ile inşaat maki-
neleri, yüzde 28 ile de pompa ve kom-
presörler ürün gruplarında kaydedildi. 
İlk yarıda yük kaldırma, taşıma ve istif-
leme makinelerinin ise yüzde 35 artış 
ile alt sektörler bazında en fazla ihra-
catını geliştiren ürün grubu olduğuna 
dikkat çeken Karavelioğlu şunları söyledi: 
“Türkiye’nin Makinecileri olarak yılsonu 

hedefimizi yüzde 20 artışla 18 milyar 
dolar olarak belirlemiştik; bu hedefe ula-
şacağımıza inanıyoruz. Klima ve soğutma 
makinelerinde 1 milyar doların aşıldığı 
yılın ilk yarısında makine ve aksamlarının 
toplam ihracatı 8,3 milyar dolara ulaştı. 
Bizim 2023 hedefimiz makine ihracatı-
mızın toplam ihracatımız içindeki payını, 
ileri ülkelerde olduğu üzere yüzde 15-20 
bandına yerleştirmektir. Gelirinin büyük 
kısmını makineden, yani teknolojiden 
sağlayacak Türkiye’nin rekabet gücü, 
diğer ülkeler için dikkat çekici bir hale 
gelir.”
Türkiye’nin Makinecileri yılın ilk yarısında 
miktar bazında da yüzde 8,5 ihracat artı-
şına ulaştı. Makine sektörü ihracatında 
kilogram başına birim fiyatı yılın ilk yarı-
sında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 10,7 artışla 6,3 dolara yükseldi.

Kocaeli’nde Tramvay Güneş Enerjisi ile 
Çalışacak

K ocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Park A.Ş. yeni hizmet binasının çatısını 

tramvay hattında kullanılmak üzere güneş 
enerjisi sistemiyle donatacak. 5 bin metre 
karelik alana kurulacak güneş enerjisi siste-

miyle günlük 620 kilovat enerji üretilecek. 
Sistemin düzenli bakım yapılması halinde 
30 yıllık ömrü var. 100 gün içinde tamam-
lanması planlanan projenin hedefi yılsonuna 
kadar enerji üretimi gerçekleştirmek.
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Hayatın Her Anında
Yanınızdayız
Siz bilmeseniz de yaşamın keyifle sürdüğü her tesiste, iklimlendirmeye ihtiyaç 
duyulan her alanda, tüm sistemlerle uyumlu ürünlerimizle hep yanınızdayız.

Avrupa’nın HVAC alanındaki en geniş ürün yelpazesine sahip olan markası 
olarak; otopark, konut, alışveriş merkezi, ofis, spor merkezi gibi sosyal 
alanlardaki yaşam kalitesini arttırmak, sağlığınızı korumak ve konfor alanınızı 
genişletmek için çalışıyoruz.

www.systemair.com.tr

Merkez Ofis
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han
Kat : 3 Esentepe - Şişli / İstanbul
Tel  : +90 212 356 40 60
Faks  : +90 212 356 40 61
systemairhsk@systemairhsk.com.tr



Haberler

ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir: “Su yalıtımını bilinçli 
yapmak depremde hayat kurtarır”

Copa, Meslek Lisesi Öğretmenlerini Ağırladı

O

M

DE Yalıtım Pazarlama Direktörü 
Ceylin Akdemir, yapıya sızan suyun 

binaların taşıyıcı sistemlerini korozyona 
uğrattığına, bunun ise binanın yük taşıma 
kapasitesini ciddi oranda düşürdüğüne dik-
kat çekerek “Bu durum maalesef olası bir 

illi Eğitim Bakanlığı ve Coşkunöz 
Eğitim Vakfı arasında yapılan Eği-

tim İşbirliği Protokolü kapsamında, 26-30 

depremde binaların yıkılmasına neden olur. 
Bu nedenle su yalıtımında adımlar, hayat 
kurtarabileceği bilinciyle atılmalı” uyarı-
sında bulundu. 1999 Depreminde, binala-
rın çökmesindeki temel etkenlerden birinin 
korozyon olduğunu hatırlatan Akdemir, 
“Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği’nin 
(BİTÜDER) açıklamalarına göre, 1999 Dep-
remi sonrası İstanbul’da incelenen yaklaşık 
56 bin konut ve işyerinin yüzde 64’ünde 
korozyon tespit edildi. Su yalıtımsız bir 
binanın, yağmur suyu, topraktaki nem 
ve zemindeki yeraltı sularından kaynaklı 
etkenlerle 10 yıl sonra taşıma kapasitesinin 
yüzde 66’sını kaybettiği de biliniyor. Yapı-
larda kullanılan demirler binaya sızan su 
nedeniyle zamanla paslanıyor ve deprem 
anında büyük risk oluşturuyor. Nüfusu-

Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye 
genelindeki meslek liseleri öğretmenlerine 
‘Pnömatik-Elektropnömatik Sistemler’ 
eğitimi düzenlendi. Bu kapsamda eğitime 
katılan 16 öğretmen, Bursa Nilüfer Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 26 bin 
metrekarelik Copa üretim tesisini ziyaret 
etti. 28 Haziran 2018 Perşembe günü ger-
çekleştirilen gezi ile öğretmenler fabrikada 
kullanılan teknolojileri, yaşanan gelişme-
leri ve üretim süreçlerini yakından ince-
ledi. Teknik gezi öncesinde öğretmenlere, 
firma tanıtımı ve firmadaki güncel geliş-
melerin aktarıldığı sunum yapıldı. Copa 

nun yüzde 95’inin deprem riskli bölgelerde 
yaşayan Türkiye’de, su yalıtımı bu nedenle 
hayati bir öneme sahip” dedi. 1 Haziran 
2018 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda 
Su Yalıtımı Yönetmeliği” ile Türkiye için su 
yalıtımının artık bir standarda oturtulmuş 
durumda olduğunu da belirten Akdemir, 
şunları söyledi: “Bu, hem ülkemiz hem 
de deprem bölgelerinde yaşayan vatan-
daşlarımız açısından çok önemli bir adım. 
Yönetmelik sayesinde artık şartlara uyma-
yan hiçbir binaya yapı ruhsatı verilmeyecek, 
böylece ülkemizde çok daha uzun ömürlü, 
hayat kurtaran, ideal binaların sayısı hızla 
çoğalacak. Ancak su yalıtımının efektif ola-
bilmesi için standartlara uygun kalitede 
malzeme kullanılması ve uygulamaların 
mutlaka denetlenmesi gerekiyor.”

Üretim Müdürü ve Üretim Sorumlusu’nun 
da eşlik ettiği gezi esnasında öğretmen-
ler pres hatları, boyahane, Ar-Ge, kalite, 
ambalaj gibi atölyeleri yerinde gözlem-
ledi. Öğretmenlerin konu ile ilgili soruları 
Copa yetkilileri tarafından yanıtlandıktan 
sonra teknik gezi tamamlandı. Teknik 
geziden mutluluk duyduklarını belirten 
öğretmenler, aldıkları 4 günlük eğitimin 
ve teknik gezinin kendilerine büyük fayda 
sağladığını, teorik bilgileri pratikte göre-
rek bilgilerini pekiştirdiklerini ve eğitim 
süreçlerine önemli bir katkı sağladığını 
ifade etti. 

İSO “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”nu Açıkladı

İ stanbul Sanayi Odası (İSO), 
“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuç-

larını açıkladı. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL 
olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 
30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi. 
İkinci 500 kuruluşlarının; “üretimden satış-
lar” ile “esas faaliyet kârı” gibi temel bazı 
parametrelerde, tıpkı Mayıs sonunda açık-
lanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir 
performans sergiledikleri görüldü.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bah-
çıvan, “Nispeten daha küçük ve orta 

ölçekli sanayi kuruluşlarımızın üretim 
faaliyetlerini incelediğimiz 'Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştır-
mamız; hem küresel ve hem de ülkemiz 
açısından zor geçen 2016 yılının ardın-
dan 2017 yılında sanayimiz açısından 
güçlü bir performansa işaret etti" dedi. 

Sonuçların tam listesi için: http://www.
iso500.org.tr/ikinci-500-buyuk-sanayi-
kurulusu/2017/
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Haberler

Lowara 50. Yılını Kutladı

S

P

u teknolojileri alanında dünya lider-
lerinden Xylem’in öncü markası 

Lowara, kuruluşunun 50. yıl dönümünü 
kutladı. 
10 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen 
etkinlikler, ilk olarak İtalya’nın Vicenza 
kentinin Montecchio Maggiore beldesinde 
bulunan Via Vittorio Lombardi fabrika-
sında başlayarak daha sonra fabrikanın 
yakınında bulunan Villa Cordellina’da 
devam etti. Lowara markasının tüm dün-
yada bugünkü başarısının mimarı olan 
şirket çalışanları, işbirlikçiler ve ortaklar, 
profesyonellikleri ve işlerine adanmışlıkları 
ile etkinliğin odak noktasındaydı. Mon-

tecchio Maggiore Belediye Başkanı Milena 
Cecchetto, Confindustria Vicenza Derneği 
Başkanı Luciano Vescovi, Veneto Bölgesi 
Çalışma ve İstihdam Belediye Meclis Üyesi 
Elena Donazzan’ın katılımlarıyla gerçekle-

Xylem, Manchester City Futbol Takımının Resmi Su Teknolojileri 
Ortağı Oldu

remier League Şampiyonu Manches-
ter City, 10 Temmuz 2018 tarihinde 

imzaladığı anlaşma ile Xylem’in kulübün 
resmi su teknolojileri ortağı olması yönünde 
adım attı. Ortaklık, yenilikçi su çözümle-
rinin ortaklaşa oluşturulmasına yönelik 
dünya çapındaki öncü platform Singapur 
Uluslararası Su Haftası’nda düzenlenen 
ve kulübün efsanesi Joleon Lescott’un 
da katıldığı bir etkinlikle duyuruldu. Pre-
mier Lig’de türünün ilk örneği olacak bu 

ortaklık anlaşması ile Xylem, küresel su 
sorunları ve çözümleri konusunda dünya 
çapında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 
Xylem’in sosyal sorumluluk yatırım plat-
formu ‘Xylem Watermark’a ait temiz suya 
erişimi olmayan toplumlar için su kuleleri 
inşa etmeye yönelik projelerde Manches-
ter City ile Xylem birlikte çalışacak. Xylem 
ayrıca kulübün kardeş takımları New York 
City FC ve Manchester City kadın takımları 
ile de ortak olacak.

şen açılış konuşmalarının ardından firma 
ziyaretleri, katılımcıların aileleri ile birlikte 
dahil olabildiği tüm gün süren eğlence ve 
kutlamalardan oluşan etkinliklere bin 300 
kişinin üzerinde katılım oldu. 

Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Yükseltti

M erkez Bankası bu yılın üçüncü çey-
reği için yüzde 8.4 olan enflasyon 

tahminini yüzde 13.4'e yükseltti. Merkez 
Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açık-
lamalarından öne çıkanlar şöyle: “Geliş-
mekte olan ülkelere yönelik risk algısının 
artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy 
akımlarında bozulma gözlendi. Kredile-

rin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye 
devam etti. Enflasyondaki yükseliş alt 
gruplar genelinde yaygın. İktisadi faaliyet 
ikinci çeyrek itibarıyla dengelenme eğili-
minde.  Temmuzda iç talep koşullarındaki 
yavaşlama ve para politikasının gecikmeli 
etkilerini izlemek için politika faizini sabit 
tuttuk. Getiri eğrisi negatif eğimle daha 
sıkı parasal koşullar ima eden görünüm 
sergiledi. TÜFE ikinci çeyrekte nisan en- 
flasyon raporu öngörüsünün belirgin üze-
rinde gerçekleşti. TL'deki değer kaybının 
yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki 
artış TÜFE'deki yükselişte etkili oldu. Gıda 
fiyatlarındaki tahminlerin üzerindeki yük-
seliş döviz kuru gelişmeleri ve bazı tarım 

ürünlerinin fiyatlarındaki olumsuz koşul-
lardan kaynaklandı. Akaryakıt fiyatların-
daki eşel mobil uygulaması bu gruptaki 
enflasyonda olumsuz görünümü sınırladı. 
Ekonomide talep ve maliyet baskılarının 
ötesinde bir fiyat artırma eğilimi oldukça 
güçlendi. İktisadi faaliyet yavaşlayarak 
dengelenme eğilimine girdi. Turizmdeki 
toparlanma güçlü seyrediyor. İthalat fiyat-
larındaki yükseliş cari işlemler dengesini 
olumsuz etkiliyor. Yılın ikinci yarısında 
iktisadi faaliyetlerin dengelenmeye devam 
edeceğini öngörüyoruz. Petrol fiyatları 
tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara 
yükselttik. Gıda fiyatları tahmini 2018 için 
yüzde 7'den yüzde 13'e yükseldi.”
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Siemens Bina Teknolojileri Kalorimetre portföyü, M-bus 
kablolu, RF Kablosuz, GPRS modüllü, pulse modüllü, mekanik 
ve ultrasonik tipte seçenekleri ile her tür uygulamaya yönelik 
en ideal çözümleri sunuyor. Siemens WTV676-HB6035 Web 
server, kablolu ya da kablosuz sayaçları, ethernet veya 
Internet üzerinden okuyabiliyor. Web Server’a maksimum 20 
sayaç direkt olarak bağlanabiliyor. Web Server 6 adet kablolu 
ve 23 adet RF çevirici ile genişletilebiliyor. Ve sonuçta tek web 
server üzerinden 250 adet kablolu, 2500 adet kablosuz sayaç 
okunabiliyor.

İşte yaşam için yenilikçi zeka…

siemens.com.tr

Ultrasonik Kalorimetre
ISITMA / SOĞUTMA

T230/T330

Hafif Tasarım: Kompozit gövdesi ile konutsal ve ticari 
uygulamalar için en ideal çözüm 

*şimdi pirinç gövde ve kombine ısıtma & soğutma 
kalorimetresi ile



Haberler

“Kadın Ustalar Hareketi” İzmir’den Başlıyor

K adın istihdamını artırabilmek ve 
özellikle ihtiyaç sahibi her yaştaki 

kadının ayakları üzerinde durabilme-
sini sağlayacak “Kadın Ustalar Hareketi”
başlıyor. 
Yaklaşık 30 iş kolunda, tüm eğitim mas-
rafları “kadinustalar.com” öncülüğünde 
sponsor firmalar tarafından karşılanacak 
ve kadınların seçtikleri iş kollarıyla ilgili eği-
timler uzmanlar tarafından verilecek. Proje 
ile 8 içinde 21 ilde 1000 kadının “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” alarak iş başı yapmaları 
sağlanacak.
Tamamen özel sektör işbirliğiyle finanse 
edilen projeye dahil olmak isteyen kadınların 
sadece www.kadinustalar.com  adresinden 
başvuru yapmaları yeterli oluyor. Ardından 
seçtikleri iş kolları için bulundukları şehirde 
açılacak kursa katılacak kadınların, tüm eği-
tim masrafları, günlük harcırahları ve kurs 
süresince SGK giderleri kadinustalar.com 
tarafından karşılanacak. Proje kapsamında 
kadınlara mesleki yeterlilik, iş güvenliği, 
tıbbi eğitimler, sektörel yenilikler, temsil , 
satış, pazarlama ve sosyal medyanın ticari 
kullanımları konularında Türkiye’nin ala-
nında önemli isimleri tarafından eğitimler 
verilecek. 
Eğitimi tamamlayan tüm kadınların “Mes-
leki Yeterlilik Sertifikası” sınav masrafları 
da kadinustalar.com tarafından karşıla-
nacak. Belgeyi almaya hak kazanan kadın 
ustalar dilerlerse bulundukları lokasyondan 

gelecek iş taleplerine ücretsiz yönlendirile-
cekler, dilerlerse de sponsor firmalarda iş 
başı yapacaklar. MYK Belgeli kadın ustaları 
istihdam eden firmalar, devlet tarafından 
sunulan SGK teşviklerinden yararlanacaklar. 
Kadinustalar.com Genel Müdür Yardımcısı, 
uzun yıllar Türkiye’nin büyük şirketlerinde 
üst düzey yöneticilik yapmış ve birçok ses 
getiren kamu projesi yönetmiş bir isim Sey-
hun Ayhan.
Seyhun Ayhan, projenin çıkış noktasının 
sosyal medyada karşılaştığı ve genç bir 
annenin, maddi imkansızlıkları ve iş bula-
maması nedeniyle bebeğini vermek iste-
diğini belirten bir ilan görmesi olduğunu 

belirtti. Seyhun Ayhan, ”Ülkemizde kadın-
larımız kendilerine layık görülen bir hayatı 
yaşamaya mecbur bırakılıyor. Başlarına 
gelen herhangi bir olumsuzlukta çaresizce 
ortada kalan birçok anne var. 'kadinustalar.
com' kadınlarımızın iş hayatında var olma-
larını hem de bu süreçte hiçbir sermayeleri 
olmadan, onların adına tüm süreçlerin plan-
lanarak yönetileceği bir destekle kısa sürede 
iş başı yaparak paralarını kazanabilecekleri 
bir destek eli projesidir” dedi.
Kadinustalar.com ilk etap eğitimleri Ekim 
ayında İzmir’de başlayıp 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü'ne kadar toplam 21 İlde 
1000 Kadın Usta yetiştirecek.

REHAU, Build 2018’de “En İyi Polimer Esaslı Yapı Ürünleri Üreticisi” 
Seçildi

A vrupa’nın en önemli sürdürülebilir 
bina organizasyonlarından biri olan 

Build 2018, yeşil binalarda yapılan çalış-
maları ödüllendirdi. 
“Sürdürülebilir Bina Ödülleri” başlığında 
“En İyi Polimer Esaslı Yapı Ürünleri Üre-
ticisi” ödülüne layık görülen REHAU, 
karbon ayak izini azaltma çalışmaları ve 
geri dönüşüm konusundaki çalışmalarıyla 
takdir kazandı. Avrupa’nın en önemli 
ödül organizasyonlarından birinde yer 
alan REHAU, geri dönüşüm konusundaki 

taahhütleriyle ön plana çıktı. 2020 yılına 
kadar geri dönüştürülmüş malzemeler-
den üretilen ürünlerinin yarısından fazla-
sını, Blaenau’daki fabrikalarında ihtiyaç 
duyulan yeni teknoloji yatırımına katkı 
olarak desteklemeyi planlayan REHAU,  
Manchester’daki PVCR geri dönüşüm tesi-
sinin satın alınmasını da planları arasına 
ekledi. REHAU’nun kazandığı ödül, şu 
anda Ross-on-Wye resepsiyonunda sergi-
lenen bir sertifikanın sunumuyla tanınıyor. 
Ödül kabinine gitmek için de bir kupa 

alması beklenen REHAU, yakın zamanda 
duyurusu yapılacak ek bir ödülün de 
sahibi olacak.
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Haberler

Azerbaycan’daki Duyar Vana Tek Yetkili Distribütörü Polymart, 
Duyar Ürünlerinin Tanıtımını Gerçekleştirdi

B akü Boulevard Hotel’de 26 Temmuz 
tarihinde gerçekleştirilen tanıtım 

toplantısında, Duyar Vana’nın Azerbay-
can’daki tek yetkili distribütörü Polymart, 
Duyar ürünlerinin tanıtımını gerçekleş-
tirdi. Toplantıya Duyar Vana’dan İhracat 
Müdürü Hüseyin Gümrükçü, Bölge Satış 
Yöneticisi Deniz Unutmaz ve Polymart 
firma yetkilileri de katılım sağladı. Duyar 
Vana İhracat Müdürü Hüseyin Gümrükçü 
tarafından gerçekleştirilen ürünlere ait 
teknik sunumda, yangın ve söndürme 
sistemleri hakkında katılımcılara bilgi-
ler sunuldu. Gümrükçü, “Ürünlerimizi 
Azerbaycan’da sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Bu çalışmaların ilerleyen 
süreçte daha da aktif olacağına ve geli-
şeceğini umuyoruz” şeklinde açıklamada 
bulundu. Katılımcılara “Yangın Ağacı” 
adı verilen Duyar Vana yangın sistemleri 
ürünlerinin bulunduğu ürün standı gös-
terildi. Stant içerisinde yer alan sprinkler, 
ıslak alarm vanası, test & drenaj vanası, 

NRS vana ve OS&Y vana ürünleri hakkında 
teknik bilgiler ve çalışma prensipleri hak-
kında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca “Vana 
Ağacı” adı verilen ürün standı da katılım-

cılara gösterildi. Stant içerisinde statik ve 
dinamik balans vanalarına ek olarak küre-
sel vana ve sürgülü vana ürünleri yer aldı.

Vaillant Group Türkiye, İnsan Kaynaklarında Proje İhracına Başladı

V aillant Group Türkiye’de 
hayata geçirilen İK proje-

leri, yurtdışına açılıyor. 
İK uygulamaları ile Vaillant 
Global’in dikkatini çektiklerini 
belirten Vaillant Group Tür-
kiye İnsan Kaynakları Direktörü 
Nilüfer Birdal, Türkiye’de uygu-
ladıkları projelerin diğer ülke-
lerde hayata geçirilmesi için bazı 
çalışanların yurtdışında görev-
lendirildiğini söyledi. Analitik İK 
Faaliyetleri, Satış Prim Sistemleri, 
İşveren Markası ve Sosyal Medya 
Faaliyetleri başlıkları altında yap-
tıkları yaratıcı İK Uygulamaları ile Vaillant 
Group içerisinde öne çıktıklarını dile getiren 
Birdal “Türkiye İK ekibimizden 3 arkadaşımız 
Almanya’da çeşitli görevlere davet edildiler. 
Her 3 arkadaşımız da Almanya’da ikamet 
ederken, İngiltere, Fransa, Çin, İspanya, İtalya 
gibi şirketimizin faaliyet gösterdiği ülkeler-

deki İK ekiplerine desteklerini sunacaklar. 
Türkiye İK ekibinin sağladığı başarılarda 
önemli rol üstlenen ekip arkadaşlarımız, bu 
tecrübeyi diğer kültürlere de transfer edebi-
lecek yetkinlikleri olduğunu İK üst yönetimine 
ispatladılar” dedi.
Vaillant Group Türkiye İK ekibinden İletişim/

Organizasyon/Gelişim Müdürü 
Sevkan Bolu 1 Temmuz itiba-
rıyla Vaillant Group merkezde 
Farklılıkların ve Çeşitliliklerin 
Yönetim Müdürü olarak tüm 
ülkelerde çalışan çeşitliliği, fark-
lılıklara tolerans, dengeli orga-
nizasyonların oluşturulması 
için stratejiler ve programlar 
geliştirme alanlarında görev 
yapacak. Yine 1 Temmuz iti-
barıyla Almanya’da çalışmaya 
başlayacak olan Tuğba Çolak, 
Türkiye’de uygulanan analitik 
İK çalışmalarının tüm ülkelere 

yaygınlaştırılmasını sağlamak için görev ala-
cak. Almanya’da kurulacak bir uluslararası 
proje grubuna davet edilen Aslı Asar ise 1 
yıl boyunca bu proje grubunda görev alarak, 
Türkiye’de dikkat çeken uygulamaların diğer 
ülkelerde devreye alınması için bilgi ve tec-
rübe transferi sağlayacak.
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Haberler

Caleffi, Türkiye’deki 2. Yılını Kutluyor

İ talya’nın ısıtma, soğutma, sıhhi 
tesisat ve yenilenebilir enerji sis-

tem ürünleri üreticilerinden Caleffi, Tür-
kiye’deki 2. yılını kutluyor. Caleffi, tüm 
üretimini İtalya’da bulunan 3 üretim 
tesisinde gerçekleştiriyor. 4 bin kalem-
den fazla ürünü ile sistem çözümü sunan 
firma, 2016 Temmuz’unda Türkiye’ye 
geldi. İstanbul’da yer alan merkez ofisi 
ile tüm Türkiye genelinde sürdürdüğü faa-
liyetlerle günümüze kadar birçok önemli 
projeye imza attı. Türkiye’deki 2 yıllık 
deneyimleri hakkında Caleffi yetkilikleri 
tarafından yapılan açıklamada, “Bu yolda 

sadece önemli projelerde yer almadık, 
aynı zamanda çok değerli insanlarla da 
tanıştık. Sektörümüzde teknik bilginin ve 
kabiliyetin önemini bildiğimiz kadar, insan 
faktörünün de başarının sırrı olduğunu 
unutmuyoruz. Samimiyetle ve şeffaflıkla 
yaklaştığımızda çevremizdeki dostlarımız 
çoğalıyor, yaptığımız işler de bu doğrul-
tuda büyüyor. Aynı zamanda sektörü-
müze karşı en büyük sorumluluğun sahip 
olduğumuz bilgi ve birikimi paylaşmak 
olduğunu bildiğimiz için teknik seminer-
lerimizle, eğitimlerimizle çeşitli faaliyetler 
düzenlemek önceliklerimiz arasında. En 

son Radyant Isıtma ve Soğutma Sistemleri 
eğitimi düzenledik ve her ay birçok farklı 
firmaya butik eğitimler düzenliyor. Bu yılın 
bizim için ayrı bir önemi daha var: İtalya 
merkezinde bulunan CUBOROSSO (Kırmızı 
Küp) AR-GE Merkezinin 10’uncu senesi. 
Şirket felsefemiz olan ‘inovasyon’un en 
önemli simgesi haline gelen CUBOROSSO 
ve onun simgelediği ‘sürekli gelişim’, tüm 
hücrelerimize nüfuz etmiş. Bu sebeptendir 
ki, inovasyon ve ilerleme için her gün yeni 
ürünlerimiz ve yeni sistem çözümlerimiz 
ile sektörde önemli bir yere sahibiz” ifa-
delerine yer verildi.

Daikin, R-32’nin İklimlendirme Cihazlarında Kullanımına Öncülük 
Ediyor

Y eni nesil çevreci soğutucu akışkan 
R-32’nin iklimlendirme cihazla-

rında kullanımına öncülük eden Daikin, 
bu konuda dünya çapında çalışmalar yürü-
tüyor. Düşük küresel ısınma potansiyeline 
(GWP) sahip bir soğutucu akışkan olan 
R-32’nin giderek benimsenmesi için çalı-
şan Daikin, şu ana kadar 52 ülkede 10 
milyonun üzerinde R-32’li klima ve ısı pom-
pası satışı gerçekleştirdi. Dünya çapında 
R-32’li klimaların üretilmesi ve bunların 
yaygınlaşması amacıyla sahip olduğu 93 
patenti ücretsiz olarak sektörün erişimine 
açan Daikin, Hindistan ve Tayland gibi 
gelişmekte olan ülkelere teknik yardım da 
sağlıyor. Tayland hükümetinin talebi üze-
rine, R-32’nin kullanımı konusunda yet-
kinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla 
yerel üreticilere R-32 klimalarının mon-
tajı ve bakımı konusunda eğitimler veren 
Daikin, tüketici ve çevre dostu bu gazın 
bir sektör standardı haline getirilmesini 
amaçlıyor. Bu çalışmaları ile hem çevreye 
olan katkısını hem de çevreye duyarlı 
ürünler geliştirme konusundaki taahhü-
dünü yansıtan Daikin, gelecekte, küresel 
sera gazının azalması konusunda önemli 
sonuçlar bekliyor. Geçen yıl itibarıyla Daikin 
ve diğer şirketlerin satış sonuç verilerine 
göre 27 milyon adeti aşan R-32’li klima 

sayesinde, CO2 (Karbondioksit) eşdeğer 
tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma 
olduğu hesaplanıyor. Daha çevre dostu bir 
soğutucu akışkan olan R-32, halen split 
klimalarda kullanılan R410A soğutucu 
akışkanına göre daha fazla enerji verim-
liliği sağlıyor. Bu da tüketicinin daha az 
elektrik faturası ödemesini sağlıyor. R-32 
soğutucu akışkanı sayesinde daha küçük 
boyutlarda cihazlar üretilmesi mümkün 
hale geliyor. Böylece R-32 gazlı ürünler 
kullanılacak mahallerde montaj ve estetik 
üstünlüğün yanı sıra hacimsel avantajlar 
da sağlıyor. Tüm cihazları yüksek enerji 
verimliliği ile düşük CO2 salımına sahip olan 
Daikin, hem Avrupa’da hem de Türkiye’de 
sezonsal verimliliğin öncülüğünü yaparak 
AB’nin 20/20/20 hedeflerine büyük katkı 
sağlamıştı. Cihazlarında düşük küresel 

ısınma potansiyeline sahip R-32 soğutucu 
akışkanını kullanan Daikin, şimdi de AB’nin 
yeni 40/27/27 hedeflerine ulaşılmasına ola-
nak yaratıyor. Daikin halen dünya çapında 
90’dan fazla üretim tesisinde ürün geliş-
tirme ve üretim faaliyetleri yürütüyor. 
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

 
BOREAS

E

ETS Tur Genel Merkez Binası
TS Tur, yeni yönetim merkezi olarak Türkiye’nin en 
büyük A plus ofis projesi Business İstanbul’un C blo-

ğunu satın aldı. Busi-
ness İstanbul’da her 
türlü ileri teknolojik 
donanımın yer alma-
sına özen gösterildi. 
ETS Tur’un 11 katlı 
yeni merkezi 13 bin 
metrekare ofis alanı-
na sahip. ETS Genel 
Merkez Binasında 
BOREAS’ın 6.000 – 
25.000 m3/h debi aralıklarına sahip, tam otomasyonlu, 
rotorlu DX klima santralleri kullanılıyor.

İMBAT

Y

YDA Center
DA Group yatırı-
mı olan YDA Cen-

ter İş ve Yaşam Merkezi 
projesinin iklimlendirmesi için İmbat çatı tipi klimaları tercih 
edildi. Ankara’da bulunan, tasarımıyla fark yaratan, ulusla-
rarası ödüllü proje YDA Center İş ve Yaşam Merkezi’nde ofis 
ve konut alanlarının yanı sıra spor salonu, konferans salo-
nu, yüzme havuzu, market, restoran ve fuayelerden oluşan 
sosyal alanlar bulunuyor. Karma proje olarak değerlendirilen 
bu kompleks projede, farklı zamanlarda kullanılan alanların 
bir arada olması sebebiyle aynı anda hem ısıtma hem de 
soğutma ihtiyacı görülüyor. Bu nedenle, enerjiyi dengeleyen 
ve sistem verimliliğini artıran su kaynaklı ısı pompası kulla-
nımı, yatırımcı ve kullanıcıya birçok avantaj sunuyor. İmbat 
su soğutmalı kondenserli çatı tipi klimalar, hem açık hem 
de kapalı mahallerde yerleştirilebilmesi nedeniyle farklı mi-
mari tasarımlara uygun yerleşim imkânı sunarken, bağımsız 
çalışmaları ile her mekânın enerji sarfiyatının ayrı olmasını 
sağlıyor. İmbat, YDA Center projesinde 11 adet su soğutmalı 
kondenserli çatı tipi klima ile toplamda 756 kW soğutma, 
987 kW ısıtma kapasitesi ihtiyacını karşılıyor. Cihazlardan ba-
zılarında rotorlu ısı geri kazanım eşanjörü, bazılarında ise ek 
sıcak sulu ısıtıcı kullanılıyor. Cihazlarda kullanılan ön ısıtma 
ve soğutma eşanjörleri ile loop hattından enerji geri kazanımı 
sağlanarak sistemin daha verimli hale gelmesi sağlanıyor. 
İmbat su soğutmalı çatı tipi klimalarda R410a çevreci gaz 
akışkan kullanılıyor. Cihaz gövdesi, özel çekilmiş alüminyum 
profil ve çift cidarlı iç dış sac galvaniz elektrostatik boyalı 
özelliğiyle dikkat çekiyor. 70 kg/m³ 25 mm taş yünü ile izo-
lasyon sağlanıyor. Cihazlardaki fanlar invertörlü plug fanlar-
dan oluşurken, cihaz içinde iki kademe EU4 ve EU7 filtre yer 
alıyor. Standart çift fanlı çatı tipi klimalarda, termodinamik 
ısı geri kazanımı bulunuyor. Asimetrik soğutma devresine 
sayesinde, kısmi yüklerde yüksek verimlilik sunuyor.

ISIDEM YALITIM

İ

İstinyePark İzmir
zmir Balçova’da 2 milyar liralık yatırımla hayata geçi-
rilecek olan İstinyePark AVM ve otel projesinin inşası 

hızla sürüyor. 290 mağaza ve bir otelin yer alacağı alışveriş 
merkezi, 80 bin metrekarelik yeşil alanıyla dikkat çekiyor. 
Projenin ısıtma ve soğutma borularının yalıtımında ve hava-
landırma kanallarında, Isıdem Yalıtım’ın elastomerik kauçuk 
köpüğü Coolflex ve esnek hava kanalı Flexiduct ürünleri ter-
cih edildi. Proje kapsamında sadece bir AVM ve otel değil, 
çevresinde yer alan 80 bin metrekare büyüklüğünde arazi 
şehir parkı olarak düzenlenecek. Projenin hafriyat ve iksa 
işlerine 2016 yılının ağustos ayında başlandı. İlk temel 2017 
yılının temmuz ayında atıldı ve 2019 yazında tamamlanma-
sı bekleniyor. Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü yüksek 
su buharı difüzyon direnci katsayısı ile korozyon riskini mi-
nimuma indirmek adına μ ≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. 
Bu değer şu ana kadar TSE tarafından tescillenmiş ürünler 
arasında sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç kat-
sayısı olma özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen 
dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda 
maksimum termal performans ve yoğuşma kontrolü sağla-
yan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-1 yangın yönetmeliğine 
göre levhalarda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın perfor-
mansıyla uluslararası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.
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FORM

M

MAYA Plaza
ayadrom AVM, sosyal te-
sisler ve ofislerden oluşan 

kompleks bir yapı olan Maya 
Plaza içerisinde çeşitli ofis kat-
ları ve ortak alanlarda yapılan 
yenileme çalışmaları devam edi-
yor. 20 yıldan bu yana iklimlen-
dirme ihtiyacının ClimateMaster 
sudan havaya ısı pompaları ile 
sağlandığı projede, müşterinin tercihi yine Form A.Ş.’nin pa-
zara sunduğu su kaynaklı ClimateMaster ısı pompaları oldu. 
Plazada soğutma kapasitesi yaklaşık 900 kW olan 140 adet 
ClimateMaster sudan havaya ısı pompası kullanıldı.

ETNA

K

Makiport-Antalya
onyaaltı bölgesi Antalya’da yerleşik, denize sıfır ko-
numu ve akıllı bina konseptine uygun mimari özel-

likleriyle ön plana 
çıkan Makiport’ta 
Etna ürünleri tercih 
edildi. Proje kapsa-
mında; 1 adet çift 
pompalı frekans 
kontrollü hidrofor 
sistemi (2HF KO 
25/6-75), 28 adet 
ecocircXL, EILR seri-
si ıslak&kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompası, 
10 adet EFP30 serisi parçalayıcı bıçaklı drenaj pompası ve 1 
adet NFPA20 normuna uygun yangın pompası tesis edildi. 
Projede kullanılan EILR serisi inline kuru rotorlu frekans kon-
trollü sirkülasyon pompalarında; pompa giriş-çıkış, pompa 
gövdesi, fan (çark) döküm malzemeden olup, sızdırmazlık 
ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanıyor. Estetik, 
ergonomik tasarıma sahip EILR serisi yeni nesil sirkülasyon 
pompalarında IE2 tercihen de IE3 motor kullanılıyor, talep 
edilmesi durumunda motor üzerine entegre frekans kon-
trol sürücülü versiyonu da mevcut. Projede kullanılan Etna 
HF KO25/6-75 serisi frekans kontrollü hidrofor sistemleri ile 
basınçlı su temininde talep edilen miktarda suyun istenilen 
basınçta sağlanması garanti ediliyor, böylelikle kullanıcılara 
kesintisiz bir konfor sunuluyor. Yeni nesil IE2/IE3 motorlu 
frekans kontrollü ETNA HF KO25/6-75 T-KI serisi hidrofor 
sistemlerinin kullanımı ile klasik hidrofor sistemlerine oranla 
işletim giderleri minimize ediliyor. Etna HF KO25/6-75 serisi 
frekans kontrollü hidrofor sistemlerinde kullanılan pompa-
larda; pompa giriş-çıkış gövdeleri, pompa gövdesi, fan, di-
füzör norly malzemeden olup sızdırmazlık ise mekanik keçe 
(karbon-seramik) ile sağlanıyor. Etna HF KO25/6-75 serisi 
hidrofor sistemlerinde; taşıyıcı kaide üzerinde komple pas-
lanmaz çelik kolektör grupları (opsiyonel), eş yaşlandırma 
özellikli frekans kontrollü panolar kullanılıyor.

ALDAĞ

İ

İzmir Menderes 
Devlet Hastanesi

zmir Menderes Devlet Hastanesi’nin hijyenik hava-
landırması için ALDAĞ ürünleri tercih edildi. 17 bin 

540 m2 kapalı alana sahip İzmir Menderes 75 Yataklı Dev-
let Hastanesi; bodrum, zemin ve 3 kat ile toplamda 5 katlı 
hastane binası ile 3 bloktan oluşuyor. Menderes Devlet 
Hastanesi’nin hijyenik, enerji ve çevre dostu iklimlendirme-
si için ALDAĞ A.Ş.’nin 3.200-14.000 m3/h kapasite ara-
lığındaki DIN 1946-4 normlarına uygun olarak seçilen ısı 
geri kazanımlı hijyenik klima santralleri başta olmak üzere, 
290 adet gizli tavan tipi fancoil ünitesi, 9.200 m3/h ka-
pasiteli metal filtreli aspiratör ve 3.000 m3/h kapasitesine 
sahip hücreli aspiratörleri ile 17.000-24.000 m3/h kapa-
site aralığında EN 1886 normlarına uygun olarak seçilen 
8 adet ısı geri kazanımlı klima santrali hizmet verecek.

 
ÜNTES

B

Bursa Entegre Sağlık Kampüsü
ursa’nın Nilüfer ilçesinde 745 dönüm arazi üzerine ya-
pımına başlanan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi 

2019 yılının Temmuz ayında hizmet vermeye başlayacak. 
Bursa’nın yanı sıra çevre illere de hizmet verecek dev projede 
63 adeti hijyenik olmak üzere toplamda 227 adet panolu 
Üntes klima santrali tercih edildi. 3 farklı hastaneyi kapsayan 
dev proje kapsamında; bin 55 yatak kapasiteli Ana Hastane, 
200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane-
si ve 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 
Hastanesi bulunuyor. Ayrıca ortak bir çekirdek yapı etrafın-
da tasarlanan Ana Hastanede, 273 yatak kapasiteli Genel 
Hastane, 275 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları 
Hastanesi, 264 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi ve 243 
yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk, Genel ve Psikiyatri 
Hastanesi ile bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarının karşılanması 
hedefleniyor.
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MAS GRUP

G

Turkcell İzmir Veri Merkezi
ebze’deki veri 
m e r k e z i n i 

2016’da hizmete so-
kan Turkcell, bu ya-
tırımlarına şimdi de 
İzmir ile devam edi-
yor. Veri merkezleri 
için dünya standardı 
olarak kabul edilen 
Tier 3 sertifikalarına 
sahip İzmir Veri Merkezi’nin açılışı, 22 Haziran günü ger-
çekleştirildi. Turkcell, bu yeni veri merkeziyle Türkiye’nin en 
büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri operatörü oldu. 2 bin 
400 metrekaresi beyaz alan olmak üzere 14 bin 500 met-
rekare kapalı alana sahip Turkcell İzmir Veri Merkezi, yeşil 
bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” 
sertifikasıyla bu alanda tamamlanmış en önemli yatırımlar 
arasına girdi. Tesis aynı zamanda her türlü doğal afete da-
yanıklı şekilde tasarlandı ve ekipman seçimi de buna göre 
yapıldı. Mekanik taahhüdü Prizma Teknik firması tarafından 
gerçekleştirilen projede, Mas Grup’un dünya standartların-
da ürettiği UL Listeli FM onaylı yangın grupları, HDSV serisi 
komple paslanmaz çelik hidrofor sistemleri ve Enduro serisi 
atıksu pompaları kullanılıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Mas 
Grup Bina Teknolojileri Satış Yöneticisi Cem Hanedanoğlu, 
“Ülkemiz için çok önemli olan bu projede çözüm ortağı ol-
maktan mutluluk duyuyoruz. Leed Gold sertifikasına sahip 
tesiste yüksek verimli son teknoloji ürünlerimiz kullanılıyor. 
Ülkemizde giderek artan diğer yeşil bina yatırımlarında da 
ürünlerimiz güvenle tercih ediliyor. İleriki dönemlerde de 
bu tip projelerde çözüm ortağı olarak yer alacağız” dedi.

ARMACELL YALITIM

K

Kayseri Develi Hastanesi
ayseri’nin Develi ilçesinde 30 bin 756 m2 arsa ala-
nında 30 bin 95 m2 kapalı alana sahip, 150 yatak 

kapasiteli, Eyüpoğlu İnşaat’ın yüklenici olduğu Kayseri De-
veli Hastanesi projesinde Armacell Yalıtım ürünleri kulla-
nılıyor. Maliyeti 52 milyon lirayı bulan yeni Develi Devlet 
Hastanesi’nin yılsonunda tamamlanması planlanıyor.

TOSHIBA

İ

232 Yelki Village
zmir’in Yelki ilçesinde Musa Çiçek İnşaat tarafından 
gerçekleştirilen 232 Yelki Village projesinin tüm ısıt-

ma ve soğutma ihtiyacı Alarko Carrier tarafından pazara 
sunulan Toshiba ısı pompası ve multi sistemlerle karşılanı-
yor. Yemyeşil bahçeleri ve deniz manzaralı geniş teraslarıyla 
35 farklı konseptte villadan oluşan 232 Yelki Village proje-
sinin iklimlendirmesinde 35 adet Toshiba Estia ısı pompası 
ve 35 adet 4 iç üniteli Toshiba multi sistem kullanıldı.

ODE YALITIM

O

FNB Genel Merkez Binası
DE Ya l ı t ım, 
ürünleriyle baş-

kent Beyrut başta ol-
mak üzere Lübnan’da 
idd ias ın ı  a r t ı rd ı . 
Lübnan’ın ilk ulusal 
bankası FNB’nin Bey-
rut’taki genel merkez 
binasında ODE Starf-
lex Şilte ve ODE Starf-
lex Boru ürünleri kullanılıyor. Yurtdışı hedefleriyle ilgili bilgi 
veren ODE Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi Ozan Turan 
“Bu yılı ODE olarak ihracatta atılım yılı olarak belirledik. 
Amacımız 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke 
sayısını her yıl artırarak, ihracatın toplam ciromuz içindeki 
payını yüzde 35’ler seviyesine çıkarmak. Halihazırda 5 kıta-
da 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan yerli bir firma olarak, 
global marka olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 
Son dönemde aralarında Lübnan’ın da bulunduğu yakın 
coğrafyalarda ihracatımızı artırmaya odaklandık ve hedefi-
miz doğrultusunda ülkede yükselen önemli projelerde yer 
alıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirirken geçen yıl devreye 
aldığımız Eskişehir yatırımımız en büyük lokomotifimiz ola-
cak. Bunun yanı sıra Çorlu cam yünü tesisimizde fırınımızı 
yeniledik. Cam yünü kapasitesinde artış elde ettiğimiz bu 
yatırımımızla, maliyet, ürün ömrü ve ürün kalitesi konu-
sunda önemli kazanımlar elde ettik. Çorlu’daki artan kapa-
sitemizi de ihracatta değerlendireceğiz. İhracatta öncelikli 
pazar olarak belirlediğimiz 11 ülkede ağırlığımızı artıraca-
ğız” dedi.
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Dünyadan
Haberler...

Airbus’tan “Uçan Taksi Vahana”

Cam Küre Güneş Enerjisi 
Jeneratörü Rawlemon 

Havacılık devi Airbus, iki yıl önce uçan taksi projesi 
Vahana'yı başlatmış ve  kara trafiğinden 4 kat daha 
hızlı, kişisel, otonom bir hava aracı  oluşturmak için işe 
koyulmuştu. Ocak ayında, Vahana isimli uçan taksiyi 
ilk kez test ettiğini ve Vahana'nın başarılı bir uçuşu 
tamamladığını belirten şirket bu iddiasını uçuş anına 
ilişkin fotoğraflarla desteklemişti. Fransa merkezli şirket 
bu kez Vahana'nın  53 saniyelik  ilk uçuşunun videosunu 
paylaştı. Airbus'ın, Silikon Vadisi'nde yer alan iştiraki  A³ 
ekibi  tarafından geliştirilen Vahana, 8 adet pervanenin 
ortasına yerleştirilmiş helikopter gövdesini andıran bir 
yapıya sahip. Dikey kalkış ve iniş yeteneğine sahip olan 
aracı geleneksel hava araçlarından ayıran en büyük farkı 
ise  tamamen elektrikle çalışıyor  oluşu. Trafik tıkanıklığı 
sorunlarının yaşandığı şehirlerde kısa mesafeli uçuşlarla 
insanları bu problemden kurtarma amacını güden 
Vahana, ilk uçuşunda oldukça yavaş bir şekilde sadece 4.8 
metreye yükselmiş olsa da mevcut aracın  henüz prototip 
aşamasında  olduğu düşünüldüğünde ilk uçuşun başarılı 
geçtiğini söyleyebiliriz. Aracın ilk uçuşuna ait görüntüleri 
paylaşan ve Vahana'yı geliştiren ekibin başında olan  
Zach Lovering, nihai hedeflerinin elektrikle otonom bir 

Alman mimar Andre Broessel tarafından geliştirilen cam 
küre güneş enerjisi jeneratörü Rawlemon, hem işlevselliği 
hem de tasarımı ile bilim dünyasında heyecan yarattı. 
Bu muazzam güneş enerjili küre, bilgisayar desteğiyle 
çalışan dev bir cam mermerden oluşuyor ve güneşi 
sürekli takip ediyor. Aslında bu devrim niteliğindeki icat, 
enerjisini üretirken sadece güneşten değil aydan da 
faydalanıyor. Gece vakitlerinde aydan yansıyan ışınları 
yoğunlaştırarak enerji üretimine devam ediyor. Enerji 
küresinin, günümüzde kullandığımız konvansiyonel enerji 
panellerinden 10.000 kat daha etkili olduğu söyleniyor. 
André Broessel, ürünün ilk versiyonu ile 2013 yılında 
Dünya Teknoloji Ağı (World Technology Network) 
Ödülleri yarışmasında finalist oldu, ardından icadını 
daha da geliştirerek bulutlu günlerde ve geceleyin bile 
enerji üretecek hale getirdi. Broessel’in Rawlemon adı 
verdiği cihaz henüz geliştirme sürecinde ve toplumsal 
kullanıma sunulmuş değil fakat tüm dikkatleri üzerine 
çeken proje hedeflediği bütçenin neredeyse 2 katına ulaştı. 
Rawlemon, dağınık olarak gelen güneş ışınlarını tek bir 
merkez üzerinde topluyor. Tıpkı bir mercek gibi, tek bir 
noktaya odaklanan güneş ışını, kürenin içine doldurulan 
suyun daha çabuk ısınmasını sağlıyor. Bu sistem 
aynı zamanda elektrik üretiminde de kullanılabiliyor. 

Güneş enerjisi ve jeneratör olarak iş gören bu icat, 
Almanya’da pek çok yatırımcının dikkatini çekti.
Cam kürenin fiyatı şu an için tam olarak bilinmiyor. 
Proje aşamasında olması ve sadece belirli noktalarda 
kullanılması nedeniyle, maliyet konusunda net bir açıklama 
yapılmadı. Almanya menşeli bir buluş olan bu cihaz, kısa 
zamanda pek çok alanda kullanılacak gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/innovation/
orb-shaped-solar-power-device-works-cloudiest-days-
180949307/?no-ist 
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Ürdün, 103 MW Kapasiteye 
Sahip Güneş Enerjisi 
Santralini Devreye Aldı

Çin'in İnsansız Helikopteri 
200 Kilo Yük Taşıyabiliyor

Çin'in Xiangying-200 adlı 
insansız helikopteri deneme 
uçuşlarını tamamladı. Çin 
Bilim Akademisi'ne bağlı 
Shenyang Automation 
Institute tarafından 
geliştirilen insansız 
helikopter 8,7 metre 
uzunluğa, 2.5 metre yüksekliğe ve 200 kilogram yük 
taşıma kapasitesine sahip. Aracın esas parçalarından 
kontrol sistemi, güç sistemi ve işletim sistemi, Çin'de 
imal edildi. Xiangying-200 Çin'in, bağımsız kalkış ve 
gemi güvertesine iniş denemelerini başarıyla geçen 
ilk  insansız helikopter olduğuna da dikkat çekiliyor. 

Ürdün, Abu Dabi Kalkınma Fonu (ADFD) tarafından 
finanse edilen, ülkenin en büyük güneş enerjisi santrali 
Quweira’yı devreye aldı. İspanyol mühendislik şirketi 
TSK ve Abu Dabi merkezli EPC şirketi Enviromena 
Power Systems tarafından kurulan santralin kurulumu, 
2014 yılındaki ihale ile başlatılmıştı. Sabit eğimli ve 
tek eksenli yatay izleme teknolojilerinin birleşiminden 
oluşan projede, iki 51.5 MW PV sistemi, ulusal şebekeye 
bağlı olan 19 Ingeteam inverter istasyonuna dayanıyor. 
Projede kullanılan 315 W’lık 328,320 modül ise, Çin 
merkezli üretici Jinko Solar tarafından sağlandı. Mevcut 
en yeni istatistiklere göre, Ürdün’ün yenilenebilir enerji 
kapasitesi 2017 yılının sonunda, çoğunlukla güneş 
enerjisinin katkılarıyla 732 MW seviyesinde gerçekleşti. 
130 milyon ABD Doları tutarındaki ülkenin en büyük 
güneş enerjisi santrali olan Quweira projesinin de devreye 
alınmasıyla bu rakamın 835 MW’ı aşması bekleniyor.

Dünya Bankası, 2018 yılında, iklim değişikliğiyle mücadele 
için her zamankinden daha fazla fon sağladığını açıkladı. 
Kurumun açıkladığı mali rakamlar, 2018 yılında iklim 
değişikliğinin etkilerini ele alan projelere 20,5 milyar 
dolar yatırım yaptığına işaret ediyor. Bu rakam, Dünya 
Bankası’nın sağladığı tüm fonların %32,1’i. Aynı 
zamanda kurumun 2020 yılına kadar iklim değişikliği 
için belirlediği %28’lik fon hedefi de aşılmış durumda. 
Bankanın İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva, 
“Kâğıt üzerindeki iklim hedeflerimizi aşmadık, ülkelerle 
çalışma biçimimizi değiştirdik ve yenilenebilir enerji, 
temiz ve esnek ulaşım sistemleri, iklim dostu tarım ve 
sürdürülebilir şehirler için önemli geçişler görüyoruz” dedi.
2020 yılı için belirlediği hedeflerine şimdiden ulaşan 
Dünya Bankası, gelecek Aralık ayında Polonya’da 
düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda yeni 
hedefler belirleyecek. Dünya Bankası’nın iklim stratejisi, 
20 ülkedeki iklim dostu ziraatı destekleyecek 22 yatırım 
planı oluşturdu. 38 milyon insan, bu kapsamda aşırı 
hava olayları için erken uyarı sistemleri gibi iklimle ilgili 
bilgilere erişimden de yararlandı. Geçen yıl ise Dünya 
Bankası, yeni iklim sorunları ile uğraşmak için 784 milyon 
dolar yatırım yaptı ve ek olarak 18GW yenilenebilir 
enerji desteği gerçekleştirdi. Dünya Bankası’nın iklim 
finansının yaklaşık yarısı, şu anda dünyada gerçekleşmekte 
olan iklim değişikliklerine tedbir almanın önemini 
vurgulayan uyum programları için sağlanıyor.

Dünya Bankası’ndan İklim 
Değişikliği ile Mücadele 
için Rekor Finansman

şekilde hareket eden ve enerji depolama, yapay görme 
gibi yeteneklere sahip olan tamamen kişiselleştirilmiş bir 
uçan taksi ortaya koymak olduğunu belirtiyor. İlk uçuş 
testinin kendileri için oldukça önemli olduğunu belirten 
Lovering, mevcut hava araçlarının elektrikli ya da hibrit 
olmadığını, bununla birlikte elektrikli tahrik teknolojisinin 
uçaklara yerleştirilmesinin uzun yıllar sürebileceğinin 
de altını çiziyor. Lovering'e göre Vahana,  şehir trafiğini 
rahatlatabilecek elektrikli hava aracı  eksikliğini doldurabilir.

Kaynak: https://techcrunch.com/2018/02/22/watch-the-airbus-
project-vahana-prototype-autonomous-air-taxi-take-flight/

Kaynak: http://www.climateactionprogramme.org/news/world-
bank-sets-20-billion-record-for-climate-financing

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu

Kaynak: https://www.pv-magazine.com/2018/04/27/103-mw-
solar-plant-comes-online-in-jordan/
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Dünyadan Haberler...

Solar Uçak Stratos’un 
Yakıta İhtiyacı Yok

Rapheal Domjan tarafından tasarlanan SolarStratos iki 
kişilik bir kapasiteye, çok büyük bir kanat açıklığına ve 
tamamen güneş enerjisiyle çalışma kabiliyetine sahip 
insanlı bir hava aracı. Büyük kanat açıklığı sadece uçağın 
itici güç kullanmadan uçmasına izin vermekle kalmıyor, 
her tarafına monte edilen güneş panelleri ile herhangi 
bir yakıta ihtiyaç duymadan çalışmasını da sağlıyor. 
SolarStratos, aynı zamanda 25.000 metrelik yüksekliğe 
ulaşabilen ilk güneş enerjili uçak olma özelliğine de 
sahip. Standart parçaların yanı sıra özel olarak üretilen 
parçaların da kullanıldığı SolarStratos, Avusturya’da 
üretilen 20 kWh’lik bir aküye sahip ve Kaliforniya 
merkezli SunPower’a ait güneş panellerini kullanıyor. 
Ayrıca ulaştığı yükseklikler göz önüne alındığında, 
pilotlar için ihtiyaç duyulan özel basınç korumalı 
giysiler ise Rus şirketi Zvezda tarafından tasarlanıyor.
SolarStratos’un kurucusu Raphael Domjan, yüksek 
oktanlı yakıt kullanımı ve neden olduğu iklim değişikliği 
ile savaşabilecek araçlar geliştirmeyi amaçladıklarını 
söylüyor. Şirket, basınçlı bir kabin içeren, 3 kişilik bir 
aracı 2021 yılına kadar inşa etmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Çevre 
Ajansı ve Google, iklim 
değişikliğine yönelik 
güçlerini birleştirdi. Yapılan 
ortaklık kapsamında 
herkesin, her yerde, 
Google’ın geniş uydular 
ağı tarafından toplanan 
çevresel verilere erişmesini 
sağlayan, kullanıcı 
dostu bir platform 
oluşturulacak. Ortaklık, öncelikle dağlar, sulak alanlar 
ve nehirler gibi tatlı su ekosistemlerine odaklanacak. Bu 
ekosistemler, gezegenimizin bilinen türlerinin tahmini 
yüzde 10'una ev sahipliği yapıyor ve araştırmalar, iklim 
değişikliğinin biyoçeşitlilikte hızlı bir düşüşe neden 
olduğunu gösteriyor. Google, gerçek zamanlı olarak bu 
ekosistemler ile ilgili haritalar ve veriler üretmek için uydu 
görüntülerini kullanacak ve bu bilgileri, geliştirilmekte 
olan çevrimiçi platform aracılığıyla ücretsiz olarak herkese 
sunacak. Uydu verilerini toplamak ve analiz etmek ne 
ucuz ne de kolay, ancak Google bunu Google Haritalar 
ve Google Earth gibi güç platformlarına yapıyor. Bu 
ortaklık sayesinde, dünyanın her yerinden insanlar 
iklim değişikliğinin etkileriyle mücadeleye yardımcı 
olmak için bilgiye erişmenin bir yolunu bulacaklar.

Küresel organizasyon ağı Get in the Ring, Hollanda 
Büyükelçiliği ve Startup India, Clean Air India girişiminin bir 
parçası olarak önümüzdeki 3 yıl boyunca 150 inovasyonu 
test edeceğini duyurdu. Hollanda ve Hindistan arasında 
sağlanan bu iş birliğinin hedefi ise küresel kirlilik oranının 
en yüksek seviyelerde olduğu Hindistan’ın hava koşullarını 
iyileştirmek. Bu kapsamda üç kurum, Hindistan’ın inovasyon 
yoluyla hava kirliliğine karşı mücadele etmesinin önünü 
açacak. Bu önemli girişimin lansmanını yapmak için 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte da Hindistan’a bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Get in the Ring Global Yöneticisi Jochem 
Cuppen, inovasyonun dünya sorunlarını çözebileceğine 
inandıklarını söylüyor. Cuppen; “Girişim, daha fazla 
kurumsal işletmeyi bir taahhütte bulunmaya ve hava 
kirliliğine karşı mücadeleye katılmaya çağırıyor. Bu sadece 
bir meydan okuma değil, büyük bir hareket. Yeni Delhi’de 
nefes aldığınız her gün sağlığınıza, günde 45 sigara 
içmişsiniz gibi zarar veriyor. Temiz hava solumak hepimizin 
hakkı, bu yüzden harekete geçme zamanı. İnovasyonun 

tüm küresel sorunlarımızın cevabı olduğuna inanıyorum 
ve girişimimizin Hindistan’daki hava kirliliğinin üzerindeki 
etkisini görmeyi dört gözle bekliyorum. ” diyor.

BM ve Google’dan, İklim 
Değişikliği Ortaklığı

Hollanda ve Hindistan’dan 
Temiz Hava Ortaklığı

Kaynak: https://futurism.com/un-environment-google-
partnership/

Kaynak: https://www.netherlandsandyou.nl/latest-news/
news/2018/05/23/the-netherlands-and-india-partners-for-
clean-air

Kaynaklar: https://www.solarstratos.com/ 
http://www.yankodesign.com/2018/07/07/stratospheric-flight-
without-a-drop-of-fuel/
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BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

Sentez Klima San. Tic. Ltd. Şti. ve BITZER iş ortaklığı 
ile Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, 
ekonomik ve hızlı çözüm önerilerini siz değerli 
müşterilerimizin hizmetine sunmuştur.

Orjinal yedek parçalar ve Quality Kit’ler (tamir 
takımı) kullanarak garantili ve sorunsuz onarım 
çözümleri üretiyoruz.

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, 
ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım 
çözümleri sunan Bitzer Uluslararası Servis Ağı 
“Green Point” Sentez Klima ile Türkiye’de...

KOMPRESÖR ONARIMINDA

PROFESYONELLİK
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KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ
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var oldukları ve hem dalga hem de kütle 
özelliklerinin bulunduğu belirlendi ve 
böylelikle Enerjinin Sakınımı Prensibi 
değişmeksizin yerinde duruyor. Bu 
prensip aslen termodinamiğin birinci 
yasasını oluşturmaktadır. Kısacası, 
enerji yoktan var edilemez veya var olan 
bir enerji de yok edilemez, yani birinci 
yasa verimi yüzde yüzden fazla olamaz. 
Peki nasıl oluyor da yoğuşmalı kazan-
larda %107 hatta %115 gibi verimler-
den bahsedebiliyoruz? Etik ve bilimsel 
temellere dayanmayan bu sorun birinci 
yasaya göre kazan veriminin tanımın-
daki karmaşadan kaynaklı:

Kazanın Isıl Verimi, η = Toplam Yararlı 
Isıl Çıktı/ Yakıtın Enerji İçeriği         (1)

Doğru tanım ısıl verim olmakla birlikte 
standart deney koşullarının maliyeti ve 

Bu yazıda uzunca bir ders sunmak 
amaç olmasa da sektöre iletilmesi 
gereken mesaj doğrultusunda 

Enerjinin Sakınımı Prensibini birlikte 
ziyaret etmenin gereğine inanıyorum: 

Çevre ile ilişkisi olmayan (isolated) ve 
sınırları (hacmi) sabit bir fiziksel sistem 
içerisindeki toplam enerji nicelik (miktar) 
olarak değişmez, ancak bir enerji türünden 
diğerlerine geçişler olabilir.

1905 yılında Görecelik Teorisi ile kütlenin 
enerji denkliği ortaya konulduktan sonra 
bu prensip enerji-kütle sakınımı (Toplam 
Enerji) olarak da anılmaya başladı. Bu 
prensip daha sonraları nükleer alanda beta 
çözünümü laboratuvar gözlemlerinde pek 
de başarılı olamayınca bilim adamları nöt-
rino adını verdikleri atom-altı parçacığın 
varlığını tahmin ettiler. Bugün nötrinoların 
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sahada yapılmasının zorlukları nedeni ile 
bazen yakıt verimi de kullanıldığında ilk 
farklılıklar ortaya çıkmaya başlamaktadır 
(ASHRAE Handbook, 2016). Yakıtın 
enerji içeriğinde ise alt ve üst ısıl değerleri 
(LHV, HHV) söz konusudur ve esas 
sorun bu noktada başlamaktadır. Hangi 
koşulda hangi doğru değeri kullanacağız? 
Sorunun nedenini biraz da kazanların 
tarihsel gelişiminde aramak gerekir. Geç-
mişte, döküm, çelik ve bakır malzemelerin 
paslanmasının önüne geçilmesi ve olası 
ısıl sarsımların (şok) önlenmesi için baca 
gazlarının yoğuşması arzu edilmez ve 
kazan dönüş suyu da 60°C’ın altına indi-
rilmezdi. Yoğuşma gerçekleşmediğinden 
de doğal olarak verim ve maliyet hesap-
larında yakıtın alt ısıl değeri kullanılırdı. 
Teknoloji geliştikçe ve bugünün küresel 
ısınma sorunu arttıkça kazan verimleri-
nin çevre ve ekonomi platformunda daha 

Enerjinin Sakınımı ve 
Mühendislik Etiği

Yazan: Birol Kılkış
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bazı akademisyenler bile makalelerinde 
yoğuşmalı kazanlar için alt ısıl değeri 
kullanagelmektedirler. Halbuki yoğuş-
malı kazanların fizik yasalarına tamamen 
aykırı biçimde tanıtılmalarına hiç ihti-
yaçları yoktur ve önemli verim farkı Şekil 
1’de zaten gösterilmektedir. Örneğin, 
55°C kazan dönüş suyu sıcaklığındaki 
bir doğalgazlı örnek yoğuşmalı kazan 
verimi doğalgazın üst ısıl değerine göre 
hesaplandığında %88 olup kazan dönüş 
suyu sıcaklığı 40°C’a indirildiğinde bu 
verim aynı koşullarda %93'e yaklaşmak-
tadır. 70°C kazan dönüş suyuna sahip bir 
yoğuşmasız kazan verimi ise doğalgazın 
alt ısıl değerine göre hesaplandığında 
%86 dolayında gözükebilmektedir. Bu 
kez yoğuşmalı kazan üreticileri yoğuş-
masız kazanlarla aralarındaki verim avan-
tajının küçüldüğünden yakınabilecek-
lerdir. Amaç her iki teknolojinin verim 
farkını gerçekçi bir biçimde ve eş bazda 
topluma yansıtmak ise fizik yasalarına 
uygun tek çözüm kazan teknolojisi farkı 
gözetmeksizin hesaplarda yakıtın üst ısıl 
değerini (LHV) kullanmaktır. Bunun 
sadece fiziksel olarak değil geçerli man-
tıksal ve ekserjik nedenleri de bulunmak-
tadır. Madem ki yakıt kazan teknolojine 

duyarsız yani yakıt aynı yakıt ise ve her 
iki teknolojide de kazana aynı özellikte 
ve enerji içeriğinde yakıt giriyorsa neden 
iki ayrı ısıl değer kullanıyoruz? Her iki 
teknolojide de kullanılan aynı tür yakı-
tın içerisinde gizli ısı (su buharı) var 
olduğuna göre kazanların verim perfor-
mansı eş baza göre değerlendirilmelidir. 
Yoğuşmasız kazan gizli ısıyı değerlen-
dirmiyorsa bu kazanın bir teknolojik 
sorunudur ve yakıtın kalitesini (Yararlı 
iş potansiyeli: Ekserji) tam anlamı ile 
değerlendiremiyor demektir. Bunun da 
bir bedeli olmalıdır ve hesaplara yan-
sıtılması gerekir. IEA Annex 64’te bu 
konulara değinilmiş ve ekserjik anlamda 
yakıtın üst ısıl değerinin kullanılması-
nın gereğine işaret edilmiştir. Benim de 
katılmakta olduğum BSR/ASHRAE 
Standart 204 çalışmalarında da konu 
tartışılmış ve tüm mikro-kojenerasyon 
sistemlerinde yoğuşma olsun veya olma-
sın üst ısıl değerin kullanılması yönünde 
görüşler ortaya çıkmıştır. Konuya diğer 
bir açıdan bakacak olursak yakıt fiyatları 
üreticiler tarafından yakıt üst ısıl değerine 
göre belirlenmektedir. Eğer hesaplarda 
alt ısıl değer kullanılmaya devam edilirse 
yakıta verilen bedelin de tam karşılığını 
hesaplara yansıtamıyoruz gibi bir anlam 
çıkmaktadır ki bu olgu ünlü termodina-
mik bilim adamı Prof. Peter Novak’ın 
“Enerjinin miktarına para ödüyoruz ama 
sadece niteliğini (İkinci Yasaya göre) kul-
lanabiliyoruz” şeklindeki ünlü tümcesi ile 
de örtüşmektedir. Sonuç olarak, teknik 
anlamda yapılacak tek şey yoğuşmasız 
kazanlarda da yakıtın üst ısıl değeri-
nin kullanılmasıdır. Bu yöntem elbette 
yoğuşma yapılamayan/yapılmayan koje-
nerasyon sistemleri gibi uygulamaları 
da aynı yönde etkileyecektir. HHV/
LHV oranı doğalgazda 1.1 alındığında 
bir yoğuşmasız doğalgaz kazan verimi 
%86’dan yaklaşık %78’e inecek ve yoğuş-
malı kazan-yoğuşmasız kazan verim farkı 
gerçekçi olarak ve bu kez Enerjinin Sakı-
nımı Prensibini ihlal etmeksizin ortaya 
çıkarılmış olacaktır. 
Yoğuşmalı kazanların Birinci-Yasa 
verimlerinin daha da artması Şekil 1’e 

da önem kazanması ile birlikte yoğuşmalı 
kazanlar yaygın biçimde uygulanmaya 
başladı. Şekil 1’de de gösterildiği üzere 
yoğuşma rejiminde ideal kazan verimi 
daha yüksektir ama asla %100’ü aşama-
maktadır (ASHRAE Handbook, 2016). 
Verim üst sınırı Alman Federal Ministry 
of Economic Affairs and Energy tarafın-
dan da %98 olarak verilmiştir.
Eğer gizli ısı kazan çıkışında değerlen-
diriliyorsa (Yoğuşmalı kazan ve toplam 
ısı) bu ısı aynen yakıt girdi tarafında 
da yani verim hesabının paydasına da 
aktarılmalıdır (Üst ısıl değer).  İşte bu 
yapılmadıkça bilinçli veya bilinçsiz yak-
laşımlarla verim %100’den fazla gözü-
kebilmektedir. Bu tür bir yaklaşım bir 
unutkanlık veya alışkanlığın ötesinde, 
bazen yoğuşmalı kazanların yoğuşmasız 
kazanlara olan üstünlüğünü kuvvetli bir 
biçimde kitlelere duyurmak için de yapıl-
maktadır. Diğer bir olası etken de birçok 
yönergede ısıl değer tam olarak açıklan-
mamakta yakıtın ısıl değeri tümcesi ile 
yetinilmektedir. Bu da yanlışlıklara yol 
açabilmektedir. Verimin %100’den fazla 
gösterilmesi ve bu şekilde kullanılması 
sadece ülkemizle sınırlı kalmamakta 
özellikle Almanya’da sadece sektör değil 

Şekil 1. Kazan Giriş Suyu Sıcaklığı ile İdeal Kazan Verimi İlişkisine Örnek.

(ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment, 2016-Kısım 32.4, Şekil 6 üzerinde Çalışılmıştır)
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göre ancak kazan giriş suyu sıcaklığının 
azaltılmasına bağlıdır. Burada değinil-
mesi gereken ama pratikte göz ardı edilen 
üç karşıt konu bulunmaktadır:
1. Ekserji yıkımları kazan giriş suyu 

sıcaklığı, (Tin) azaltıldıkça artar. 
Bu durumda sorumlu olunan CO2 
salımları artar.

2. Kazan giriş suyu azaltıldıkça ısıtma 
birimlerine giden su sıcaklığı da 
göreceli biçimde azalacağından 
-eğer orijinal konfor koşulları aynen 
korunacak ise- ısıtıcı birimlerin 
(Radyatör gibi) de büyütülmesi 
(Dilim eklemek gibi) gerekir. Bu 
işlem ek malzeme ve üretimden 
kaynaklı gömülü CO2 salımları 
demektir.

3. Isıtıcı birimlerin büyütülmesi sonucu 
genelde basınç kayıpları artar ve 
pompa işletiminden kaynaklanan 
CO2 salımları işletim süresince artar.

Eşitlik 2 kullanılarak, bütüncül bir yakla-
şımla, bir yoğuşmalı kazanın ısıtma tesi-
satı ile olan ilişkisi de göz önünde tutul-
duğunda toplam CO2 sorumluluğunu 
belirleyen Z faktörü elde edilir. Kazan 
dönüş suyu sıcaklığı Tin azalırken Birinci 
Yasa Verimi η artmakta, işletim sırasın-
daki ekserji yıkımları artmaktadır. Bu etki 
Eşitlik 2’nin paydasındaki ikinci terim ile 
gösterilmiştir. Cihaz büyütmeye orantılı 
olarak kullanılacak ek malzeme ve ek üre-
tim sürecine ilişkin gömülü CO2 değeri 
ise değişik malzemelere göre Z’ faktörü 
ile belirtilebilmektedir. Alüminyum mal-
zemenin gömülü ekserjisi çok yüksektir. 
Çeliğin ise oldukça azdır. Demek ki geniş 
çerçeveden bakıldığında çelik malzeme-
nin özellikle çok düşük sıcaklıklarda daha 
yararlı olduğu Eşitlikten 3 ve Şekil 2’den 
görülebilmektedir (©2018 Birol Kılkış).
1 kW-h ısıtma yüküne karşılık toplam 

özgül CO2 salımı ise Eşitlik 4’ten 
bulunmalıdır.                                                                 
                                                
 
                                          
               
Bu eşitliklerde cHHV yakıtın üst ısıl değe-
rine göre hesaplanması gereken kg CO2/
kW-h birimindeki özgül CO2 içeriğidir 
(API: American Petroleum Institute). 
Uygulamalarda ise bu değerin genelde alt 
ısıl değere göre hesaplandığı görülmekte 
ve bu nedenle de en az %11 dolayında 
bir hata da burada oluşmaktadır. Şekil 
2’deki grafiğe henüz ısıtma cihazlarının 
büyütülmesinden kaynaklanan ek basınç 
kayıplarının pompa tahrikindeki işletme 
gider artışı dahil edilmemiştir. Buna rağ-
men CO2 salımlarının azaltılması için 
Z ve Z’ değerlerinin mümkün olan en 
üst değerlere (maks.) ulaşması gerektiği 
gayet açıktır. Böylelikle ısıtıcı birimlerde 
kullanılan malzeme etkisi de sıfıra yak-
laşmaktadır. Bu nedenlerle eğer amaç 
bütüncül bir yaklaşımla toplam CO2 
salımlarının azaltılması ise Tin değeri-
nin 50°C'a (Çiğ noktasına) yaklaşarak 
kazan veriminin biraz azalmasını zorunlu 
kılabilir. Dolayısı ile, bir kazan otomas-
yonunda anlık işletme ve çevre değerle-
rine göre optimum noktaların dinamik 
olarak tespiti ve uygulanması gerekir. 
Bu arada mevsimlik yükler (derece-saat 
tabanında) ve mevsimlik verim hesapları 
da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

gerekler tasarım sırasında performans 
kestirimlerinde bulunurken yük hesap-
larında derece-saat değerlerinin ve saat-
lik dış hava koşullarının kullanılmasını 
şart kılar. Tasarım ve uygulamada ise bu 
parametrelerin çoğu kez göz ardı edildik-
lerine şahit oluyoruz. Halbuki bu para-
metrelerin tasarımcı tarafından çok titiz 
irdelenmesi ve bütüncül bir yaklaşımla 
optimum kazan dönüş suyunu kazanın 
bağlı olduğu konum ve sistemlere göre 
tespit etmesi gerekir. 
Optimum noktalarda kazan verimi biraz 
düşük gözükse de (Şekil 1) günümüzün 
gereği toplam CO2 salım sorumluluğu ön 
planda tutulduğunda bu verimin kabule 
şayan olduğu ve dolayısı ile de mutlaka 
kazan verimi en üst noktada olacak diye 
bir zorunluluğun olmadığı ortaya çıkar. 
Bu sonuç doğru bilinenlerin çoğu kez 
yanlış olabileceğini vurgulamaktadır. 
Burada da ezber bozulmaktadır: CO2 
salımlarının en az olabilmesi için yoğuş-
malı kazan veriminin en üst noktada- 
dönüş suyu sıcaklığının da en az noktada 
olması diye bir kural yoktur. Burada konu 
edilen yoğuşmalı kazan verimlerindeki 
sorunlar yakıtın her hesap aşamasında 
üst ısıl değere göre yapılması ile tamamen 
çözülebilmektedir. Artık literatürde üst 
ısıl değerlerinin tüm yakıt türleri için 
bulmak mümkündür. Hemen belirtmeli-
yim ki doğru bilinen yanlışları düzeltmek 
biz sorumlu mühendislerin çok önemli 
vazifeleri arasındadır.

 (4) 

Şekil 2. Kazan Giriş Suyu Sıcaklığına Göre Z ve Z’ sayısının Değişimi ©2018 Birol Kılkış.

 (2) 

 (3) 
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Güncel

Haziran ayında bir önceki aya göre 3,6 puan gerileyen mevcut inşaat işleri seviyesi 
Temmuz ayında 1,1 puan yükseldi

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 
‘Türkiye İMSAD Temmuz 2018 Sektör Raporu’nda; TÜİK verilerine göre, geleneksel olarak yılın ikinci ve 
üçüncü çeyreğinde önemli artış gösteren ancak Haziran ayında bir önceki aya göre 3,6 puan gerileyen 
mevcut inşaat işlerinin, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,1 puan yükseldiği vurgulandı. 2018 yılının ilk 
5 ayında ihracatın geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 19 artarak 8,35 milyar dolara ulaştığına dikkat çekilen 
raporda 2017 yılı Mayıs ayından bu yana yıllık ihracatın 18,67 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. 

Türkiye İMSAD 
Temmuz 2018 Sektör 
Raporu Açıklandı
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sana-
yicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD)’nin, sektörün çatı kuru-

luşu olarak hazırladığı ‘Temmuz 2018 
Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 
Mevcut inşaat işleri seviyesi geleneksel 
olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde 
mevsimsellik etkisi ile önemli artış gös-
terir. Ancak 2018 yılı ikinci çeyreğinde 
mevcut işler seviyesi Nisan ayındaki artı-
şın ardından seçimlerin yarattığı belirsiz-
likler ile Mayıs ayında önce durağanlaştı, 
Haziran ayında ise bir önceki aya göre 3,6 
puan geriledi. Temmuz ayında ise mev-
cut işler seviyesi bir önceki aya göre 1,1 
puan yükseldi. Mevcut işler seviyesinin 
geçen yılların oldukça altında olması ve 
işlerdeki zayıflıkta, finansman olanakla-
rındaki sıkılaşma ile birlikte ekonomideki 
belirsizliklerin etkisi oldu. Mevcut işler 
seviyesinde yaşanacak hareketlenmede, 
ekonomi politikalarının etkili olması 
bekleniyor. 

Yeni	alınan	inşaat	işleri	seviyesi	
1,7	puan	ile	sınırlı	bir	artış	
gösterdi

Yeni iş siparişleri, seçim kararının ardın-
dan Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,2 
puan, Haziran ayında ise bir önceki aya 
göre 3,4 puan gerilemişti. Temmuz ayında 

ise seçimlerin sona ermesiyle birlikte yeni 
alınan işler endeksi bir önceki aya göre 1,7 
puan artış gösterdi. Seçim sonrası döne-
min ekonomik belirsizlikleri inşaat sek-
töründe yeni iş siparişlerini sınırlamaya 
devam ediyor. Yeni siparişlerin geleceğini 
de, uygulanacak ekonomi politikalarının 
belirleyeceği belirtiliyor.    

Yurtdışı	müteahhitlik	hizmetleri	
ümit veriyor 

Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsa-
mında, yurtdışında alınan projelerin sayısı 

ve tutarı sektöre ümit veriyor. 2015, 2016 
ve 2017 yıllarında yurtdışından alınan 
müteahhitlik projelerinde önemli düşüş-
ler yaşanmıştı. 2018 yılının ilk yarısında 
ise 84 proje alındı ve bu projelerin top-
lam tutarı 9,21 milyar doları buldu. Yurt-
dışı müteahhitlik işlerindeki bu artışta, 
özellikle geleneksel pazarlarımızdaki 
ekonomik iyileşmeye bağlı olarak yeni 
projelerin hızlanması etkili oldu. Petrol 
ve emtia fiyatlarındaki artışlar geleneksel 
pazarlarımızda ekonomi ve inşaat ala-
nında iyileşmelere yol açıyor. Dolayısıyla 
2018 yılında son 4 yılın en iyi performan-
sının yaşanması bekleniyor. 

Yabancıların	konut	alımı	son	6	
yılın	zirvesinde			

2018 yılının ilk yarısında yabancıların 
konut alımı 11 bin 816 olarak gerçekleşti 
ve son 6 yılın en yüksek konut satın alımı 
yaşandı. Yabancılara konut satışı düzen-
lemesi 2012 Haziran ayından itibaren 
başlamış ve ilerleyen yıllarda ilave düzen-
lemeler ile yabancıların konut alımı teşvik 
edilmişti. Ancak Türkiye’de 2013 yılından 
itibaren yaşanan ekonomik, siyasi ve dış 
politik gelişmeler nedeniyle yabancıların 
konut alımı dalgalanma göstererek sınırlı 
kaldı. 2018 yılında ise konut fiyatlarında 
yaşanan durağanlık ve TL’nin değer kaybı 
ile Türkiye’de satın alma güçleri artan 
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yabancıların konut alımında artış ger-
çekleşti. 

İnşaat	malzemesi	sanayisinde	
üretim	artışı	Mayıs	ayında	
yavaşladı			

Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi üretim 
endeksi hesaplama yöntemini yeniledi. 
Yeni yılın başından itibaren sanayi üre-
timi verileri için kullanılan yeni hesap-
lama yöntemi ile 2018 yılı Mayıs ayında 
inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 
2017 yılı Mayıs ayına göre yüzde 3,1 arttı. 
Ancak Mayıs ayında 2018 yılının en zayıf 
aylık üretim artışı gerçekleşti. İç talep-
teki yavaşlama aylık üretim artışını da 
sınırladı. İhracat ise üretim artışını des-
teklemeye devam etti. Yenilenen hesap-
lama yöntemi ile üretim verileri açıklanan 
inşaat malzemeleri alt sektörü sayısı 23’e 
geriledi. Bu çerçevede 2018 yılı Mayıs 
ayında, 23 alt sektörden 15’inde üretim 
geçen yılın Mayıs ayına göre artarken, 8 
alt sektörde üretimin geçen yılın Mayıs 
ayına göre gerilediği görüldü. 

İhracat	Mayıs	ayında	18,67	milyar	
dolara	ulaştı				
       
İnşaat malzemesi sanayisinin ihracatı, 
2018 yılının ilk 5 ayında geçen yılın ilk 5 
ayına göre yüzde 19 artarak 8,35 milyar 

Güncel

dolara ulaştı. İhracatta devam eden kuv-
vetli artış ile birlikte 2017 Mayıs ayından 
bu yana yıllık ihracat 18,67 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 2018 yılında ihracat 
yüksek performans göstermeye devam 
ediyor. Yakın ve komşu pazarlarda göre-
celi iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına 
katkı sağlıyor. Döviz kurlarındaki artışın 
da ihracata destek verdiği görülüyor.

İnşaat	sektöründe	seçim	sonrası	
gelişmeler	ve	beklentiler			

Seçim sonrası gelişmeler ve beklentilere 
de yer verilen raporda; yeni yönetim siste-
mine geçiş sürecinde, ekonomiyi ve inşaat 
sektörünü ilgilendiren yönetim yapısında 
da değişiklikler yaşandığı belirtildi. Yeni 
ekonomi yönetiminin, orta vadeli prog-
ram, 2019 yılı bütçesi ve ilk 100 günde 
atılacak acil adımlar üzerinde çalıştığı bil-
gisine yer verilen raporda, inşaat sektörü 
ve inşaat malzemeleri sanayisini de açık-
lanacak ekonomik programların şekil-
lendireceği vurgulandı. Yeni dönemde, 
inşaat sektöründe de biriken sorunlar 
bulunduğu belirtilen raporda, sektörün 
beklentileri şöyle sıralandı:
•	 Yeni dönemde daha sağlıklı, 

sürdürülebilir bir gayrimenkul ve 
konut talebinin sağlanması,  

•	 İnşaat ve gayrimenkul sektöründe 
maliyetler ile fiyatlar ve kiralar 

arasında dengenin yeniden 
kurulması, 

•	 Üretici ve tüketici tarafını olumsuz 
etkileyen yüksek faiz oranlarında 
makul seviyelere yeniden dönülmesi, 
Türk lirasında kalıcı istikrar 
sağlanması,  

•	 İnşaat sektöründe firmaların 
mali yapısının iyileştirilmesi ve 
finansmana erişim olanaklarının 
artırılması. 

Yeni	ekonomi	programının	inşaat	
sektörüne	olası	etkileri	

Yeni ekonomi programı için iki seçenek 
bulunduğu ifade edilen raporda şu değer-
lendirmeler yer aldı: Ekonomi programı 
seçeneklerinin ilki bir yıllık sıkılaştırma 
politikalarını içeren istikrar programıdır. 
Böyle bir program, hazırlanan 5 yıllık 
planın ilk yılında uygulanabilir. İkinci 
seçenek ise hızlı büyümeyi gözeten ve 
ekonomideki dengesizlikleri zamana 
yayarak çözecek bir program uygulanma-
sıdır. İnşaat sektörünün her iki seçenekten 
de etkilenmesi öngörülmektedir. İlk seçe-
nekteki programda uygulanacak sıkılaş-
tırma politikalarının şiddetine göre inşaat 
sektöründeki faaliyetlerde de en azından 
6-12 aylık bir yavaşlamanın kaçınılmaz 
olacağı, ikinci seçenekteki genişletici poli-
tikaların uygulanması halinde ise makro 
dengeler ile mali göstergelerdeki bozul-
maların ekonomide daha büyük sıkıntılar 
yaratarak inşaat sektörünü daha olumsuz 
etkileyeceği öngörülebilir.
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Mercedes’ten	
Elektrikli Araba

Mercedes-Benz, yeni “kompakt 
elektrikli araba” üretmek için 
Fransa’daki Hambach tesisine 

589 milyon dolar yatırım yapacağını 
açıkladı. Ünlü otomobil üreticisi, elek-

Dosya

trikli araçlar konusunda oldukça iddialı 
hedeflere sahip. Öyle ki, marka 2022 
yılına kadar, tüm otomobil modellerinin 
elektrikli versiyonlarını sunmayı planlı-
yor. Mercedes-Benz’in daha geniş kap-
samlı elektrikli araç çalışması ise, gelecek 
yıl, elektrikli “EQC” SUV olan araçlar 
ile tamamen elektrikli “EQ” alt markası 
altında başlayacak. Mercedes-Benz’in 

Hambach’daki yeni modelin hazırlık-
ları kısa sürede başlayacak ve yapılan 
bu büyük yatırım, yeni tesislerin inşası 
ve yeni ürünün kendisi için harcanacak. 
Üretime ne zaman başlanacağı kesn ola-
rak belirtilmese de Mercedes Benz’in 
2022 yılına kadar birçok elektrikli aracı 
piyasaya sürmesi bekleniyor.

Renault’dan	Paris	
için	Yeni	Bir	Elektrikli	
Araç 
Renault, 2.000 adet elektrikli araba 
ile  Paris için yeni bir ulaşım deneyimi 
sunacak. Hazırlanan planda “birbirine 
bağlantılı ve otonom elektrikli araçların 
geliştirilmesi lehine kısa, orta ve uzun 
vadeli eylemler” de yer alıyor ancak ilk 
süreç, yerel ulaşımın elektrikli araçlar ile 
donatılması olacak. Eylül ayı itibariyle, 
Renault bir dizi hizmet için mevcut tüm 
elektrikli araçlarını kullanıma sunacak. 
Bu hizmet planı, 7/24 erişilebilir ve istas-
yonsuz self servis araba paylaşımı için 
elektrikli araç teklifi ve daha uzun yolcu-

Motorlu Taşıtlarda 
“Elektrik” Dönemi
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BMW,	Elektrikli	
MINI’leri	Çin’de	
Üretecek
BMW Group ve Çinli Great Wall 
Motor, elektrikli MINI’lerin Çin’deki 
üretimi için el sıkıştıklarını açıkladı. 
Şirketler, Çin Başbakanı Li Keqiang ve 
Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 
katıldığı Berlin’deki bir etkinlik sırasında 
bu yeni anlaşmanın haberini duyurdular. 
Şu anda dünyanın en büyük elektrikli 
araba pazarını Çin oluşturuyor. Dolayı-
sıyla otomobil üreticileri için bu büyük 
pazarın bulunduğu ülkede gerçekleşecek 

luklar için, ortak kullanım ile self servis 
elektrikli araçların Renault otoparkla-
rından veya anlaşmalı otoparklardan 
kiralanabilmesi gibi seçenekler sunuyor. 
Renault ile ortaklıklarının duyurusunu 
yapan Paris Belediye Başkanı Anne 
Hidalgo, şehir yönetimleri ve otomobil 
üreticileri arasındaki işbirliğinin öne-
mini vurgulayarak, herkesin elektrikli 
araçlar ve ortak kullanım ile daha kolay 
ve daha sağlıklı bir şekilde şehir içinde 
yolculuk edebileceğini belirtiyor. Hidalgo 
ayrıca, bu yapıcı anlaşmanın Paris İklim 
Anlaşması’nın uygulanmasına katkıda 
bulunan ve sürdürülebilir iş ve faaliyetler 
yaratan büyük teknolojik ve endüstriyel 
gelişmeleri teşvik etme fırsatı olduğu-
nun da altını çiziyor. Paris’in halihazırda 
yerel hava kirliliğini azaltmak için bazı 
girişimleri bulunuyor. Şehir yönetiminin, 
2030 yılına kadar temel hedefi ise sokak-
larında sadece elektrikli araçların olması.

Zarif,	Hızlı	ve	
Çevreci:	Ethec

Önden arkaya akıcı ve aerodinamiği olan 
Ethec Electric Motosiklet’in gövdesi, 
ortada zarif bir şekilde kırılıyor. Ethec, 
bu zarif tasarıma sahip görüntüsünün 
altında ise “canavar” olarak nitelendirilen 
oldukça güçlü bir motor barındırıyor. 
Tasarımı ile oldukça dikkat çeken Ethec 
ayrıca elektrikli motoruyla çevre dostu 
bir duruş sergiliyor. 16 mühendislik ve 
tasarım öğrencisi tarafından tasarlanan 
Ethec Electric Motorbike, devasa bir 
aküye sahip. Bu devasa Li-ion akü sis-
temi, iki tekerleklinin en yüksek perfor-
mansta kalmasını vaat eden sofistike bir 
hava ve yağ soğutma sistemi ile destek-

leniyor. Çift çekişli Ethec, yokuş aşağı 
yol alırken de aküye güç veren rejeneratif 
frenleme sistemine sahip. Motosikletin 
tarzı, yetenek ve işlev arasında çok den-
geli bir kombinasyon sunuyor. Ethec’in 
üst gövdesi, aerodinamik ve zarafetini 
gösterirken, temelde aküyü istenen sıcak-
lıkta tutmaya yardımcı olan soğutma 
kanatçıkları ise etkili bir sürüş deneyimi 
sağlıyor. Daha dikkatli incelendiğinde, 
motosikletin önünde yer alan 7 inçlik 
ekranı, sıra dışı ve göz alıcı, aşağıya bakan 
dikiz aynaları ile birlikte asimetrik yapısı 
göze çarpıyor. Henüz prototip aşama-
sında olan Ethic’in en kısa sürede moto-
siklet tutkunları ile buluşması bekleniyor.
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üretim faaliyetleri oldukça kârlı olarak 
görülüyor. Bu kapsamda Pekin de Çinli 
markaların pil ve diğer teknolojileri 
geliştirmelerine yardımcı olmalarını 
sağlamak amacıyla global otomobil üre-
ticileri için piyasa erişimini teşvik unsuru 
olarak kullanıyor. Çin’de otomobil mar-
kalarının, önümüzdeki yıllardan başlaya-
rak satışlarının en az %10’unu elektrikli 
araçlardan elde etmeleri veya kotalarını 
aşan rakiplerden kredi almaları gerekiyor. 
İlerleyen süreçte ise sektörde yer alan 
şirketlerin her yıl artan yakıt verimliliği 
gereksinimlerini karşılamak üzere elek- 
trikli araç satışları artırmak için artan bas-
kılarla karşılaşacakları öngörülüyor. Çin 
Otomobil Üreticileri Derneği’ne göre, 
ülkede geçtiğimiz yıl, elektrikli araçların 
satışları %82 oranında artarak 468.000 
adedi görmüş. Bu rakam 200.000 adet 
satışa ulaşan Amerika’nın iki katından 
daha fazla. Dünyanın en büyük pazarı 
karşısında, General Motors, Volkswagen 
ve Nissan gibi diğer otomobil üreticileri 
de Çinli ortaklarla elektrikli arabalar 
üretmek için geliştirilmiş benzer plan-
lara sahip. BMW ile ortaklıkta anlaşan 
Great Wall, yılda 1 milyondan fazla SUV 
satışı gerçekleştiriyor. BMW Yönetim 
Kurulu Üyesi Klaus Frolich, açıklama-
sında “Ortak yaklaşımımızla, üretimi ve 
verimliliği hızlı bir şekilde artırabiliriz,” 
diyor. BMW’den elde edilen bilgiye göre 
MINI’nin ilk akülü elektrik modelinin 
2019 yılında Oxford’daki ana fabrikada 
üretilmesi bekleniyor..

Dünyanın	En	Hafif	
Elektrikli	Bisikleti	
oh!Bike
Basit ve sofistike olan oh!Bike elektrikli 
bisiklet, duyarlılık, ölçeklenebilirlik ve 
planlama ile şehir içi ulaşım için hızlı ve 
çevre dostu bir alternatif sunuyor. Harika 
tasarımı ile oh!Bike, her yaş veya cinsi-
yetten sürücüye hitap ediyor. Oh!Bike, 
dünyanın en hafif elektrikli bisikleti 
olma özelliğine de sahip. Sadece 15 kg 
ağırlığındaki elektrikli bisiklet, iki teker-

lekten çekişli. Sürücüsü tarafından çev-
rilen pedallar arka tekerleği döndürür-
ken, pedal üzerindeki hareket sensörleri 
hareketi artırıyor ve ön tekerleğe motor 
desteği sağlıyor. oh!Bike’ın pili, bisikleti 
dengelemek için, tam ortada, pedalın 
üstünde yer alıyor. Bu 250 W’lık pil iste-
nilen anda takılıp çıkarılabilme esnekli-
ğine sahip. Ekonomik mod sürüşünde, 
bisiklet pedal çevirişlere hafif bir destek 
sağlarken, güç modunda ise % 40’a varan 
bir tasarruf ile daha zorlu arazilerde veya 
yokuş yukarı giderken sürücüsüne yar-
dım ediyor. Barselona’da tasarlanan ve 
Kickstarter’ın desteği ile gerçeğe dönü-
şen bisiklet, sadece çevre ihtiyaçlarını ve 
mühendislik standartlarını karşılamakla 
kalmayıp kullanıcıları için esnek kullanım 
avantajı da sunuyor. Ayrıca katlanabilir 
pedallar ve kaydırılabilen dönen gidon, 
bisikletin dar alanlarda muhafaza edil-
mesine olanak sağlıyor.

Volkswagen,	
Amerika’nın	Elektrikli	
Araç	Kullanımını	
Artırmayı	Hedefliyor
Elektrikli araç konseptleri ile en büyük 
pazarlara sahip Çin ve Almanya’ya yöne-
len Volkswagen, yeni kararı ile rotasında 
Amerika’nın da olduğunu gösterdi. Şir-
ket yeni planı dahilinde tüm elektrikli 
microbus ve crossover üretimini ABD’de 
gerçekleştirecek. Volkswagen’in “I.D.” 
konsept araçları serisi, şirketin elek- 
trikli araçlar için oluşturduğu yeni MEB 
platformu tarafından destekleniyor. 
Volkswagen’in Golf modeli ile benzer 
ebatlara sahip elektrikli bir araç ile 2020 
yılında küresel pazarda yer alması bek-
leniyor. Bununla birlikte araba üreticisi-
nin geliştirdiği, I.D. VIZZION sedan, 
elektrikli crossover I.D. CROZZ Con-
cept ve elektrikli I.D. BUZZ microbus 
2022 yılında elektrikli araç pazarında 
olacak. I.D. CROZZ Concept ve I.D. 
BUZZ microbus Volkswagen’in ABD’de 
üretimini gerçekleştireceği iki model. 
Kuzey Amerika’da VW Başkanı Hin-
rich Woebcken, bu iki elektrikli mode-
lin, güçlü ürün ivmesi için ABD’de 
üretilmeleri gerektiğini belirterek ithal 
arabalarda yüksek hacimli senaryolara 
rastlanmadığını vurguluyor. ABD’de 
elektrikli araçları yerelleştimeyi hedef-
leyen Volkswagen bu nedenle yeni 
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elektrikli modellerini ABD’de üretecek.  
Woebcken ayrıca hedefledikleri pazara 
uyumlu üretim gerçekleştirecekle-
rini ifade ediyor. Kompakt SUV I.D. 
CROZZ, ön tarafta 75 kW, arkada ise 
150 kW’lık iki motora ve 83 kW’lık 
bataryaya sahip olacak. Volkswagen’in 
ikonik minibüsünün yeni versiyonu olan 
I.D. BUZZ ise ilk prototipi ile geçen yıl 
tanıtılmıştı. Modelin, modern tasarımı-
nın Detroit’teki tanıtımında 111 kW 
batarya desteği ile dört tekerden çekişli 
ve toplamda 369 beygir gücüne sahip 
olacağı belirtilmişti. Bununla birlikte 
modelin daha ucuz versiyonunun ise 268 
beygir gücünde olacağı biliniyor.

Microlino,	Avrupa	
Sokaklarına	İniyor
Küçük ve sevimli tasarımıyla şehir içinde 
sorunsuz bir kullanım özgürlüğü suna-
cak Microlino elektrikli araba, Avrupa 
şehirlerinde yasal olabilmesi için gerekli 
son testlerini geçti. İlk kez 2016 yılında 
Cenevre Araba Fuarı’nda sergilenen bu 
minik elektriklinin üretimi gelecek Ara-
lık ayında başlayacak. Önce İsviçre’de 
satışa sunulacak araç, 2019 yılında ise 
Alman pazarına sunulacak. 2,4 metre 
uzunluğundaki çift renkli Microlino’nun 
tasarımı, BMW’nin 1956 tasarımı olan 
sevimli Isetta’dan ilham alıyor. Bireysel 
ulaşımda değişikliği hedefleyen Micro-
lino, saatte 90 km hıza çıkabiliyor ve 
ayrıca 5 saniyede 50 km hıza ulaşabi-
liyor. Microlino ayrıca, 8 kW ve 14.4 
kW’lık bataryalar ile iki ayrı seçenek 
sunuyor. Şehir ulaşımında kolaylık sağ-
lamayı hedefleyen iki kişilik Microlino, 
herhangi bir geleneksel ev tipi prizde 

şarj edilebiliyor. Ayrıca önden açılan kapı 
tasarımı, dar sokaklarda çarpaz park edi-
lebilme imkanı sağlıyor.

Çin’den	Hibrid	Taşıt	
Serisi:	Karma
Zhejiang'da yerleşik bir otomotiv par-
çası üretim grubu olan Wanxiang temiz 
enerjiye geçiş yolunda ilerliyor.   Şirket 
şimdi de yönünü temiz enerjili otomobil 
üretimine çevirdi. Wanxiang grubunun 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Chen Yun, 
şirketin lüks araba serisi “Karma”nın güç 
aktarım aksamının gaz, elektrik ve güneş 
enerjisiyle harekete geçebildiğini söy-
lüyor. Chen Yun, şirketin yenilenebilir 
enerjili araç aksamı, akü, otobüs ve oto-
mobil için 200 milyar Yuan’lık (yaklaşık 
30 milyar dolar) bir yeni araştırma ve 
üretim merkezi oluşturacağını duyuru-
yor. Merkez, "Innovative Energy Fusion 
City" olarak adlandırıyor. Hibrid taşıt 
Karma serisi, Mayıs 2017'de pazara 
sunuldu. 

Hızlı	ve	Elektrikli	
MANX7	

Saroléa’nın MANX7 olarak adlandır-
dığı elektrikli motosiklet tasarımı, 2014 
yılında ürettiği yarış motosikleti SP7 
versiyonundan ilham alıyor. Hedefle-
diği gibi şehir içi kullanım yasalarına 
uyumunu korurken, basit ve minimalist 
bir tasarıma imza atan Saroléa, gerek-
siz unsurları mümkün olduğunca orta-
dan kaldırılmış. Saroléa’nın MANX7’si 
el yapımı karbon fiber bir gövdeye ve 
monokok bir şasiye sahip. Yeni malze-

meleri ve eşsiz yapının bileşimi bu kariz-
matik elektrikliyi hafif, dayanıklı ve sert 
yapıyor. Motosiklet, ön ve arkaya dağılan 
eşit ağırlığı ile mükemmel bir şekilde 
dengeleniyor ve sürücüsüne uzman 
kullanım ve kolay bir sürüş deneyimi 
sağlıyor. MANX7, 278 kg ağırlığı ve 22 
kW’lık pil paketi ile kendi standatlarına 
sahip diğer elektrikli motosikletlerden 
çok daha hafif. Bununla birlikte SP7’nin 
gelişmiş elektrikli transmisyon organları, 
her biri tek bir hareketli parça olan rotor 
ile heyecan verici bir performans sunu-
yor. Bu iddialı modelin hava soğutmalı, 
fırçasız DC motoru 120 kW’lık bir çıkış 
sağlıyor ve sadece 2.8 saniyede 100 km 
hıza ulaşabilen kapasitesi ile sessiz ancak 
hızlı bir sürüş sunuyor.
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sinemalarda, ses, görüntü sizi tamamen 
içerisine alacak kadar kendisine odakla-
yarak fiziksel dünyadan uzaklaştırabilir. 

Bugün fiziksel dünyanın bir kopyasını 
yaratarak gerçeğin dijital kopyasını 
yaratabilir durumdayız. Uçak simüla-
törlerinde en gerçekçi örneğini göre-
bileceğimiz bu teknolojiye Sanal Ger-
çeklik  (Virtual Reality – VR) diyoruz. 
VR konusu da daha önceki yazılarımda 
anlattığım diğer dijitalleşme teknolo-
jileri gibi Moore yasasının getirdiği 
“her iki senede bir işlemci hızlarının 
iki katına çıkması” gerçeğinden yüksek 

İnsanlık olarak asırlardır iki dünya inşa 
ediyoruz. Biri binaların, köprülerin, 
arabaların, şehirlerin olduğu fiziksel 

dünya, diğeri ise hikâyelerin, bilgilerin, 
müziğin, filmlerin ve diğer kültürel var-
lıkların bulunduğu bilgi dünyası. Eskiden, 
en azından bugüne kıyasla bu iki dünyayı 
birbirinden ayırmak çok daha kolaydı.
Zaman zaman hepimiz, odaklanabilmek 
için fiziksel dünya ile ilişkimizi kesmeye 
çalışırız. Örneğin en sevdiğimiz müziği 
dinlerken gözlerimizi kapatırız ya da bir 
konuda strateji yapmaya çalışırken tüm ses, 
görüntü gibi etkileyicileri engellemeye çalı-
şırız. Daha ileri bir örnek olarak 3 boyutlu 

Yazan: Yalçın Katmer, Genel Müdür, Belimo Türkiye

Bilgi

miktarda etkilenerek günümüzde yayılır 
hale gelmiş durumda. Bu sayede bugün 
üzerinde durduğumuz yeni teknolojiler, 
akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler, 
akıllı gözlükler fiziksel dünya ile bilgi ya 
da dijital dünyanın arasındaki çizgiyi çok 
belirsiz hale getirdi. Bu iki dünyanın bir-
birine girmiş, eşleştirilmiş ve eş zamanlı 
kullanılır haline Karma Gerçeklik (Mixed 
Reality) ya da daha sık kullanılan ismi ile 
Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality 
- AR) diyoruz. 
Artırılmış Gerçeklik (Augmented Rea-
lity – AR) terimi 1992 yılında Boeing 
firmasında uçak kullanımında destek 

Sanal ve Artırılmış 
Gerçeklik
Sanal ve Artırılmış 
Gerçeklik
Sanal ve Artırılmış 
Gerçeklik
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Bilgi

karşın bu cihaz insanoğlunun gerçek 
hayat ile dijital hayatı yer değiştirmeye 
çalışmasının ilk denemesiydi.
1992 yılından bu yana, Sutherland’in çiz-
diği vizyon çok daha ilerilere taşınabildi. 
Bugün benzer mantıkta çalışan bir cihazla 
bulunduğumuz odayı bilgisayara taşıyıp, 
odadaki maddelerin içeriğini şeklini ve 
hatta varlığını değiştirebiliyoruz. Odada 
yarattığımız bir sandalye oturabileceğimiz 
kadar gerçekçi. Bugün böyle bir cihazda 
size doğru yaklaşan bir kurşun, sizde 
neredeyse gerçek hayattaki kadar korku 

yaratabilir. Bugünün teknolojisi ile üreti-
lecek bir Demokles’in Kılıcı, sizi Alice’in 
Harikalar Diyarına götürebilir. Bugün 
benzer bir cihazı gözlük, vizör, kask ya 
da kafaya yerleştirilebilen ekran (head-
mounted display – HMD) olarak kulla-
nabilir durumdayız. Hayatımıza en çok 
giren AR cihazları ise akıllı telefonlarımız 
ile entegre çalışabilen gözlük tipi cihazlar. 
Doğrusu akıllı telefon teknolojisinin geli-
şimi AR veya VR teknolojisinin ilerleme-
sine çok ciddi destek oldu. Yüksek üretim 
adetlerine sahip akıllı telefonlar, küçük 
yüksek çözünürlüklü ekranların, jiroskop, 
hızölçer gibi birçok komponentin üretim 
adetlerinin artmasına ve bu sayede yeni 
teknolojilerin üretilerek maliyetlerinin 
azalmasına neden oldu. En basit haliyle 
AR cep telefonunuzun ön ve arka kame-
rasını kullanarak yaratılabilir hale geldi. 
AR’ı yaratmak istediğiniz yere telefo-
nunuzun kamerasını çevirmeniz yeterli. 
Ekranınızda gerçek hayat ve artırılmış 
gerçekliği içeren nesneleri görebilirsiniz. 
Artırılmış Gerçeklik birçok farklı uygu-
lama alanında yoğun kullanılmaya başladı 
bile. En çok kullanıldığı alan alışveriş. 
Örneğin IKEA alacağınız koltuğun salo-
nunuzda nasıl duracağını cep telefonu-
nuzdan salonunuza kameranızı çevirip, 
uygulama üzerinde koltuğu yerleştirerek 
size artırılmış bir gerçeklik ile seçim şansı 
tanıyor. Benzer örnekleri evinizi boyatır-
ken, makyaj malzemesi satın alırken ya da 
internetten t-shirt satın alırken deneyim-
lemek bugün mümkün. Bir diğer örnek, 

sağlayacak kulaklıklar projesinde çalışan 
2 mühendis Thomas Caudell ve David 
Mizell tarafından ortaya atıldı. Çalışma 
belgelerine göre, artırılmış gerçekliğin 
ana hedefi, insanın çalıştığı birçok işte 
verimlilik ve maliyet azalması sağlamaktı. 
Artırılmış gerçeklik hayalimiz çok eski-
lere dayanıyor. İlk denemeleri daha ismi 
ortaya çıkmadan çok önce hayata geçi-
rilmeye çalışmış. Benzer işlere odaklı ve 
belki de artırılmış gerçeklik konusunun 
öncüsü sayılabilecek sanal gerçeklik 
(Virtual Reality – VR) ile tarihi paralel 
ilerlemiş. Hem VR hem de AR’ın ortak 
atası Ivan Sutherland isimli bir bilgisayar 
mühendisi tarafından 1968 yılında icat 
edilen Demokles’in Kılıcı (The Sword 
of Damocles) isimli cihaza dayanır. Ivan 
Sutherland bu cihazı icat ederken amacı 
en gerçekçi ekranı yaratmaktı. Bunu yap-
mak için gerçek dünyayı dijital dünyaya 
çevirebilmeye çalıştı. Prototip çok ağırdı 
ve kullanabilmek için mekanik bir kol 
aracılığıyla tavana asılması gerekiyordu. 
Tüm bunlara karşın yapabildiği sadece 
bulunduğu odayı 3 boyutlu çizgiler 
halinde zar zor görülebilir şekilde gözü-
nüze yansıtmaktı. Tüm bu eksikliklerine 

Demokles’in Kılıcı (The Sword of Damocles) - Ivan Sutherland
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mimarlıktan. 3 boyutlu dijital modelini 
yarattığınız binadan ev satarken, daha 
gerçek binanın temeli dahi atılmadan 
müşterinizi evin içerisine sokabilir, tüm 
evi onun seçtiği parke, mermer, boya, 
mobilya gibi detaylarla özelleştirebilir 
ve hatta salonunda oturduğunda man-
zaranın nasıl olacağını deneyimlemesini 
sağlayabilir durumdayız. 
İleride özelikle sağlık, eğitim, oyun ve 
sosyal medya alanlarında hayatımızı 
değiştirebilecek birçok yeniliği Artırıl-
mış Gerçeklik ile yaşayacağız. Özellikle 
benim hoşuma giden son bir örneği 
sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela savaş 
kararı veren bir ülke yöneticisine bir sanal 
gerçeklik yaratarak onu bir savaş alanına 
sivil olarak koysak, bir askeri, bir sivili, evi 
yıkılan, yaralanan ve kaçmaya çalışan bir 
çocuğu deneyimlese hatta kendisi kaçıp 
kurtulmaya çalışsa sizce yine aynı savaş 
kararını verebilir mi?
AR/VR’ın sektörümüzde de bazı uygu-
lama alanları ve uygulama denemeleri var. 
Örneğin bir vana üreticisi, arıza anında 
sizin cep telefonunuzun kamerasını 
vana motoruna göstermeniz ile otoma-
tik olarak vananın QR kodunu okuyup 
bütün verilerine ulaşıyor ve size bakım 
veya servis için neler yapmanız gerekti-
ğini artırılmış bir gerçeklikle ve sizinle 
etkileşim halinde yaptırıyor. Diğer bir 
uygulama örneği, şantiyelerde uygulama 
ile projenin aynı olup olmadığını kontrol 
ederken gözünde AR gözlüğü takılı saha 

USD yatırım yapıldı. Bu rakam daha 
önceki yazılarımda bahsettiğim tekno-
lojilere yapılan yatırımlara göre daha 
düşük gözükse de, kullanım alanlarının 
diğer teknolojilere bağlı olarak ne kadar 
genişleyebileceğini de hesaba katmamız 
gerekli. 
AR/VR konusu ile dijitalleşme yazı 
dizime son veriyorum. Amacım dijital-
leşme trendi ve bunu yaratan teknolojileri 
hem genel hem de sektörümüze özel ola-
rak incelemek, karşıma çıkan uygulama 
örneklerini paylaşmak ve olası fırsatları 
siz okuyucularıma sunmaktı. Doğrusu 
daha ilk yazımın üzerinden 6 ay geçme-
mesine rağmen, çıkan yeni teknolojilerle 
yazdıklarım zaman aşımına uğradı bile. 
Yine de okuyanların “dijitalleşme konu-
sunda ben ne yapabilirim?” sorularına bir 
cevap bulma konusunda bir ışık yakabil-
miş olmayı umarım. 
Bu yazı dizim sırasında, katkı, soru ve 
yorum paylaşmak için bana ulaşan her-
kese teşekkür eder, tüm okuyuculara sağ-
lık ve mutluluk dilerim.

Bilgi

mühendisi üç boyutlu dijital model ile 
gerçek hayattaki borulamanın aynı olup 
olmadığını sadece borulamaya bakarak 
karşılaştırabiliyor ve hak edişi hesapla-
yabiliyor. Bugün başta Google, Microsoft 
ve Samsung olmak üzere, AR/VR konu-
sunda dünyanın tüm teknoloji firmaları 
yatırımlar ve satın almalar yapıyor. 2017 
yılında AR/VR konusunda sadece Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 2.5 milyar 
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T ÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Bilecik, raporun tanıtım 
toplantısında gerçekleştirdiği açı-

lış konuşmasında şu sözlere yer verdi: 
“Enerji her ülke için kritik önemde. Bu 
önem sadece temel gereksinimlere cevap 
verebilme kaygısından da kaynaklanmı-
yor. Artık enerji konusu ülkelerin strate-
jik gündemlerinin en öncelikli konuları-
nın başında geliyor. Günümüzün elektri-
fikasyon, kentleşme, Sanayi 4.0 gibi mega 
trendleri enerjiye olan talebi artırırken; 
iklim değişikliği, azalan doğal kaynaklar 
gibi tehditler de sektörün dinamiklerini 
kökten değiştiriyor. Geldiğimiz nok-
tada, kişi başına düşen enerji tüketimi, 
enerji veriminin bir göstergesi olan enerji 
yoğunluğu, enerji arzının karbon yoğun-
luğu gibi temel göstergeler, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkı 
ortaya koyuyor. Neticede, enerji değer 

Rapor

zincirinin her halkasının gelişimi ayrı 
bir önem kazanıyor.”
 Açıklanan 2017 yılı büyüme rakamları-
nın son 4 yıldaki en yüksek büyüme ora-
nının yakalandığını gösterdiğini belirten 
Bilecik, bu büyümenin sürdürülebilir 
olabilmesi ve kalkınma vizyonumuzun 

gerçekleştirilmesi için üretim hacmi-
nin giderek genişletilmesi ve verimli 
ve rekabetçi bir perspektifin güçlendi-
rilmesi gerekliliğine işaret etti.  Bilecik 
sözlerine şöyle devam etti: “Yeni küresel 
düzenin belirleyicisi, sanayinin dijital 
dönüşümüdür. TÜSİAD olarak biz de, 

TÜSİAD’dan Enerjiye 3D Formülü ile Yılda 34 Milyar Dolar 
Ek Katma Değer Vizyonu

“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji:

Kısa ve Orta Vadeli 
Öneriler”

TÜSİAD, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişme 
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin en stratejik 
destekleyicilerinden biri olarak gördüğü enerji sektörüne 
ilişkin, içerik ortağı BCG ile hazırladığı yeni çalışmasının 
tanıtımını İstanbul’da gerçekleştirdi. TÜSİAD’ın 

“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve 
Orta Vadeli Öneriler” çalışmasında elektrik ve doğalgaz 
sektörlerinde kazanımlar, mevcut durum ve iyileştirme 
alanları detaylı olarak tespit ediliyor.

“Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji:

Kısa ve Orta Vadeli 
Öneriler”
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Rapor

Türkiye’nin yeni hikayesinin 'Sanayinin 
Dijital Dönüşümü' üzerinden yazılaca-
ğına inanıyoruz. Bu dönüşüm, enerji arz 
güvenliğinin sağlandığı bir ekosisteme 
ihtiyaç duyuyor. Ülkemizde enerji, kamu 
maliyesinde ve iş dünyasının yatırım 
planlamasında önemli bir parametredir. 
Bugün artık, daha fazla katma değeri, 
daha az enerji tüketerek üretmek zorun-
dayız. Ekonomide büyümenin sürdürüle-
bilirliği, enerji sektörünün sürdürülebilir 
büyümesine ihtiyaç duyuyor.” 
Bilecik, TÜSİAD olarak, stratejik 
önemde değerlendirilen enerji sektö-
rüne ilişkin ana önceliklerini ise; ener-
jide dışa bağımlılığımızın azaltılması 
ve arz güvenliğimizin artırılması için 
yenilenebilir enerji potansiyelimizin 
azami kullanılması, iklim değişikliğiyle  
mücadele için yerli kaynaklarımızın çev-
resel tedbirler alınarak değerlendirilmesi 
ve enerji verimliliğinin değer zincirinin 
tamamında teşvik edilmesi, güçlü bir arz-
talep dengesi için şeffaf, öngörülebilir 
ve rekabetçi bir piyasanın tesis edilmesi, 
mevcut yatırımların finansal sürdürüle-
bilirliği ve enerji talebini destekleyecek 
yeni yatırımların gelişimi için gerekli 
tedbirlerin alınması yatırımı cazip kıla-
cak düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi, 
şebeke altyapısının iyileştirilmesinin hız-
landırılması, insan kaynağının yetkinliği, 
dijitalleşme fırsatları, dağıtık enerji, akıllı 
şebekeler ve enerji depolama teknolojileri 
konularına odaklanılması olarak sıraladı. 
 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, 

enerji sektörünün rekabetçiliğine, verim-
liliğine, teknolojilerde yerlileşmeye ve 
arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini 
güçlendirmeye yönelik yoğun gayret-
lerini çok kıymetli bulduklarını ifade 
eden Bilecik, son olarak açıklanan Ulu-
sal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın 
da çok önemli bir açılım olduğunu kay-
detti. Sürdürülebilir Gelecek için Sür-
dürülebilir Enerji başlıklı rapor kapsa-
mında çalışılan Sürdürülebilir Büyüme  
Senaryosu'nun, elektrik ve doğalgaz 
sektörlerinin verim ve teknoloji odaklı, 
daha rekabetçi bir yapıda gelişerek 2030 
yılı itibarıyla, olağan makroekonomik 
dinamik içinde ekonomimize sağlaya-
bileceği katma değerin %34 gibi yüksek 
bir oranda artırılabileceğini gösterdiğini 
belirten Bilecik, yenilikçi, katılımcı ve 
bütüncül bir bakış açısıyla hazırlanan 
bu raporun Milli Enerji ve Maden Poli-
tikası ile çok önemli kesişme alanları 

olduğunu ve sektöre yönelik değerlen-
dirmelere önemli bir girdi teşkil etmesini 
ümit ettiklerini kaydetti. 

Enerjide	3D	ile	yıllık	34	milyar	
dolarlık	ek	katma	değer					

Rapor, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu 
çalışmaları kapsamında, enerji yatırımcı-
larının, piyasa oyuncularının, finansman 
sağlayan bankaların geniş katılımını ve 
enerji tüketicileri perspektifini de içe-
recek şekilde yenilikçi ve bütüncül bir 
yaklaşımla hazırlanmış. Raporda, elektrik 
ve doğalgaz sektörlerinin güçlü büyüme 
ve gelişimi için tespit edilen 5 temel 
gereksinim irdelenenirken, Milli Enerji 
ve Maden Politikası ile uyum içinde 10 
ana öneri sunulmakta ve sektörde bir ilk 
olarak gerçekleştirilen katılımcı enerji 
senaryoları çalışmaları, trend analizleri ve 
Türkiye’nin yüksek potansiyeli doğrultu-
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sunda geliştirilen Sürdürülebilir Büyüme 
Senaryosu ile 2030 yılında Türkiye eko-
nomisine yıllık 34 milyar dolar ek katma 
değer sağlanabileceği gösteriliyor. 
Toplantıda konuşan TÜSİAD Enerji 
Çalışma Grubu Başkanı Kıvanç Zaim-
ler, Enerji Çalışma Grubu olarak enerjiyi 
Türkiye için çok stratejik ve hayati öneme 
sahip bir sektör olarak gördüklerini belir-
terek, temel hedeflerinin enerji sektörü-
nün güçlü ve sürdürülebilir büyümesine 
katkıda bulunmak, verimli üretim, iletim 
ve tüketimi teşvik ederek ülkemizin her 
alanda rekabetçiliğini artırmak, böyle-
likle de Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
gelişme hedeflerini desteklemek oldu-
ğunu ifade etti. Çalışmalarında temel 
odak noktalarının, arz güvenliği, verim-
lilik, rekabetçilik, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynakları, Ar-Ge ve teknolojik 
gelişim odağı,  refahın ve yaşam kali-
tesinin artırılması, yüksek iş sağlığı ve 
güvenliği standartları, çevre ile uyum ve 
sektörde büyük ihtiyaç olarak görülen 
yetkin insan kaynağı perspektifi oldu-
ğunu belirten Kıvanç Zaimler sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu konuların, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından 
ortaya konulan Milli Enerji ve Maden 
Politikası’nın en önemli 3 odağı olan arz 
güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir-
lik ile uyum içinde ve destekleyici oldu-
ğunu görüyoruz. Bu perspektifle ger-
çekleştirdiğimiz 'Sürdürülebilir Gelecek 
için Sürdürülebilir Enerji' çalışmamızı 
hazırlarken 21. yüzyılda birincil enerji 
kaynağı olarak öne çıkan doğalgaz ve 
ikincil enerji kaynağı olarak öne çıkan 
elektrik sektörlerimizin stratejik önemi 
ve gelişiminden yola çıktık. Enerjinin, 
her sektörün en önemli girdisi olduğu 
bilinciyle ve sektörlerle işbirliği içinde, 
Milli Enerji ve Maden Politikası’nı en 
iyi şekilde uygulamaya dönüştürecek ve 
bunu uygularken üzerine de ilave ede-
bilecek, sektörümüzün potansiyelinin 
değerlendirilmesine, ekonomimize ve 
global rekabetçiliğimize, aynı zamanda 
da enerji tüketicimize azami katkı ve 
değer sunacak bir çalışma yapmayı 
hedefledik.” 

Rapor

“Sürdürülebilir	Gelecek	için	
Sürdürülebilir	Enerji	:	Kısa	ve	
Orta	Vadeli	Öneriler”	Raporu		

Yöntem	ve	Özet	Bulgular	

•	 Çalışmaya enerji sektöründe 
faaliyet gösteren yatırımcılar, 
piyasa oyuncuları ve finansman 
kuruluşlarından geniş bir temsil 
sağlandı. 

•	 Enerji tüketicileri ile de görüşmeler 
gerçekleştirildi. 

•	 Kamu yönetiminin görüşleri alındı. 
•	 Enerjide uzmanlıkları ve global 

yetkinlikleri ile Boston Consulting 
Group, çalışmanın içerik ortağıydı.   

•	 Elektrik ve doğalgaz sektörlerinin 
GSYİH'ye ve istihdama katkısı 
çarpan etkileriyle birlikte hesaplandı. 

•	 Son 15 yılda sektördeki önemli 
kazanımlar irdelendi. 

•	 Elektrik ve doğalgaz sektörlerinde 
değer zincirleri üretimden nihai 
tüketime kadar olan tüm aşamalarda 
detaylı olarak analiz edildi. 

•	 Değer zincirlerinde fiziksel akışların 
yanı sıra finansal akışların analizi 
de gerçekleştirildi, özellikle mali 
sürdürülebilirlik bakımından 
iyileştirme alanları tespit edildi. 

•	 Elektrik ve doğalgaz altyapılarında 
kaydedilen aşama, gereksinimler ve 
potansiyel ortaya konuldu. 

•	 Öncelikli tespitler, mali 
sürdürülebilirlik riski, elektrik 
üretim kaynaklarında optimizasyon 
gereksinimi, KİT’lerin 
öngörülebilirliğinin önemi, 
arz kalitesinde yüksek iyileşme 
potansiyeli, şeffaflık ve yönetişim 
alanlarında gelişim gereksinimi 
olarak 5 başlıkta toplandı.

•	 Türkiye elektrik ve doğalgaz 
sektörlerinde riskleri en etkin 
şekilde yönetmek, iyileşme 
fırsatlarını zamanında 
değerlendirebilmek ve Türkiye’nin 
potansiyelini en etkin, rekabetçi ve 
verimli şekilde değerlendirebilmek 

ve geleceği bugünden şekillendirmek 
üzere sürdürülebilir enerji sektörüne 
yönelik 5 temel gereksinim tespit 
edildi. 

•	 Kaynak optimizasyonu, 
öngörülebilir yatırım ortamı, güçlü 
şebeke altyapısı, değer zincirinin 
tamamında çevrenin korunması 
ve Vizyon 2030/2050 olarak 
belirlenen 5 temel gereksinimi 
karşılamak üzere, Milli Enerji ve 
Maden Politikası’nın arz güvenliği, 
yerlileştirme ve öngörülebilirlik üçlü 
sacayağını da destekleyecek şekilde 
10 somut ve uygulanabilirliği yüksek 
ana öneri oluşturuldu. 

1. Mevcut santrallerin maliyet etkin 
çalışmasının sağlanması, 

2. Perakende tarifelerinin yeniden 
düzenlenmesi, 

3. Piyasanın hızlı değişen koşullara 
göre yeniden tasarlanması,

4. Şebeke altyapılarına ilişkin uzun 
vadeli plan oluşturulması, 

5. Doğalgaz toptan satış piyasasının 
etkin hale getirilmesi   

6. Teknoloji ve trendlere uyum 
sağlanması ve enerji verimliliğinin 
artırılması 

7. Yenilenebilir kaynakların azami 
ölçüde kullanılması 

8. Linyit kaynaklarının çevreyle 
uyumlu, optimum şekilde ve verimli 
teknolojilerle değerlendirilmesi 

9. Uzun vadeli enerji ve iklim stratejisi 
ile yol haritasının belirlenmesi 

10. Enerji sektöründe yönetişimin 
etkinleştirilmesi ve şeffaflığın 
artırılması 

•	 Alt öneriler de dahil toplam 107 
öneri için 2018-2023 yol haritaları 
sunuldu.

•	 Ana belirsizliklerin uzun vade 
etkilerini tespit edebilmek ve 
geleceği bugünden şekillendirmek 
üzere 2030 Türkiye enerji senaryoları 
oluşturularak, 3 farklı senaryonun 
Türkiye ekonomisine ve enerji 
tüketicilerine, aynı zamanda enerji 
sektörü hedeflerine etkileri detaylı 
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Rapor

olarak analiz edildi. 
•	 Milli Enerji ve Maden Politikası 

hedeflerine erişildiği, Referans 
Senaryo’ya göre daha yüksek 
ekonomik büyüme ile oluşan 
daha yüksek elektrik talebinin 
ağırlıklı olarak ve artan oranlarda 
yenilenebilir kaynaklardan 
karşılandığı, depolama, akıllı 
şebekeler, elektrikli ulaşım 
uygulamalarının yaygınlaştığı, enerji 
verimliliğinin önemli ölçüde geliştiği 
ve enerji trendlerinin en üst seviyede 
yakalandığı Sürdürülebilir Büyüme 
Senaryosu ile sağlanabilecek 
kazanımlar gösterildi.

•	 Sürdürülebilir Büyüme 
Senaryosu’nun başta enerji verimi 
potansiyelinin değerlendirilmesi, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretim oranının artırılması 
ve sera gazı salımı artış hızının 
azaltılması gibi alanlarda, enerji 
sektörü perspektifinden çok önemli 
katkı sağlayacağı modellemeler ile 
görüldü.  

•	 Referans Senaryo’ya göre 2030 
itibarıyla %13 daha yüksek 
GSYH’ye ulaşılan Sürdürülebilir 
Büyüme Senaryosu’nda, elektrik 
enerjisi yoğunluğunun 2016 yılına 
göre %7 iyileşmesi ile daha verimli 
bir enerji sisteminin oluşturulacağı 
ve toplam sera gazı salımının 
Referans Senaryoya göre %5 daha az 
olacağı hesaplandı. 

•	 Ayrıca, Sürdürülebilir Büyüme 
Senaryosu’nda yenilenebilir 
enerji kaynaklarının daha hızlı 
değerlendirilmesi ile yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretim 
oranının %50’ye, yerli kaynaklardan 
toplam elektrik üretimi oranının da 
%63’e ulaşabileceği görüldü. 

•	 Emtia fiyatlarının reel olarak 
2016 yılı seviyesine endekslendiği 
simülasyonlarda artan elektrik talebi 
ve yeni teknoloji yatırımlarının da 
etkisiyle Sürdürülebilir Büyüme 
Senaryosu’nda ortalama elektrik 

fiyatının Referans Senaryo’ya 
kıyasla %6 daha yüksek 
olabileceği hesaplandı,  bununla 
birlikte Sürdürülebilir Büyüme 
Senaryosu’nda yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretim 
oranının daha yüksek olması 
sonucunda, yakıt maliyetlerindeki 
herhangi bir artışın elektrik 
fiyatındaki etkisinin Referans 
Senaryo’ya kıyasla %11 daha 
az olacağı, bu durumun enerji 
tüketicileri ve makroekonomi 
perspektiflerinden bir diğer önemli 
kazanım alanı olduğu tespit edildi. 

•	 Tüm bu detaylı analizlere ek olarak, 
Sürdürülebilir Büyüme Senaryosu 
ile ekonomiye sağlanacak ek katma 
değerin büyüklüğü hesaplandı.  

•	 Enerji değer zincirinin tümünde 
dijital, dağıtık ve düşük karbon 
perspektifleriyle 3D vizyonu, 
yeni teknolojiler,yenilikçi iş 
modelleri ile desteklenecek enerji 

ekosisteminin, ekonomik büyümeye 
önemli ek katkı yaratacağı 
hesaplandı.

•	 Yapılan analizlerde, bu çalışma 
ile sunulan,  kısa ve orta vadeli 10 
önerinin bütüncül bir yaklaşım ile 
uygulanmasıyla, elektrik ve doğalgaz 
sektörlerinin 2030 yılında, yüksek 
ekonomik büyüme kapsamında 
olağan makroekonomik dinamik 
içinde Türkiye ekonomisine 
sağlaması beklenen 99 milyar $2010 
katma değere ilaveten yıllık 34 
milyar dolar 2010 ek katma değer 
sağlayabileceği gösterildi.

•	 Bu ek katma değer, yüksek 
büyüme kapsamında elektrik ve 
doğalgaz sektörlerinin olağan 
makroekonomik dinamik içinde 
Türkiye ekonomisine sağlayabileceği 
katma değerin %34 gibi yüksek 
bir oranda artırılabileceğine işaret 
etmesi bakımından değerli bir fırsat 
alanı sunacağı açıklandı. 
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tip uygulamalar için ideal çözüm ürete-
bilme imkânı sunuyor. Daikin’in bulut 
tabanlı saha platformuyla tam uyumlu 
olarak çalışan yeni seri, uzaktan takip, sis-
tem optimizasyonu ve önleyici bakım gibi 
çok sayıda gelişmiş işlevden kolaylıkla 
yararlanabiliyor. Bütün bunların yanı sıra 
standart olarak master/slave fonksiyo-
nuna sahip olan seri, harici kontrol cihaz-
larına gerek duymaksızın aynı sistemde 
4 adede kadar üniteyi yönetme kabiliyeti 
taşıyor. Daha fazla sayıda ünite veya çevre 
ekipmanlarının kontrolü gibi kompleks 
uygulamalar için sistemin enerji optimi-
zasyonu Daikin tarafından yapılabiliyor. 
Gerekli olması halinde kontrol çözüm-
lerinin özel kurulum ihtiyaçlarına göre 
tam olarak özelleştirilebilmesini sağlayan 
Intelligent Chiller Manager seçeneği de 
serinin önemli bir özelliği olarak dikkat 
çekiyor. 
Daikin, R-32 soğutucu akışkanını ürün-
lerinde kullanan ilk üretici olarak sek-
törde fark yaratıyor. Bu bağlamda öne 
çıkan R-32 soğutucu akışkanının küre-
sel ısınma potansiyeli 675 değeri taşıyor. 
Bu da yaygın olarak kullanılan R-410A 
soğutucu akışkana kıyasla 3 kat daha 
düşük bir küresel ısınma potansiyeline 
sahip olduğu anlamına geliyor. R-32 

soğutucu akışkanın, scroll kompresörlü 
soğutma gruplarında kullanılması daha 
düşük küresel ısınma potansiyeli taşı-
ması ve yüksek enerji verimliliğine sahip 
olması nedeniyle ürünün küresel ısınma 
üzerindeki etkisini minimuma düşürüyor. 

Dünyada R-32 gazını klimalarda 
ilk kullanan marka unvanını taşı-
yan Daikin, soğutucu akışkanı 

ısı pompaları, split ve ticari klimalarda 
uygulayarak sektörde bir ilki başlatmıştı. 
Daikin, şimdi de R-32 soğutucu akış-
kanlı, yeni nesil, yüksek verimli, hava 
soğutmalı scroll kompresörlü soğutma 
grubu serisini piyasaya sundu. Yeni hava 
soğutmalı soğutma grubu (EWAT~B) 
nominal koşullarda 80 kW - 700 kW 
soğutma gereksinimi olan uygulama-
larda kullanılabiliyor. EWAT~B soğutma 
grubu serisi yürürlükteki Avrupa 
Mevzuatı’nın (Ecodesign Lot21) verim-
lilik gerekliliklerini de karşılıyor. Yeni 
Daikin soğutma grubu serisi Silver ve 
Gold olmak üzere 2 verimlilik modelinde 
tüketiciyle buluşuyor. Standart, düşük ve 
azaltılmış olmak üzere 3 farklı ses yapı-
landırmasıyla kombine edilebilen ürünler, 
bu özellik sayesinde projelerdeki farklı 
gereksinimler için ‘uyarlanabilir’ hale 
geliyor. R-32 soğutucu akışkanlı yüksek 
verimli hava soğutmalı scroll kompre-
sörlü soğutma grubu “EWAT~B”; sabit 
akışlı veya değişken akışlı (VPF) çalışma, 
tam entegre hidronik kit, sıcak kullanım 
suyu üretimi için kısmi veya toplam ısı 
geri kazanımı gibi opsiyonları ile farklı 

Daikin’den R-32’li Scroll 
Kompresörlü Soğutma Grupları
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Danfoss, endüstriyel soğutma 
çözümlerine yeni bir sabit gaz 
detektörü serisini ekledi. 

Yeni dijital gaz detektörü, uyumluluk ve 
doğru tespit yapma özelliklerinin yanı 
sıra, ilk kurulumundan uzun vadede 
işletmeye kadar çok daha kolay ve sez-
gisel çalışır. 
Danfoss’un yeni nesil gaz detektörleri; 
iyileştirilmiş işletme güvenliği, kolay 
kalibrasyon ile birlikte yüksek servis 
verimliliği ve standartlara uyumluluğu 
sağlayan bakım prosedürleri için çok 
sayıda iletişim ve entegrasyon seçeneği 
sunan bir dijital platform üstüne kuru-
ludur. Yüksek bir doğruluk seviyesi sunan 
sezgisel kullanıcı arayüzü, manuel müda-
hale ihtiyacını azaltarak çalışır; ayar ve 
kalibrasyon sırasında hata riskini en aza 
indirir. Basitten ağır hizmet modellerine 
kadar değişen sensör teknolojili ürün 
portföyü, soğutma sisteminin soğutkan, 
uygulama ve güvenlik gereklerini en iyi 
şekilde karşılar.

Tak	ve	çalıştır:	Kolay	
yapılandırma,	kurulum	ve	bakım		

Ürünün analog veya RS485 Modbus 
bağlantısı, merkezi sistemle kolay ile-
tişimi mümkün kılar. Entegre röleli 
bağımsız gaz kaçağı tespit üniteleri, 
harici sistemlere doğrudan bağlanarak 
alarm cihazlarını etkinleştirebilir. Güçlü 
bir tak ve çalıştır çözümü için tüm gaz 
kaçağı tespit üniteleri, fabrika çıkışında 
soğutma ve PPM ayar gereksinimlerini 
karşılamak üzere ön yapılandırılır.
Yeni Danfoss gaz kaçağı tespit üniteleri, 
kalibrasyon sürecini daha da basitleştir-
mek için entegre bir kalibrasyon ruti-

Danfoss’tan Endüstriyel Soğutma 
için Yeni Nesil Gaz Detektörü

nine tabidir. Bu sayede gaz kalibrasyonu, 
potansiyometre ve multimetre kullan-
maya gerek kalmadan ciddi anlamda 
basitleşir, kalibrasyon süresi ve hata 
riski azalır. Kolay servis için ön ayarlı 
ve fabrika sertifikalı yedek sensörler, tüm 
sensör tipleri için mevcuttur.

Çalışma	güvenliği	ve	bakım	
verimliliğinde	artış

Ünitede, kontrol cihazında veya her 
ikisinde servis zamanının geldiğini 

gösteren servis uyarıları gibi özellikler, 
optimum bakım planlamasını destekler. 
Özel olarak tasarlanan PC aracı, her 
gaz kaçağı tespit ünitesinin çalışma 
süresini gösterirken, saha kalibrasyon 
raporları sağlayarak güvenlik dokü-
mantasyonunu ve prosedürlerini des-
tekler. 
Danfoss gaz kaçağı tespit portföyü; 
EN 378:2016, ISO 5149:2014, IIAR 
2-2017 ve ASHRAE 15:2016 standart-
larıyla uyumlu olup kapsamlı güvenlik 
ve kolay kullanım özellikleri sunar.
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Sadece ağır metallerin yüzde 80’i kum 
ve çamur gibi katı maddelerle birlikte 
yağmur aracılığıyla taşınır. Wavin petrol 
ayırıcılar, yağmur suyunu bu zararlı mad-
delerden arındırarak çevrenin korunma-
sına katkıda bulunuyor. 

Petrol	ayırıcıların	kullanım	
alanları	aşağıdaki	gibidir:

Otoparklar, endüstriyel alanlar, depo alan-
ları / hurda saklanan alanlar, trafiği yoğun 
alanlar, havaalanları-uçak terminalleri, 
limanlar

Wavin	Petrol	Ayırıcılarının	
Avantajları

•	 Özkütle prensibine göre çalışır.
•	 Hareketli parçalar bulunmaz.

•	 Pompaya gerek yoktur.
•	 Tüm parçalar ulaşılabilir ve 

temizlenebilir durumdadır.
•	 Parça değişikliğine gerek yoktur.
•	 Alarm standart bir özelliktir.
•	 Hafif ve sağlam malzemelerden imal 

edilmiştir; GRP (Cam elyaf takviyeli 
plastik) ve PE (Polietilen)

•	 Kolay ve çabuk uygulama 
yapılabilmesini sağlar.

•	 Kimyasal direnci yüksektir.
•	 Sızdırmazdır.
•	 Uzun ömürlüdür.
•	 Bakım yapılması çok kolaydır.
•	 Trafik yüküne dayanıklıdır.
•	 Yüksek yeraltı su seviyelerinde 

kullanılabilir.
•	 Tortu tutucu ile birleşik veya ayrı 

ayırıcı tipleri mevcuttur.

Wavin Pilsa, mekanik tesisat sek-
törüne yepyeni bir ürün grubu 
sunuyor. Yağ, petrol, nişasta ve 

tortu tutucu gibi ayırıcılar sayesinde, atıksu 
tesisatından başlayarak, atıksu arıtma tesi-
sine kadar olan tüm tesisatın tıkanmadan 
sorunsuz olarak çalışmasına olanak sağ-
lanıyor.

Wavin	Yağ	Ayırıcılar

Wavin tarafından üretilen bütün ayırıcı 
sistemlerinde standart ekipman olarak bir 
izleme ve alarm sistemi bulunur. Bu sis-
tem, yağ depolama alanının doluluğunu ve 
doluluk seviye durumunu gösterir. Ölçüm 
ve seviye alarm cihazları da Wavin tara-
fından geliştirilmiş ve üretilmiştir. Alarm 
bilgisi Labcom iletişim ünitesi üzerinden 
boşaltma şirketine iletilebilir.

Yağ	ayırıcıların	uygulama	alanları	
aşağıdaki	gibidir:

Tüm endüstriyel mutfaklar, restoranlar, 
barlar, kafeler, otel mutfakları, hastane 
mutfakları, büfeler, mezbahalar, marketler

EuroREK	Yağ	Ayırıcıların	
Avantajları 

•	 EN1825 yağ ayırıcı standardının 
gerekliliklerini yerine getirir.

•	 Alarm sistemi standart sunulan bir 
özelliktir.

•	 Muayene baca bağlantısı 
sızdırmazdır.

•	 Kolay ve tamamen boşaltmaya 
imkân sağlar.

•	 Hafiftir ve montajı kolaydır.
•	 Uzun ömürlüdür.

Wavin	Petrol	Ayırıcılar

Yağ ve ağır metaller gibi pek çok tehlikeli 
madde yeryüzünden tüm doğaya yayılır. 

Wavin Ayırıcı Sistemleri
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Jinko Solar Türkiye 
Arda KristaporyanYenilenebilir enerjiden 

ilham alan mimari 
tasarımlar

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

Jeotermal Enerjimiz, 
CO2 Salımları ve Organik 
Rankin Çevrimli Santraller

EIF 2017 enerjinin 
tüm taraflarını 
10. kez bir araya 
getirdi

Yenilenebilir enerjiden 
ilham alan mimari 
tasarımlar
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İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 160 TL
Dijital Dergi / 80 TL
Basılı + Dijital Dergi / 200 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 150 TL
Dijital Dergi / 75 TL
Basılı + Dijital Dergi / 185 TL

E-BELEDİYE (6 Sayı)
Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 85 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL



Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25

www.dogayayin.com

Yerel yönetimlerle ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En güncel yerel yönetim haberleri  www.ebelediye.info’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını E-Belediye Haber Bülteni ile 

e-postanıza gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile 

ulaşıyorsunuz. Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!





TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 312 - IC

www.bvnair.com

YÜKSEK VERiMLi FAN ÇARKLARI AR-GE ÇALIŞMAMIZ iLE

2020 YILINA KADAR

EMiSYONU ÖNLEYECEĞiZ

1 MiLYON TON



yine                                      ‘dan!

Türkiye’de bir ilk, çok yakında

www.aironn.com.tr

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16  Şerifali - Ataşehir / İstanbul 
Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

Sussex Üniversitesi - AIRONN Ar-Ge 
işbirliği ile Fan Mühendisliğinde

bir adım daha ileri! 

ErP
2020
The ErP Directive
New values for fans

• Entegre elektronik kontrollü 
  EC Motor
• 10.000 m3/h kapasiteye kadar
• %100 hız kontrolü 0–10 V sinyal
• BIM Modeli mevcut

BVN’DEN AKILLI 
VE VERiMLi 
ÇATI FANLARI

BRFV-EC

www.bvnair.com
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Motorlu Taşıtlarda

Dönemi

Türkiye İMSAD
Temmuz 2018 Sektör 
Raporunu
Açıkladı

Kısa ve Orta Vadeli 
Öneriler

Sürdürülebilir Gelecek için 
Sürdürülebilir Enerji:

Sanal ve Artırılmış 
Gerçeklik

“Elektrik”

Enerji Sakınımı ve 
Mühendislik Etiği


