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Vitoclima 300-S/HE Free Joint çoklu sistem klimaları
Vitoclima 333-S ALL DC INVERTER VRF Klima sistemleri

Vitoclima ürün programı:

Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca 
uygun klima programı. 

Viessmann 2,6 – 6,7 kW kapasite aralığında Vitoclima 200-S/HE High Seasonal ve Eco 

Serisi bireysel tip split klimalar, 7 – 14 kW kapasite aralığında Vitoclima 100-S ve 333-S

Ticari tip split klimalar, 5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen Vitoclima 300-S/HE

Free Joint DC Inverter çoklu sistem klimalar ve Maksimum 246 kW (88HP) dış ünite 

kapasitesine sahip Vitoclima 333-S All DC Inverter VRF klima sistemleri eksiksiz bir ürün 

programı ve her ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır. www.viessmann.com.tr
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E D I T Ö R D E N

etkin HVAC sistemlerinin yaygınlaştığını ve 
araştırmaların yoğunlaştığı gözlenmektedir.

Yine bir soğutmada yenileme araştırma 
çalışmasında enerji verimliliğinin artırılması amaçlı 
yapılacakları özet sayfasından aktaralım:

“Endüstriyel soğutma sistemlerinin enerji verimliliğini 
ve ekonomisini arttırmak için çeşitli geliştirme tasarım 
seçenekleri mevcuttur. Bu çalışma, saf bir soğutucu 
akışkanla kullanılmak üzere tasarlanan soğutma 
çevrimlerinde soğutkan karışımını kullanan yeni bir tadilat 
seçeneği sunmaktadır. Bu şekilde, ekipmanın kapsamlı ve 
pahalı bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekmeksizin 
soğutkanlar değiştirilerek enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu 
nedenle, buradaki amaç, mevcut ekipmanın her zaman 
kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği 
konusundaki ortak düşünceyi test etmektir.” Görüldüğü 
gibi mevcut bir sistem bile enerji etkin hale getirilebilir.

Bir literatür taraması yapıldığında “enerji etkin 
soğutma” ya da “enerji etkin HVAC” anahtar sözcükleri 
ile çok sayıda güncel araştırmayla karşılaşmak olası. 
Sanayicimizin ve uygulamacılarımızın tümünün 
bu bilinç ve bakış açısına ulaştırılması önemli. 

Son söz: Bu kapsamda sektör kuruluşlarımıza da önemli 
görevler düşmektedir. Yayın, kurs, kitap, araştırma, 
Üniversite-Sanayi ilişkilerinin üst düzeye getirilmesi vb. 
Soğutma Dünyası'da bu işleve yardım için uğraş içinde değil 
mi? Sektörümüzde güzelliklerin çok olması dilekleriyle…

“Güzellik bir bütünün sonucudur. Bunun için kolay 
görülmez, kolay varılmaz, kolay anlaşılmaz.”

Özdemir Asaf “Kırılmadık Bir Şey kalmadı” 
“Yuvarlağın Köşeleri” etikalar Güzele başlığı 
ile ilgili 393 No’lu etika 1940-1960. 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR / Editör

Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği

Enerjinin verimli kullanılması her alanda önemini 
koruyor. Özellikle soğutma sistemlerinde de gerek 
komponent üreticileri gerekse sistem çözümlemesi 
gerçekleştiren uygulamacılar “enerji etkin 
çözümlemelere” özel bir önem vermek zorunda. 
Tüm uygulamalarda ve özellikle de sürekli çalışan 
endüstriyel uygulamalarda bu verimliliğin önemi açıktır.

Bu sayımızın ekinde yer alan “Endüstriyel 
Soğutma ve Soğuk Zincir” ekimizde bu 
konuya özel bir önem verilecektir.

Bu konu tüm ülkeler tarafından gündemde tutulmaktadır 
ve mühendislerin bu konu çerçevesinde yoğunlaşmaları 
ve bilgilenmeleri de özellikle istenmektedir.

Bir örnek olarak AIRAH’ın (Australian Institute of 
Refrigeration Air Conditioning and Heating ) Enerji 
Verimli Endüstriyel Soğutma Kursu ile ilgili internet 
tanıtım sayfasındaki paragrafına bir bakalım:

“Bu kursta enerji verimliliği sağlamak için en iyi uygulamalar 
tanımlanıp ve tartışılmaktadır. Sıcaklık kontrollü depolarda, 
gıda işleme tesislerinde ve diğer binalarda soğutma, 
serinletme ve dondurma konularına yoğunlaşır.

Elbette endüstriyel soğutma sistemlerinde enerji 
verimliliğini artırmada katılımcılara yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Gıda işleme şirketlerinin, soğuk hava 
depolarının ve soğuk hava depolama tesislerinin işletme 
uygulamalarındaki değişiklikleri görüşülecek ve tartışılacaktır.

Tasarım, inşaat, devreye alma, işletme ve bakım 
- ve aynı zamanda güçlü bir enerji yönetim programı ile - 
en yüksek enerji verimliliği seviyelerine ulaşmak mümkündür.

İki günlük kurs, enerjinin - özellikle elektrik biçiminde 
- nasıl ücretlendirildiğinin ve ayrıca perakende servis 
ücretlerinin nasıl azaltılabileceğinin anlaşılmasını 
sağlar. Endüstriyel soğutma işlemine kısa bir giriş, enerji 
kullanımının nasıl ve nerede izlenebileceğini, kaydedileceğini, 
azaltılabileceğini ve denetlenebileceğini gösterecektir.”

Bu tanıtım günümüzde halen bu konunun çok 
güncel olduğunu vurgulamaktadır. Sektördeki 
gelişmeler izlendikçe yıllara göre bu enerji 
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E S S I A D ' D A N

Başkanımız Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ'ın arımızdan 
ayrılışının yıl dönümünde sevenleriyle birlikte kabri 
başında anma töreni düzenledik. Buradan bir kez 
daha kendisini sevgi ve saygıyla anıyorum.

Sektörümüz için, yalnızca ülkemizin değil Avrupa’nın önde 
gelen fuarlarından birisi olan ISK SODEX 2019 Fuarı’nda 
derneğimiz, ESSİAD ve EHİS LAB için ayrılan 2 ayrı 
stand ile katılım sağlıyor. Ziyaretçilerimizi ve üyelerimizi 
standımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı 
belirtir, bünyesindeki sektörel oturumlar, paneller ile 
yabancı ve Türk firmalara yeni pazar kapılarını açacak 
olan fuarın başarı ile tamamlanmasını umut ederim.

Gıda, ilaç, muhtelif kimyasallar ve sağlık (serum, kök 
hücre vb.) sektöründeki ürünlerinin depolanması ve 
kullanıcılara ulaştırılması için ürünlerin muhafaza 
sürelerine bağlı olarak soğuk zincir süreci oluşmaktadır. 
Optimum koşullar altında tutulmayan ürünler, soğuk 
zincirinin yetersiz olması veya korunamaması halinde 
insan sağlığını tehdit eden unsurlar oluşturmaktadır. 
Bu süreç özellikle tüm gıda ürünlerinin farklı sıcaklık ve 
nem kontrolünün sağlanması ile tamamlanabilmektedir. 
Örneğin; evinize götürüp bir an evvel buzdolabınıza 
veya derin dondurucularınıza yerleştirdiğiniz ürünleri 
hangi şartlarda satın aldığınızı, satın alma sürecine 
kadar hangi aşamalardan geçtiğini hiç düşündünüz mü? 
Gıda güvenliği ve gıdaların muhafaza edilmesi hepimiz 
için çok önemli ve bir o kadar da hassas bir konu. Bu 
konu söz konusu olduğunda birçok alt başlık hepimizin 
aklına geliyor, ancak belki de en az aklımıza geleni, 
Soğuk Zincir’in korunup korunmadığıdır. Bu nedenle 
soğuk zincirin hayatımızda ne kadar önemli olduğunu 
ve soğuk zincir süresinde nelerle karşılaşıldığını alt 
başlıkları ile inceleyerek Yayın Kurulumuz ile birlikte 
“Endüstriyel Soğutma ve Soğuk Zincir” ekini hazırladık. 

Keyifle okumanız dileğiyle bir sonraki 
sayımızda görüşmek üzere…

Saygılarımla,

Güray KORUN / Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarımız,

Öncelikle yılın üçüncü çeyreğine girdiğimiz bu ayda, 
dönemimizin üçüncü sayısını sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyduğumuzu belirtirim. Detaylarını dergimizin 
ilerleyen sayfalarında bulabileceğiniz diğer faaliyetlerimiz 
ile sizleri baş başa bırakmadan önce gündemimizdeki 
önemli olan birkaç hususa değinmek istiyorum.

Dernek olarak yürüttüğümüz EHİS LAB Projemiz ile 
ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. İzmir Metro 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk TUTAN’ı 
ziyaret ederek gerek EHİS LAB gerekse dernek 
faaliyetlerimizi kendileri ile paylaşma imkânı bulduk. 

Ağustos ayında İzmir’imizde 2 gün boyunca süren 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu 
açıklamaya istinaden 5.000 hektar orman alanının yok 
olduğu orman yangınlarına derin bir üzüntüyle şahit 
olmak durumunda kaldık. Böylesi üzücü bir hadisede 
gerek bakanlık gerekse İzmir'deki sivil toplum kurum 
ve resmi kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde yok 
olan alanların yeniden ağaçlandırılması için oluşturduğu 
kampanyalar, ormanlarımız ile birlikte, daha yaşanılabilir 
bir dünya için umutlarımızı da yeşertmiştir. ESSİAD 
olarak bizler de bu konuda üyelerimizin desteğiyle 
10.000 Fidan ESSİAD'dan olsun diyerek katkı koymak 
üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan yangın 
söndürme sürecinde emeği geçen ve ESSİAD adına 
bağışlanmasını hedeflediğimiz 10.000 fidan için katkıda 
bulunan doğaseverlere teşekkürlerimizi iletmek isterim.
 
Hızla geçen yaz yerini sonbahara bırakırken üyelerimiz 
ve sektörümüz için yararlı faaliyetler düzenlemeye 
devam ettik. Bilindiği üzere soğuk hava depoları ve 
bu sektöre makina-teçhizat imalatı yapan firmaların 
elektrik maliyetleri genel giderlerinin içinde yüksek bir 
oranla yer almakta. Bu kapsamda sektör yatırımcılarını 
bilgilendirmek amacıyla Entegro Enerji firmasıyla 
birlikte Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Semineri'ni 
düzenledik. Yoğun ilgiyle ve katılım ile karşılaştığımız bu 
seminerde GES yatırımları başvuru süreci, kurulumdan 
kabul işlemlerine kadar geçilen aşamalar, yatırımın 
maliyeti-geri dönüş süresi, sistemin çalışma mantığı 
ve işletme bakım detayları katılımcılara aktarıldı. 
 
Derneğimizin kuruluşundan itibaren engin bilgi 
ve deneyimi ile çalışmalarımıza ışık tutmuş, her 
zaman desteğini hissetmiş olduğumuz Onursal 





ESSİAD'dan

ESSIAD ve Entegro Işbirliğinde 
Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları Semineri Düzenlendi

ESSİAD ve Entegro iş birliğinde 25 Temmuz 2019 
tarihinde Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları 
Semineri düzenlendi.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yoğun katılım ile 
düzenlenen seminerde; Dünyada ve ülkemizde sürekli 
olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak için 
mevcut olan kaynakların yetersiz kalması sonucunda 
güneşten elektrik enerjisi üretimi konusunda neler 
yapılması gerektiği anlatıldı.

7/24 yüksek elektrik tüketimi olan soğuk hava 
depoları ve sektöre makina-teçhizat imalatı yapan 
firmalara güncel yönetmelikle önü açılan GES yatırım 
süreci ile teknik ve mali açıdan özetlenen seminerde 
endüstriyel çatılar başta olmak üzere katılımcılara 
güneş enerjisinden elektrik üretiminin başvuru süreci, 
kurulumdan kabul işlemlerine kadar geçilen aşamalar, 
yatırımın maliyeti-geri dönüş süresi, sistemin çalışma 
mantığı, işletmesi ve bakımı ile birlikte GES Yatırımı için 
yararlanılabilecek teşvik türleri ve kapsamı hakkında 
bilgi aktarıldı.

ESSIAD Yönetim Kurulu,
 Izmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk TUTAN’ı Ziyaret Etti

ESSİAD Yönetim Kurulu 29 Temmuz 
2019 tarihinde ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Nilay TUTAN 
ve Yalçın KIRABALI ile Yüksek İstişare 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan 
SEMERCİ’nin katılımları ile İzmir 

Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ufuk TUTAN’ı ziyaret etti. 

İlgili ziyarette dernek faaliyetleri, 
ESSİAD’ın yürütmüş olduğu projeler 
ve EHİS LAB Projesindeki gelişmeler 
hakkında bilgi aktarıldı.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray KORUN

Entegro Genel Müdürü
Eşref DENİZ

Seminer katılımcıların
yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi
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ESSİAD'dan

ESSIAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ Vefatının Yıldönümünde Anıldı

ESSIAD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol 
ERTAŞ vefatının yıldönümünde kabri başında anıldı. 

06 Ağustos 2019 tarihinde Doğançay Mezarlığı’nda 
gerçekleştirilen anma törenine ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Turan MUŞKARA, Genel 
Sekreter Can İŞBİLEN, Yüksek İstişare Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hakan SEMERCİ, Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi A. Sait GÜRSÖZ ve sevenleri katıldı.

Merhum Sayın Erol ERTAŞ’ın oğlu Güneş ERTAŞ ve 
torununun da yer aldığı anma töreninde ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Turan MUŞKARA konuşma 
yaparak Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ın ESSİAD ve EHİS 
sektörüne yapmış olduğu katkıların önem taşıdığını    

   belirterek duygu ve düşüncelerini katılımcılar ile                  
   paylaştı.

ESSİAD tarafından yürütülen, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen EHİS LAB Projesi ile ilgili gelinen 
son aşamaların paylaşılması amacıyla 5 Eylül 2019 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde ESSİAD 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanlığını Akın KAYACAN, Divan Kurulu Başkan Yardımcılığını A. Sait GÜRSÖZ ve Raportörlüğünü 
Ebru KARAKIRAN'ın gerçekleştirdiği toplantıda, sektörümüzün en önemli projelerinden biri olan EHİS LAB Akredite 
Test ve Analiz Merkezi Projesi ile ilgili yaşanan gelişmeler hakkında sunum gerçekleştiren ve üyelerin onayına 
sunan ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN sektörün desteği ile gerçekleştirilen bu büyük projede 
atılacak olan önemli adımları paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.  

AB Tarafından Desteklenen Sivil Toplum Destek Programı 
Üçüncü Dönem Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil 
Toplum Destek Programı kapsamında 1 Ağustos 2019 
tarihinde İzmir Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönemi (CSSP-
III) Bilgilendirme Toplantısı’na derneğimizi temsilen 
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ 
ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA katıldı. 

İlgili toplantıda Sivil Toplum Sektörü hakkında genel 
bir bilgilendirmede bulunulurken Sivil Toplum Destek 
Programı, başvuru ve değerlendirme süreci, proje 
hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili 
bilgi verildi.
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Sektörden

ISKAV – TOBB Iklimlendirme Meclisi 15. Ulusal IKS Eğitmenleri Konferansı Gerçekleştirildi

ISKAV – TOBB İklimlendirme Meclisi 15. Ulusal İKS 
Eğitmenleri Konferansı İklimlendirme başlığıyla 1-4 
Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. ISKAV 
tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Eğitimci 
Atölye Çalışması yeni adıyla Ulusal İKS Eğitmenleri 
Konferansı İklimlendirme başlığıyla yapıldı. Konferansa 
Türkiye’nin farklı illerinden 36 eğitmen katıldı.

1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’daki TOBB 
Hizmet Binası’nda ISKAV Genel Sekreteri Cem 
SAVCI tarafından konferansın açılışı yapıldı. Cem 
SAVCI konuşmasında ISKAV’ın faaliyetlerini özetledi. 
Eğitmenlere programın tarihçesinden ve akışından 
bahsetti. Bu doğrultuda eğitmenlere iklimlendirme 
sektörünün gelişiminde önemli bir role sahip olduklarını 
vurguladı. Konferans kapsamında sektör firmaları ve 
sektörün önde gelen kurumları tarafından desteklenen 
oturumlar düzenlendi. Oturum sponsorlukları; Arçelik 
A.Ş., Daikin A.Ş, Ercan Teknik, Grundfos Türkiye, 
SystemairHSK, Vatbuz Chiller Soğutma Isıtma ve 

Havalandırma firmalarıyla beraber İSKİD ve İSİB’in de 
destekleriyle gerçekleşti. İklimlendirme konusunun 
işlendiği konferansta; eğitmenler ilk gün R32’yi 
Anlamak, Elektronik Genleşme Valfi Sürüş Teknikleri, 
İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği 
oturumlarına katıldılar. Konferansın ikinci gününde 
ise; Sirkülasyon Pompalarına İlişkin Temel Kavramlar, 
Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin (Su kaynaklı 
VRF) Enerji Verimliliği ve Isı Geri Kazanım Yöntemleri 
başlıkları işlendi. İkinci günde bu başlıklara ek olarak 
sırasıyla; TOBB, İSKİD ve İSİB kurum sunumları 
gerçekleştirildi. Programın üçüncü gününde Alarko 
Carrier’ın teknik gezi sponsorluğunda kendilerinin 
Gebze’de yer alan fabrikaları ziyaret edildi. Üretimdeki 
son teknolojik gelişmeler ve yerinde uygulamalar 
eğitmenlerle paylaşıldı. Akşamında ise programın 
Gala Yemeği yapıldı. ISKAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
sektör firmalarının temsilcilerinin katıldığı yemekte; 
eğitmenlerin kendi aralarında ve sektör firmaları 
temsilcileriyle sohbet ettiler. Eğitmenlerin program 
hakkında; daha sık ve daha uzun süreli yapılmasına 
yönelik talepleri, görüşleri dikkat çekti.

Programın son gününde akademisyen Nuriye AKKUL 
tarafından Mesleki Eğitimde Alternatif Öğretim 
Teknikleri konusu anlatıldı. Eğitmenlerin aktif 
olarak dâhil olmalarıyla birlikte interaktif şekilde 
geçen seminerden sonra Dr. Kadir İSA tarafından 
genel değerlendirme ve görüş alışverişi yapıldı. Dr. 
Kadir İSA tarafından eğitmenlere katılım belgeleri 
verildi. Eğitmenlerin yüksek memnuniyetlerini ifade 
etmeleriyle birlikte program sona erdi.

ISIB, Nijerya’da Düzenlenen Mega Clima 2019 Fuarı’na Katıldı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) Nijerya’da düzenlenen 
Mega Clima 2019 Fuarı’na katıldı. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarda 
toplam 15 Türk firması yer aldı.
İklimlendirme 
sektörünün 
global pazarlarda 
tanınırlığının 
artması, rekabet 
gücünün gelişmesi 
ve ihracat pazarının 
genişlemesi amacı 
ile uzak pazarları 
hedef edinen İSİB, 
bu kapsamda 
Afrika’nın önemli 

fuar organizasyonu olan Mega 
Clima fuarında yerini aldı. 

Su sistemleri, tesisat malzemeleri, 
soğutma sistemleri, klima ve 
havalandırma cihazlarını kapsayan 

fuara bu yıl 15 ülkeden 85 firma 
katılım sağladı. Fuarda info standı 
ile yerini alan İSİB, Ankara Sanayi 
Odası ve Nijerya-Belçika Ticaret 
Odası’nın da ortak olduğu Avrupa 
İşletmeler Ağı desteğiyle firmalara 

Nijeryalı alıcılar ile ikili iş 
görüşmeleri yapabilme 
imkanı sundu. 

Stantta Türk 
iklimlendirme sektörünü 
tanıtan aktivitelerde 
bulunan İSİB, hem 
Türk hem de yabancı 
sektör temsilcilerinin 
buluşma noktası oldu. 
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Sektörden

SOSIAD, 26 Haziran Dünya Soğutma Günü’nde UNIDO Projesinin Lansmanını Yaptı
SOSİAD (Soğutma Sanayii İş 
Adamları Derneği), iklim değişikliği 
ile mücadelede uluslararası 
bir projeye daha imza attı.

 Bir UNIDO (Birleşmiş Milletler 
Sınai Kalkınma Örgütü) projesi olan 
“Küresel Isınmayla Mücadelede 
Çevre Dostu Soğutma” farkındalık 
projesinin tanıtım toplantısı, 
Taksim Point Hotel’de, soğutma 
endüstrisi için anlamlı bir 
günde, 26 Haziran’da yapıldı.
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay KARAKUŞ toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada; 
“SOSİAD olarak, 26 Haziran 
Dünya Soğutma Günü’ne destek 
vermek, bu günü tüm dünya 
çapında meslek örgütleri ile birlikte 

kutlamak için; büyük önem 
verdiğimiz, Birleşmiş 
Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü projesi olan proje 
çalışmamızın lansmanını 
bugün yapıyoruz” dedi.

SOSİAD’ın faaliyetleri 
konusunda biri ulusal, 
ikisi uluslararası üç 
proje hakkında bilgi 
veren Karakuş, “Ulusal 
projemiz olan ‘Meslek 
Liseleri, Memleket 
Meselesi’ şiarıyla ‘Sürdürülebilir 
Farkındalık Yaratmak Projesi’ ile 
meslek liselerinde soğutmayla 
ilgili bölüme; teknik becerisi 
yüksek, üç boyutlu zekaya sahip, 
bilişsel yeteneği olan öğrencilerin 

kazandırılması ile meslek lisesi 
eğitim kalitesinin artırılması, 
nitelikli meslek lisesi mezunlarının 
soğutma sektöründeki fırsatlar 
konusunda bilgilendirilmesi 
ve sektöre kazandırılmasının 
amaçlandığını belirtti.

SOSİAD UNIDO Projesi Lansman Toplantısı'nda 
proje ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

20 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan The Empire 
Cinema Malta’nın yenileme projesi için yaz başında 
siparişi alınan çatı tipi paket klima cihazlarının 
üretimi tamamlanarak sevk edilmeye hazır hale 
geldi. 43kW, 86 kW ve 104 kW kapasiteli toplam 
7 ürün için yapılan anlaşma ile üretilen cihazlar 
Ağustos ayının son haftası teslim edildi. 

Doğu İklimlendirme’nin uzun süredir üzerinde 
çalıştığı rooftopların da Avrupa pazarına ilk satışı 
olan bu proje tropik bölgeler için geliştirilmeye 
devam edilen modellere de hız verecek. 

Avrupa bölgesi için geliştirilen ısı pompalı 
modelin ilk tanıtımı ise İstanbul Sodex 
fuarında yapılması planlanıyor.

Doğu İklimlendirme’nin 
2019 yılındaki 
en önemli 
yatırımlarından biri 
olan test laboratuvarı 
2019 Ağustos 
ayında devreye 
alındı. Doğu HVAC Climatic Test Laboratory adı 
ile hizmet vermeye başlayan laboratuvar AR-GE 
merkezi bünyesinde çalışmalarına devam edecek. 

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda hayata 
geçen laboratuvar ile birlikte EN308 ve EN13141/7 
standartlarına göre ısı/enerji geri kazanım cihazlarının 
testleri yapılacak. Şu an ürün gamında bulunan klima 
santrali, tavan ve yer tipi ısı geri kazanım cihazları 
vb. birçok havalandırma ve iklimlendirme cihazının 
iç ve dış kaçak testleri, hava debisi, ısıtma/soğutma 
kapasitesi gibi temel ölçümlerin yanında ısı geri 
kazanım verimi, SFP, COP, ERR gibi verimlilik değerleri 
de test edilecek. Ayrıca yeni ürün gamına eklenen 
tropik ve Avrupa bölgesi için üretilecek çatı tipi paket 
klima cihazları (rooftop) da bu laboratuvarda test 
edilebilecek. Yapılacak testler ile Doğu İklimlendirme’nin 
AR-GE çalışmaları yönlendirilirken ErP ve 
Ecodesign yönetmelikleri çerçevesinde üretilen 
ürünlerinin performansları da garanti altına 
alacak. Bu yatırım sayesinde Doğu İklimlendirme, 
yüksek performanslı cihazlarının özellikle yurt dışı 
piyasasında daha fazla yer edinmesini hedefliyor.

Doğu Iklimlendirme'nin ilk 
Rooftop’ları Sevk Edilmeye Hazır

Doğu Iklimlendirme
 Test Laboratuvarı Açıldı
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Sektörden

“Daha Güçlü Sivil Toplum Için Rota Ege Bölgesi”
Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) 
tarafından tarafından Denizli Sanayiciler ve 
İşadamları Derneği (DESİAD) ortaklığı ve Yaşar 
Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Daha Güçlü 
Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi” projesinin 
açılış toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. 

ESSİAD'ı temsilen Genel Sekreter Can İŞBİLEN 
ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA'nın katıldığı 
toplantının açılış töreninde konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Fadıl SİVRİ, “STK’lar, yaşadıkları ülkenin 
toplumsal ve ekonomik yönden kalkınmasında etkili 
olarak, sivil toplum düzenine doğrudan katkıda 
bulunan, katılımcı demokrasinin oluşturulmasında ve 
sürdürülmesinde büyük öneme sahip kuruluşlardır. 
Bu düşünceden hareketle hayata geçirdiğimiz 
projemizde Ege Bölgesi’nde çoğulcu demokrasi 
için çok önemli gördüğümüz toplumsal değişim 
aktörlerinden sivil toplumun kapasitesinin 
geliştirilmesini hedeflemekteyiz. 15 ay sürecek 
projemizde, İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar’da 
STK’larla anketler yoluyla durum tespiti yaptık. 
Şimdi yönetsel ve finansal sürdürülebilirliği 
sağlayacak stratejik planlama ve proje döngüsü 
yönetimi eğitimleri vereceğiz. Eğitimlerin ilkini 
2-4 Ekim’de Muğla’da gerçekleştireceğiz” dedi.

DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Okan KONYALIOĞLU 
ise aynı coğrafyalardaki iş insanlarının kaygılarının 
ve sorunlarının genellikle birbirine benzer olduğunu 
belirterek, “Bu sorunların çoğu yurtiçi ve yurtdışı 
kaynaklı dalgalanmalardan oluşuyor. Yurtdışındaki 
dalgalanmaları çözmekte sıkıntı yaşıyoruz ama 
bizim etkileyebileceğimiz durumlar var. Bu 
noktada kurulacak sürekli birlikteliklerin, sivil 
toplum kuruluşlarının karşılaşacağı problemleri 
aşma noktasında büyük kolaylık sağlayacağını 
düşünüyorum. Bu nedenle Daha Güçlü Sivil Toplum 
İçin Rota Ege Bölgesi projemiz büyük önem 

kazanmaktadır. Süreklilik sağladığımız bir birliktelikle 
bu zorlukları daha kolay aşacağımız açık” dedi. Sivil 
Toplum Destek Programı altında hibe desteği verilen 
projeler ve sivil toplum kuruluşlarında kurumsal 
kapasitenin önemi hakkında paylaşımlarda bulunan 
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje 
Uygulama Genel Müdürü Bülent ÖZCAN, “Ege’deki 
STK’ların kapasitelerinin artırılması ve özellikle 
Ankara’da seslerinin daha fazla duyurulması için 
bu proje hazırlandı. Bu kapsamda atılacak adımla 
Egeli STK’ların da TÜSİAD, TİSK gibi Ankara’da 
çalışmalarını yürütecek bir ofisleri olacak” dedi.

“STK’lar demokrasinin olmazsa olmazıdır”

TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır KALEAĞASI ise 
“Sivil Toplumun Gücü Neden Önemli” konusunda 
yaptığı sunumda Türkiye’deki sivil toplum algısının 
tam oturmadığını belirterek, Türkiye’de kanun ile 
kurulmuş Odaların sivil toplum kuruluşu olmadığını 
söyledi. Konuşmasını TÜSİAD organizasyon 
yapısından ve çalışmalarından örneklerle 
destekleyen Kaleağası, “Sivil toplumun en önemli 
özelliği gönüllülüktür. Sivil toplum içindeki üyeler 
gönüllü olarak üye olurlar ve o kurumun hedefleri 
doğrultusunda gönüllü olarak çalışırlar. Sivil 
toplum demokrasinin olmazsa olmazıdır” dedi.

Toplantıda, ESSİAD Genel Sekreteri Can 
İŞBİLEN söz alarak dernek faaliyetleri 
ve yürütülen projelerden bahsetti. 

TÜSİAD ve TİSK AB Temsilcisi Dilek AYDIN “Avrupa 
Birliği’nde STK’lar ve Türkiye” konusunda, Boğaziçi 
üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan YILMAZ 
ise “AB-Türkiye ilişkilerinde STK’ların Önemi” 
konusunda birer konuşma gerçekleştirdi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Fadıl SİVRİ

ESSİAD Genel Sekreteri Can İŞBİLEN, 
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA
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EK-3030E
Dijital Termostat

ECS-02CX
Dijital Termostat

EK-540
Dijital Termostat

HLD-200
Gaz Kaçak Dedektörü

LMC-300
Elektronik Gaz Terazisi

TPM-950
Dijital Termometre

ECB-1000Q
Dijital Soğuk Oda Termostatı

Elitech 1996 yılından bu yana ticari ve endüstriyel 
soğutma sistemleri için ölçüm, kontrol cihazı, 
uzaktan yönetim, veri depolama ve el aletleri 
üretmektedir. Müşterilerimizin, ürünlerimizi 
kullanarak deneyimlerini daha basit ve keyifli hale 
getirmek için tüm teknik ve ticari sorunlarına 
cevap verebilecek uzman ekiplerimiz mevcuttur.

Elitech'te sekiz işletme birimi, üç yurtdışı satış 
ofisi (UK, ABD ve Brezilya) ve 170'in üzerinde 
AR&GE mühendisi bulunan AR&GE enstitüsü 
mevcuttur. Elitech, 30'u soğuk zincir yazılımında 
olmak üzere 80'den fazla patentin sahibidir. 
Şirketin sahip olduğu bulut tabanlı platform, 
müşterilerin kapsamlı alarm ayarları ile her 
zaman ve her yerde gerçek zamanlı verilere 
erişmelerini sağlar.

Elitech, 
ISO9001:2008, ISO14001:2004, TS16949:2009 
ve OHSAS18001:2011 kalite belgelerine sahiptir. 
Ürünler,
CE, UL ve VDE sertifikasyonlarını geçmiş ve 
RoHS, WEEE, EUP ve REACH vb. direktiflerine 
tamamen uygundur.



Sektörden

Aldağ Klima Santrallerinin Büyük Başarısı 
TB1 (Isı Köprüsüzlük)-T2 (Isı Geçirgenlik) Eurovent Tarafından Belgelendirildi

İklimlendirme sektörünün en fazla kabul gören 
sertifikasyon kuruluşu Eurovent’in, klima santrallerinin 
mekanik performasını değerlendirirken referans 
aldığı EN 1886 standardına göre gerçekleştirilen 
testler sonucu ALDAĞ A.Ş. Klima Santralleri, 
büyük bir başarıyı yansıtan karneye sahip oldu.
EN 1886 Standardında sınıflandırması yapılan 
değerler; ısı köprüsü (Tb), ısıl iletkenlik (T), gövde 
hava kaçağı (L), filtre bypass kaçağı (F), gövde 
mekanik dayanımı (D) ve akustik değerlerdir.

Isı Köprüsüzlük: Tb1
Yazın ve kışın santral içinden geçen havayla dış 
ortam arasındaki farkın yüksek olduğu bölgelerde 
çalışan klima santralleri, büyük risk altındadır. Bu 
tip uygulamalarda kullanılan 
klima santrallerinin iç ve dış 
ortamla temas halinde olan 
yüzeyleri birbirinden ayrılmazsa, 
istenmeyen yoğuşma ve 
bunun neticesinde korozyon 
oluşmaktadır. Tb sınıfı, klima 
santrallerinin içi ve dışının ne 
kadar iyi izole edildiği ve ısı 
köprüsü oluşturacak noktaların 
ne kadar iyi bir şekilde birbirinden 
ayrıldığını ifade eder. Yine bu 
testler de 20K sıcaklık farkı 
altında, cihazın tüm yüzey sıcaklıklarının noktasal 
olarak ölçülmesiyle belirlenir. Cihaz üzerinde kullanılan 
vidaların, iç ortamdaki bileşenlerle teması, bu değeri 
yukarıya çekerek daha olumsuz sonuçlara sebep 
olmaktadır. Ayrıca hem iç hem de dış ortamla doğrudan 
temas halinde bulunan köşe parçaları ya da profiller 
de bu değeri olumsuz yönde etkilemektedir. Aldağ 
A.Ş. yeni nesil klima santralleri; özel tasarımlı ısı 
köprüsüz panel yapısıyla ve patentli vida saklama 
haznesiyle 0,8 değeriyle, Tb1 sınıfında yer almaktadır. 

Isı Geçirgenlik: T2
Klima santralleri belirli sıcaklık farkları altında çalışan 
cihazlardır. Kışın dış ortam soğukken iç ortamdan 
ısıtılmış, yani enerji yüklenmiş hava geçerken, yazın 
tam tersi bir durum söz konusudur. T sınıfı, klima 
santrallerinin birim yüzey alanından meydana 
gelen ısı kaçağını temsil etmektedir. Bu testler 
cihaz içi ve dışı arasında 20K sıcaklık farkı altında 
yapılmaktadır. Testler sonucunda cihazlar T1 en iyi 
olmak üzere, T1 ve T5 aralığında sınıflandırılır. Bu 
sınıf, panellerde kullanılan yalıtım malzemesi ile 
doğrudan ilintilidir. T2 sınıfı 50-60 mm kaya yünü 
izolasyonla ulaşılabilecek en iyi sınıftır. Aldağ yeni 

nesil klima santralleri 60 mm kaya yünü izolasyonuyla 
0,8 W/mK değeriyle T2 sınıfında yer almaktadır.

Gövde Hava Kaçağı: L1

Klima santralleri belirli basınç farkları altında çalışan 
ekipmanlardır. Fanlar basınç farkı yaratarak hava 
hareketi sağlar ve bunun için enerji harcar. Klima 
santrallerinde hava kaçaklarının engellenmesi, enerji 
harcayarak elde ettiğimiz koşullandırılmış havanın 
kayıpsız bir şekilde aktarılması açısından önem 
taşımaktadır. L sınıfı, +700 Pa ve -400 Pa basınç 
altında, birim yüzey alanından meydana gelen hava 
kaçağını sınıflandırır. Cihaz vida ve kapı bağlantıları, 
bu sınıf için büyük önem taşır. Aldağ klima santralleri 

L1 değerini sağlayarak bu sınıf 
için en üstün performansta 
olduğunu kanıtlamıştır.

Filtre Bypass Kaçağı: F9

Havanın bir mahalde kullanılması 
için sadece entalpik olarak 
şartlandırılması yeterli değildir. 
Hava, bünyesinde barındırdığı 
partiküllerden arındırıldıktan 
sonra mahallere yollanır. Fakat 
sadece filtre sınıfı, filtrasyon 

için yeterli değildir. Filtre ve çerçevesi birlikte 
değerlendirilmelidir. F sınıfı filtre çerçevesinin 
sızdırmazlığını inceleyen sınıftır. Klima santralleri 
içerisinde kullanılan en verimli filtreler F9 sınıfı olduğu 
için bu değer F9 sınıfına kadar değerlendirilir. 
Aldağ özel dizayn filtre bağlantılarıyla F9 
sınıfını sağlayarak tüm hijyenik uygulamalarda 
rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Gövde Mekanik Dayanımı: D1

Klima santralleri belirli basınçlar altında çalışan 
ekipmanlardır. Bu cihazların basınç altında ne kadar 
gövde sehimi yaptığı ve kalıcı deformasyona maruz 
kalıp kalmadığı, cihazın sızdırmazlığını değişmeden 
çalışma sürekliliği anlamında büyük önem taşır. D 
sınıfı +1000Pa ve -1000Pa basınç altında ne kadarlık 
bir sehim oluşturduğunu esas alarak sınıflandırır. 
Aldağ klima santralleri çelik profilli sağlam yapısıyla 
D1 sınıfında yer almaktadır. Bu, Aldağ Klima 
Santrallerinin dayanıklılık iddiasını kanıtlamaktadır.
Aldağ A.Ş. AR-GE Grubu, enerji verimli, çevre dostu, 
yüksek katma değerli teknolojiler geliştirerek 
sürekli bir adım önde olmaya devam etmektedir.
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Ürün Tanıtımı

Form Şirketler Grubu, Su Kaynaklı Isı Pompaları Alanında Yerli Üretime Başladı

İklimlendirme sektörünün lider firmalarından 
Form Şirketler Grubu, su kaynaklı ısı 
pompaları alanında yerli üretime başladı.

Türkiye’nin su kaynaklı ısı pompası uygulaması 
alanında en eski ve en önemli firması Form, 
yerli üretim kapsamında Euroform markasıyla 
ilk etapta 11,15 ve 22 kW’lik ürünlere ağırlık 
verecek ve ilerleyen dönemlerde farklı 
kapasitelerin de üretimini gerçekleştirecek.
Su kaynaklı ısı pompalarında gerçekleştirilecek yerli 
üretim sayesinde, yaklaşık 30 yıldır Form güvencesi 

ile sunulan Climate Master ısı pompasının yanı sıra 
Euroform markalı yerli ısı pompası ürünlerinden 
oluşan geniş ürün portföyü ve farklı fiyat seçenekleri 
alternatif olarak profesyonellere sunulacak. Kullanım 
alanları genelde Shell&Core binalar olan ısı pompaları 
AVM, iş merkezi, kompleks binalar, kamu kurulum 
ve kuruluşları gibi büyük mimarı yapılarda rahatlıkla 
uygulanabiliyor. Bu uygulamalarda Euroform Su 
Kaynaklı Isı Pompası sunduğu kapasite seçenekleri, 
geniş çalışma limitleri, Form tarafından özel olarak 
geliştirilen otomasyon sistemi, yüksek verimli 
scroll kompresör, ısıl 
verimliliği yüksek co-
axial eşanjör, benzersiz 
estetik ve ihtiyaçları 
karşılayan ergonomik 
tasarım ve gelişmiş 
otomasyon-kumanda 
seçenekleri ile hem 
ilk yatırımda hem de işletme maliyetlerinin doğru 
yönetilmesi açısından önemli avantajlar sağlıyor.

Friterm, ASME U-Stamp Sürecini Tamamladı
Friterm, basınçlı ekipmanlar olarak nitelendirilebilecek 
ürünler ve ekipmanlar için ASME U-Stamp sürecini 
başarıyla tamamladı. 

Süreçle ilgili Friterm tarafından yapılan açıklamada, 
“ASME standardı basınçlı kapların tasarımında en 
çok kullanılan standarttır. Basınçlı 
ekipmanları bu standarda göre üretmek 
isteyen firmalara geniş kapsamlı bir 
denetim sonucunda ASME-Amerikan 
Makina Mühendisleri Topuluğu 
tarafından ASME U-Stamp belgesi 
verilir. Her üç yılda bir yenilenen 
bu standardın amacı, dünyanın her 
yerinde teknik anlamda ortak bir dilin 
konuşulmasını ve ürün güvenliği ile 
kalite eşdeğerliliğini sağlamaktır. Bu 
nedenle basınçlı ekipman üretip ihracat yapmak 
isteyen firmaların ASME U-Stamp belgesini almaları 
zorunludur. Firmalarda ASME süreci bir demo ürünün 
hazırlanmasıyla başlar. Bu demo ürünün satınalma, 
kalite kontrol, tasarım ve üretim süreçlerinin bütün 
yönleriyle standartlara uygun olması gerekir. Sürecin 
ilk aşamasında firmanın kalite kontrol standartları 
ASME standartlarına göre revize edilir ve demo ürünün 
tasarım şartları belirlenir. Bu şartlara göre dizayn 
ekibi ASME Sec. VIII, Div. 1, 2017 standardına göre 
tasarım hesaplarını gerçekleştirir ve kullanılabilecek 
malzemeleri belirler ve tasarımı tamamlar. Demo 
üründe kullanılacak malzemeler belirlendikten sonra 

malzeme şartnamesi oluşturulur ve satınalma süreci 
başlar. Kullanılan malzemelerin ASME Sec. II, Part 
D’de belirtilen malzemelerden seçilmesi gereklidir 
ve malzemeler firmaya ulaşınca kalite kontrollerinin 
yapılması gerekir. ASME tarafından görevlendirilen 
bir denetçi tarafından belirtilen tüm prosedürler 

yerinde incelenir. Denetçi gözetiminde 
demo ürünün imalatı gerçekleştirilir 
ve dizayn ekibi tarafından hazırlanan 
imalat resimleri doğrultusunda kaynak 
ile birleştirme yapılır. Gerçekleştirilen 
kaynak yöntemleri standartlara 
uygun olması ve kaynak prosesinin 
ASME Sec. IX’a göre PQR ve Kaynakçı 
Sertifikasına sahip olan personel 
tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. 
Kaynak sonrası tahribatsız muayene 

olarak bilinen NDT ise ASNT’ye göre belgelendirilmiş 
personel tarafından yapılması gerekir. Demo ürünün 
imalatı tamamlandıktan sonra maksimum basıncın 
1,3 katı kadar büyüklükteki basınçta hazırlanan 
ürünün testi gerçekleştirilir. Basınç testi esnasında 
herhangi bir sızıntı veya şekil bozukluğu olmayan 
ürünler eğer diğer prosedürleri standartlara uygun 
olarak hazırlanmış ise denetçi nezaretine isim plakası 
üzerine ASME U-Stamp damgası vurulur. Friterm, 
basınçlı ekipmanlar olarak nitelendirilebilecek ürünler 
ve ekipmanlar için ASME U-Stamp sürecini başarıyla 
tamamlamıştır. Sektörün hizmetine sunmaktan 
mutluyuz ve gururluyuz” ifadelerine yer verildi.
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Sektörden

Türkiye Ihracatçılar Meclisi Tarafından Gerçekleştirilen Ege Meclisi’nde Ihracat Konuşuldu

Ege İhracatçılar Birliği’nin ev sahipliğinde 02 Ağustos 
2019 tarihinde Swissotel Büyük Efes İzmir’de 
Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN’ın katılımıyla TİM Ege 
Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. ESSİAD’ı temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve Başkan 
Yardımcısı Turan MUŞKARA’nın katıldığı toplantıda 
Ticaret Bakanımız Ruhsar PEKCAN Temmuz 2019 
İhracat Rakamlarıyla ilgili bir basın açıklaması yaparak 
ihracatın ithalatı karşılama oranının ilk 7 ayda %85,8 

yükseldiğini belirterek yolumuza rekorlarla devam 
etmemiz gerektiğini vurguladı. Ege Bölgesi’nin ve 
özellikle İzmir’in bulunduğu konum itibari ile değerini 
vurgulayan Bakan Pekcan, Geçtiğimiz ayın ihracat 
rakamlarında artış olduğunu, Ege Bölgesi ihracat 
rakamlarının da bu ölçüde artarak %4’lük ivme 
yakaladığını söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın 
yükselmesi için gereken tüm destekleri vermeye hazır 
olduklarını ancak ihracatçıların da harekete geçerek 
aktif bir ihracat hacmi yakalaması gerektiğini belirtti.

Ege Bölgesi illerinde aktif 29 UR-GE Projesi 
bulunduğunu, Küresel Tedarik Zinciri Desteği 
kapsamında ise 65 projenin bulunduğunu aktaran 
Pekcan, “Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Uşak’ta 
7 ihracat destek ofisimiz bulunmaktadır. Bakanlık 
olarak ortaya koyduğumuz proje ve desteklerden 
Ege Bölgesi illerimizin azami ölçüde istifade etmesi 
için TİM Ege Meclisi ile her daim yakın çalışma içinde 
bulunmaktayız ve daha fazlasına da hazırız.” dedi.

Arçelik’ten “Dünyaya Saygılı” Web Sitesi 
“Dünyaya Saygılı, Dünyada 
Saygın” vizyonu doğrultusunda 
sürdürülebilirliği işinin kalbine 
koyan Arçelik, enerji verimliliği ve 
sera gazı salımlarının önlenmesi 
yolunda öncü bir adım daha attı. 

Şirket yüzde 100 güneş 
enerjisine bağlı sunucular 
üzerinden çalışan yeni kurumsal 
web sitesini yayına açtı. 
 
Üretimden tasarıma kadar tüm 
faaliyetlerinde doğal kaynakların 

korunmasına, verimli kullanılmasına 
ve enerji verimliliğine öncelik 
veren, doğanın ve ekolojik 
sistemin korunması için projeler 
geliştiren Arçelik, web sitesini 
de çevre dostu hale getirdi. 

Arçelik’in kullanıcı dostu arayüze 
sahip yeni kurumsal web sitesi 
www.arcelikglobal.com yüzde 
100 güneş enerjisiyle çalışan 
sunucular üzerinden yayın yapıyor. 

www.arcelikglobal.com

Viessmann’dan Yüksek Sıcak Su Performanslı Yeni Yoğuşmalı 
Kombi Seçeneği: Vitodens 050-W 20 Kw

Viessmann’dan yüksek sıcak su performanslı yeni 
yoğuşmalı kombi seçeneği: Vitodens 050-W 20 kW. 
Vitodens 050-W gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi, üstün 
kalitesi ile öne çıkmaktadır. 
Kapsamlı aksesuar seçenekleri 
ile hem yeni binalarda hem de 
mevcut ısıtma sistemlerinin 
modernizasyonunda kullanılabilir. 
Vitodens 050-W, üç farklı 
kapasite seçeneği sayesinde 
farklı büyüklükteki alanlar için 
ideal çözüm sunabilmektedir. 
20 kW, 24 kW ve 

33 kW ısıtma kapasitelerine sahip farklı 
model seçenekleri bulunmaktadır.
Yeni çıkan 20 kW ısıtma kapasitesine sahip modelin 

kullanma suyu ısıtmasındaki gücü 
29kW olmaktadır. Yüksek kaliteli 
paslanmaz çelik Inox-Radial 
ısıtma yüzeyi ve paslanmaz çelik 
MatriX-silindirik brülör ile verimli 
bir yanma ve ısı transferi sağlanır. 
Mevsimsel enerji verimliliği %92 
olup, mahal ve kullanma suyu 
ısıtmasında (XL yük profilinde) A 
sınıfı enerji verimliliğine sahiptir. 
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Sektörden

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
2019-2020 Etkinlik Dönemine Istanbul Boğazı’nda Merhaba Dedi

TTMD İstanbul Temsilciliği Üye İlişkileri ve 
Sosyal Organizasyonlar Komisyonu tarafından 
düzenlenen Geleneksel Boğaziçi Buluşması 
6 Eylül 2019 Cuma akşamı yapıldı.

Üyelerin Kabataş ve Beylerbeyi sahillerinde 
alınmasıyla başlayıp, kokteyl ve akşam yemeği ile 
devam eden gecede TTMD İstanbul İl Temsilcisi 
Gülmetan SAVAŞ kısa bir konuşma yaparak Geleneksel 
Buluşmaya katılan herkese 
ve sektörümüzün değerli 
temsilcileri Alp Pompa 
A.Ş., Giacomini Unival 
A.Ş., İnka Yapı Bağlantı 
Elemanları A.Ş. ve Norm 
Teknik A.Ş. firmalarına 
teşekkürlerini sundu.
Gecede bir konuşma yapan 
TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Kemal Gani 
BAYRAKTAR, ilk olarak 
Boğaziçi Buluşmasını 
geleneksel hale getiren 
İstanbul Temsilciliği’ne ve Üye İlişkileri ve Sosyal 
Organizasyonlar Komisyonu'na teşekkür ettikten 
sonra şunları söyledi: “İstanbul Temsilciliği toplam 
üye sayımızın %45’ini temsil ediyor 2 bini aşkın 
üyemiz içinde... Bu dönem eğitim seminerleri ve 
sosyal etkinliklerle birlikte hem yıllık çalıştayımıza 
hem de uluslararası sempozyumumuza İstanbul 
Temsilciliğimiz ev sahipliği yapacak. Kasım ayında 
gerçekleştirilecek yıllık çalıştayımız Commissioning 
özelinde yapılacaktır. Tüm etkinliklerde katkı ve 
katılımlarınız önemlidir. Derneğimiz REHVA’nın 
Yönetiminde yer aldı, bu 27 ülkede 130 bini aşkın 
meslektaşınızla birlikte çalışabilmeyi ifade eder. 
Süreçlerinizi geliştirmede TTMD her zaman sizlere 

yardımcı olmaya hazırdır. Kasım ayında Brüksel’de 
REHVA’nın bir zirvesi var tüm üyelerimize ücretsiz, 
portalımız aracılığıyla ilettiğimiz duyurudaki 
link aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz.”

TÜYAK 2019 Sempozyumu hazırlıklarını yürüten 
üyemiz Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ’a başarılar 
dileyen, REHVA yayınlarına sıfıra yakın enerjili binalar 
– nZEB konusunda kitap hazırlayan üyemiz Prof. Dr. 

Ahmet ARISOY’a teşekkür 
eden, ülkemizde Solar 
Decathlon’un gelişimine 
ve üyemiz Doç. Dr. Murat 
ÇAKAN yönetiminde 
Fas’ta yarışmaya katılan 
genç meslektaşlarımıza 
öncülük eden üyemiz Prof. 
Dr. Nilüfer EĞRİCAN’a 
teşekkür ederek 
konuşmasına devam 
eden TTMD Başkanı, ilk 
olarak 13. Dönem TTMD 
İstanbul Temsilciliği 

görevini yürüten Görkem Kızıltan USTALI’ya 
liderliği ve çalışmaları için teşekkür belgesi takdim 
etti. TTMD Geleneksel Boğaziçi Buluşması’nın 
gerçekleşmesini sağlamada katkılarını esirgemeyen 
Alp Pompa A.Ş., Giacomini Unival A.Ş., İnka Yapı 
Bağlantı Elemanları A.Ş. ve Norm Teknik A.Ş. 
firmalarına hem birer teşekkür belgesi hem 
de TEMA aracılığıyla Ege Ormanına adlarına 
dikilen ağaçların sertifikalarını takdim eden Dr. 
Bayraktar, Solar Decathlon’da çaba sarf eden genç 
meslektaşlarımıza da katkılarımızın iletileceğini belirtti.
Etkinliğin ilerleyen saatlerinde müzik eşliğinde 
hoşça vakit geçiren üyeler, gelecek dönem için 
başarı ve iyi dilek temennisinde bulundu.

Daikin Türkiye, Sermayesini 950 Milyon TL Artırarak 1 Milyar 100 Milyon TL'ye çıkardı
Doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet 
göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana 8.5 
kat büyüme göstererek büyük bir başarıya imza 
atan Daikin Türkiye, şimdi de sermayesini 950 
milyon TL artırarak yatırımlarını ve sektördeki 
faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. Türkiye’deki 
fabrika ve AR-GE Merkezi için 2014 yılından bu 
yana 300 milyon TL yatırımda bulunan Daikin 
Türkiye, bu sermaye artırımıyla da Türkiye pazarı, 
Avrupa pazarı ve CIS ülkeleri için, pazarın ihtiyacına 
göre yeni ürün üretimleri yaparak ve elini daha da 
güçlendirerek sektörün lideri olmaya devam edecek.
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Pencere

Öncelikle sizi tanıyalım. Bize kendinizden bahsedebilir 
misiniz?

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü'nde 
doğdum. Benim çocukluğumda 400-500 nüfuslu 
bir köydü. Şimdilerde nüfusu 100-150 kişiye kadar 
düştü. Köyümde, 6 yaşımda ilkokula başladım ve 
birincilikle bitirdim. İlk okuldan sonra rahmetli amcam 
beni Ankara’ya götürdü ve Dikmen Lisesi'nin orta 
bölümüne yazdırdı. 11 yaşımda ailemden ayrılmanın 
da verdiği psikoloji ile ben başarısız bir Ankara 
deneyiminden sonra, Niğde Atatürk Ortaokulu'na 
kaydımı aldırdım ve ortaokulu Niğde’de tamamladım. 
Kısa yoldan meslek sahibi yapmak istiyordu babam 
beni, Niğde Endüstri Meslek Lisesi sınavlarına girdim 
ve Torna Tesviye Bölümü'nü kazandım, 1980 yılı 
yazında da mezun oldum. Bir yol ayrımında idim, 
ben üniversite okumak istiyorum, babamsa o zaman 
terör, sağ sol çatışmaları vs. gibi nedenlerle beni 
üniversiteye göndermek yerine bir tornacı dükkanı 
açarak Niğde’de kalmamı istiyordu. Babamın 

gerekçesi vardı. Zira, evin tek erkek çocuğu idim. 
-4 kız kardeşim vardı ve maalesef o zamanın koşulları, 
ortaokula bile gitme imkanı ve şansı vermiyordu 
onlara- Babam her gün 40-50 kişinin terör nedeni ile 
hayatını kaybettiği o günlerde benim de hayatımdan 
endişe ediyordu maalesef. Babamı zor ikna ettim 
üniversite sınavlarına girmek için.

Özellikle anlatmak istediğim bir konu var, ortaokuldan 
itibaren her gün en az 5-6 gazete okur, en çok 
da bulmacalarını çözmeye bayılırdım. Kendimi 
ideolojik olarak da yakın hissettiğim Maksim GORKİ, 
Dostoyevski, Dimitir DİMOV gibi dünyaca ünlü yazarlar 
ile Kemal TAHİR, Orhan KEMAL, Yaşar KEMAL gibi 
Cumhuriyet dönemi romancılarının kitaplarını okumayı 
çok seviyordum. Bu romanlar aynı zamanda hayata 
bakışımı da şekillendiriyordu. “Durgun Akardı Don”, 
“Ana“, “Suç ve Ceza “, “Tütün” gibi dünya klasiklerini 
daha ortaokul yıllarımda okudum. Öyle ki, okumaya 
başladım mı bitirmeden bırakmıyordum. E.M. Lisesi'ni 
bitirdikten sonra üniversite sınavlarına girdim. EML 

"Kaynaklarımızı doğru yerlere kullanır, katma değerli üretim ve 
yatırıma yönelir, nitelikli eğitimin önünü açarsak yeni bir hikaye 

yazmamız imkansız değil."
Bu sayımızdaki Pencere bölümünde ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu ve 

Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ ile röportaj gerçekleştirdik.
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Liselerinde o dönem temel bilimler dersleri nerede ise 
boş geçiyordu. Normal liselerde Modern Matematik, 
Kimya vs. okutulur iken, bizim okulda Cebir, Geometri 
filan var ama derslerde çoğunlukla gırgır şamata 
geçerdi. Nasıl olsa okul bitince, tornacıda filan 
çalışacağız deyip biz de fazla ilgi göstermezdik. EML 
de aldığım bilgi ile girdiğim üniversite sınavlarında 
benim de hiç beklemediğim bir sonuç aldım. Sınavları 
bölge üçüncüsü olarak kazanmıştım. Bunu özellikle 
anlatmak istiyorum, öncelikle tek sınav olarak 
yapılıyor, sınavın son 30 dakikasında da tercih 
kılavuzu dağıtılıyor ve tercihlerimizi yapıyorduk. 
Yanlış hatırlamıyorsam, 25 soru Yabancı Dil, 50 
soru Fen Matematik ve 50 soru Sosyal Bilimler, 100 
soru da Genel Yetenek‘ten gelmişti. Genel Yetenek 
testinde 87 doğru yanıt verince kaldıraç etkisi ile 
diğer alan puanlarım da olumlu etkilendi ve Sosyal 
Bilimlerde bölge üçüncüsü oldum. Yabancı Dil 
testinden sadece 3 soru doğru yapmama rağmen 
425 puan gelmişti ki bu puan ortalamanın üzerinde 
bir puandı. Ancak önümde o zaman bilmediğim bir 
konu varmış. Ben tercih sıralamasına İstanbul Hukuk, 
Ankara Siyasal -dönemin özelliği nedeni ile o yıllarda 
benim gibi bir çok arkadaşım bu okullarda okumuş, 
sol hareketlerdeki önderlerin izinden yürümek 
isterdi.- başladım sıralamaya. İlk sıralardaki okullara 
puanlarım yettiği halde, 8. Tercihim İDMMA Vatan 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 
idi ve oraya yerleştirildim. Sonradan öğrendim ki, 
E.M. Lisesi mezunu olduğum için sadece Devlet 
Mimarlık Mühendislik Akademileri bize kontenjan 
ayırmış, ancak oraya girebilirmişiz. İlk sıradaki 7 
bölüm de liselerin sosyal bölümlerinden mezun 
öğrencileri alıyormuş. 1980 yılında okula başladım. 
Ancak amacım tekrar üniversite sınavlarına girerek 
daha önce saydığım okullara geçebilmekti. 1980 yılı, 
12 Eylül koşulları, okul işgalleri, boykotlar, vizeler 
vs. okulu bitirmeye karar verdiğimde 2 yıl geçmişti. 
Bu arada okula başladığımın ikinci yılında babamı 
kaybettim ve ekonomik olarak oldukça zor bir 3 yıl 
geçirdim. Baba Dağ’dır derler ya sırtını yasladığın, 
henüz 19 yaşımda , hem de öğrenci iken, babamı 
kaybedince, dünyam başıma yıkıldı, omzumda büyük 
bir sorumlulukla baş başa kaldım. Önce okulum, 
sonrada ailem ve kardeşlerim. Zira en küçüğü henüz 
ilkokula başlamamış, en büyüğü ise 17 yaşında 
4 tane kız kardeşim ile annem köyde yapa yalnız 
kalmışlardı. Aile çevremden telkin edenleri de 
dinleyerek, gençlik aklı ile okulu bırakıp ailemin başına 
dönmeye karar verdim ve anneme durumu anlattım. 
Yer sofrasında kahvaltıda idik, annem sofradan kalktı 
ve bana olanca öfkesi ile bağırdı, boyu 1.50’yi bile 
geçmeyen anam gözümde iri yarı bir deve dönüştü 
sanki. Neyse, o köylü kadın, bir bilge gibi uzun uzun 
anlattı, okula neden devam etmem gerektiğini ve 

bana “sana emzirdiğim sütü helal etmem“ dedi 
“gidip okulunu bitirmez isen”. O gazla İstanbul’a 
geri döndüm, ancak 12 Eylül nedeni ile “yurtta 
kalmam sakıncalı bulunduğundan” yurttan da atılmış 
kalacak yerim yoktu. Hepsine teşekkür borçluyum, 
akraba yanlarında, işçi hanlarında, bekar evi olan 
arkadaşlarımın evlerinde kalarak 4 yılı tamamladım. 
Okuldan zaman çalarak Aksaray–Laleli bölgesinde 
Arap turistlere, gömlek, cüzdan, yılbaşı ve bayram 
tatilleri zamanı da kartpostal satarak okul harçlıklarımı 
çıkarmaya çalıştım. 1986 yılı başında Makina 
Mühendisi olarak okulu bitirdim ve bir arkadaşımın 
da önerisi ile hemen askere gitmek için durumumu 
da anlatan özel bir dilekçe yazarak Milli Savunma 
Bakanlığı Askere Alma Dairesi olan ASAL’a müracaat 
ettim. Ağustos celbinde de hemen askere çağrıldım ve 
Trabzon/Akçabat’ta Ordu Donatım Destek Bölüğü'nde 
Yedek Subay olarak görevimi tamamladım. Asker 
dönüşü özel bir nedenle İzmir’e geldim ve 1 hafta 
civarı İzmir’de kaldım. İstanbul ve Ankara’da yaşamış 
ama İzmir’e ilk defa gelmiştim. 1987 Kasım ayı, her 
yer günlük güneşlik, insanlar güler yüzlü ve birbirine 
saygılı, koşuşturmaca ve stres yok. İşte yaşayacağım 
şehir burası dedim ve burada iş aramaya başladım. 
Mekanik taahhüt yapan o zaman İzmir’in köklü ve 
saygın bir firmasında işe başladım. Kendi işimi kurana 
kadar da çalıştım.

Dinamik Isı nasıl kuruldu ve şu anda neler yapıyor?

Çalıştığım şirkette patronum zamansız ve genç yaşta 
vefat edince, ne yapabileceğimi düşünmeye başladım. 
Bu arada kendisine minnet borçluyum, iyi mühendis 
nasıl olunur, çalıştığım 4,5 yıl boyunca yanında 
ciddi bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Buradan da 
şükranla anıyorum. Uygun bir zamanda patronumun 
eşine –kendisi şirkette finans ve muhasebe işlerini 
de yürütüyordu.- ne yapacağını sordum. Elimizdeki 
işleri bitirelim, şirketi kapatacağım Metin dedi, 
sorumluluğundaki işleri tamamlayana kadar şirkette 
kal, ama bizim işleri takip ederken kendin iş filan 
kuracaksan da planla dedi. Bunun üzerine 1991 
yılı Temmuz ayında, aynı şirkette birlikte çalıştığım 
biri benden yaşça büyük Makina Mühendisi bir 
abim ve Makina Teknikeri bir arkadaşımla, 3 ortak 
Dinamik Isı’yı birlikte kurduk. 1992 yılı başında da 
sorumluluğumdaki işleri tamamlayarak profesyonel 
yaşamımı sonlandırdım ve kendi işimin başına geçtim. 
Ancak, ortaklarım kısa sürede, biri daha henüz şirket 
3 aylıkken diğeri de 3. yılında iken şirketten ayrıldılar. 
Zira zor yıllardı, tabiri yerinde ise iş aslanın ağzında ve 
şimdiki kadar da iş hacmi yoktu. Onların da sabırları 
yoktu. Başlangıçta Mekanik Taahhüt yapmak üzere 
kurmuştuk, hemen hemen 1997 yılına kadar da 
sürdürdüm ancak 1993 yılından itibaren malzeme 

Pencere
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satışı yapmaya da yönelmiştim. Otel projelerinde 
yabancılarla çalıştığımız oluyordu. Onların yol 
göstermeleri ve piyasada doğru dürüst bir ısı yalıtımı 
malzemesi olmamasından dolayı bir arkadaşımın 
da tavsiyesi ile yalıtım alanına, özellikle de ısı 
yalıtım alanına yöneldim. Uzun yıllar, ülkenin saygın 
üreticilerinin bayiliğini yaptım. O günlerde yurt içinde 
yeterince yalıtım malzemesi yoktu, özellikle de köpük 
malzemeler üretilmediği için yurt dışından ithalat 
yaptık ve pazara sunduk, bir sermaye de yaptık. 
Fakat, ticaretle uzun süreli işi sürdüremeyeceğimi 
ve işimi büyütemeyeceğimi gördüğüm için üretime 
girmek istiyordum. Zaten ilk yıllarda Kısıkköy Metal 
İşleri Sitesi'nde bir atölyemiz de vardı ki orada 
yalıtımda tamamlayıcı ürün olarak kullanılan montaj 
aksesuarlarını ve taahhüt işlerinde ihtiyacımız olan 
bazı ekipmanların üretimini yapıyorduk. Bu atölyeyi 

1995 yılında kapattık. Zira, 2. Ortağım 
ile ayrılık kararı aldığımızda satış bende, 
üretim onda kalmıştı, ancak o da kısa 
sürede atölyeyi İstanbul’a taşıdı. Bense 
atölye yerine daha farklı sanayi üretimine 
girmek istiyordum. Hatta bu amaçla 
ta 1994 yılında Tire Organize Sanayi 
Bölgesi'ne üye de olmuştum. Üretime 
girme konusundaki ilk denememi 2001 
yılında yapmaya başlamıştım ki , 2001 
yılı başında patlayan kriz nedeni ile bir 
müddet beklemeye aldım. 2003’den 
itibaren şartlar olgunlaşmaya başladı. 
Şimdiki ortağım İnşaat Mühendisi Göksel 
GÜRPINAR’ın da ortaklığa katılması ile 
2003 sonunda yatırım kararı aldık ve 
2004 yılı Ağustos ayında 5000 m2 olan 
ilk üretim binamızı tamamlayarak, Eylül 
ayından itibaren Climaflex markası ile 
inşaat ve tesisat yalıtımında kullanılan 
Polietilen Köpük üretime başladık. 
2006 yılında 2. Binamızı ve 2. Üretim 
hattımızı, 2008 yılında 3. Binamızı ve 
Laminasyon tesisimizi, 2009 yılında PS 
Köpük Hattımızı, 2011 yılında 4 binamızı 
ve XPS Köpük Hattımızı , 2014 yılında 
3. PE köpük hattımızı, 2015 yılında 4. 
PE köpük hattımızı, 2017 yılında, 2. XPS 
Köpük hattımızı ve nihayet 2018 yılında 
5. Binamızı inşa ederek Çapraz Bağlı XPE 
Köpük hattımızı devreye aldık. Bugün 
itibarı ile 5 binada toplam 22.000 m2 
kapalı alana sahip bir üretici olarak bir çok 
farklı sektöre hitap eden bir firmayız. 

Aynı zaman da üretimini yapmadığımız bir 
çok ürünün de yine ticaretini yapmaktayız. 
Yine ülkemizin saygın üreticileri ile bayi, 
çözüm ortağı vs. gibi anlaşmalarla ticari 

tarafımızı da sürdürmekteyiz.

Nasıl bir kadro yapılanmanız var?

2018 yılında radikal bir karar alarak İzmir Gıda 
Çarşısı'ndaki satış mağazası ve Genel Müdürlük’ten 
oluşan ofisimizi kapattık. Operasyonlarımızın farklı 
noktalarda olması iş üretme kabiliyetimizi kısıtlıyor, 
verimliliğimizi düşürüyordu. Öyle ki çat kapı gelen 
bir müşteriye 3-5 saat zaman ayırıyordu satış 
elemanlarımız. Mağaza olunca parakende müşterisi 
mutlaka geliyor ve zamanımızı alıyordu. Bunun 
yerine, parekendeden çekilip daha iş ve hedef odaklı 
çalışma kararı aldık. Genel Müdürlük, Muhasebe, 
İnsan Kaynakları, Finans birimlerimiz Tire fabrikamıza, 
Satış Ekibimiz ise İzmir içine hizmet eden ekibimizin 
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olduğu Işıkkent Depomuza konuşlandı. Bu sayede 3 
farklı lokasyonu ikiye indirdik, en önemlisi bizi yoran 
ve zamanımızı çalan işlerden çekildik. İzmir’deki 
ofisimizde 15 kişi, Tire’de 110 kişi olmak üzere 
toplam 125 kişiyiz. Satış ve Pazarlama ekibimiz artık 
tamamen sahada ve yeni iş alanlarına konsantre, 
Tire’den de onlara her türlü desteği vererek iş 
hacmimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin 
olduğu gibi çalışanlarımızın da firmamıza olan güveni 
tam. Şunu söylersem daha iyi anlaşılır sanırım. 
Firmamızda beyaz yakalıların şirkette ortalama 
çalışma süresi 14 yıl, mavi yakalıların 8 yıl. Bu da 
çalışanlarımızın Dinamik’te çalışıyor ve üretiyor 
olmaktan çok mutlu olduklarını gösteriyor.

Yalıtım alanındaki üretim yelpazenizden bahseder 
misiniz?

4 tanesi üretim olmak üzere 5 binaya sahibiz. Her 
binamızda ayrı bir üretim var. Ama esas itibarı ile 
biz teknik köpükler üreten işleyen bir firmayız. 
Ürettiğimiz ürünler esas itibarı ile çok iyi bir yalıtım 
ürünü olmasına rağmen aynı zamanda ambalaj , 
dolgu, dekorasyon, vs. amaçlarla da kullanılıyor. Artık 
tüm dünya geri dönüşebilir ürünlerle yapılan ambalajı 
tercih ediyor. Bugün ürettiğimiz ürünler, 
İnşai ve Tesisat Yalıtımı, Dekorasyon, Ses Yalıtımı, 
Dolgu Malzemesi amaçlı kullanılabildiği gibi aynı 
zamanda da ülkemizde üretilen ürünleri dünya 
pazarlarına güvenle ulaşabilmesi için yapılan 
ambalajlarında kullanılıyor. Dolayısı ile birbiri ile ilintisi 
olmayan bir çok farklı sektöre hizmet ediyoruz. Ancak 
ana ürün grupları olarak bakarsak Extürüde Polistren, 
Extürüze Polietilen ve Çapraz bağlı Croslinked 
Polietilen olmak üzere 3 ana grupta üretim yapıyoruz. 
Ayrıca tamamen bir terzihane gibi çalışan dönüşüm 
tesisimizde de kendi ürünlerimizle birlikte, dışarıdan 
da tedariğini yaptığımız, EPDM, NBR Rubber, EVA 
gibi farklı köpükleri işleme kapasitesine sahibiz, 
çeşitli tekstiller, Alüminyum, PVC, Pet filmler lamine 
edebiliyor, kendinden yapışkanlı hale getirebiliyor, 
istediğimiz ölçülerde dilimleyebiliyoruz. Müşterinin 
ihtiyacına uygun olarak hemen hemen her formda 
profil, muhafaza kutusu, vs. tasarlayıp üretebiliyoruz.

Yine daha önce de söylediğim gibi HVAC ve Tesisat 
sektörüne yönelik üretimler yapabiliyor veya ticari 
olarak temin edip sunabiliyoruz. Üretime başladığımız 
ilk yılın sonunda bir hedef çizmiştik. Önümüzdeki 15 
yılda, satış ciromuzun %90’ını kendi ürünlerimizden 
sağlamak gibi. 2018 sonu itibarı ile bu oran %82 
idi ki bu yıl %90’lara çıkacak öngörüsündeyiz bu da 
hedefimizi tutturacağımızı gösteriyor.

Pazarlama ve üretim stratejinizi hangi faktörler üzerine 
oluşturuyorsunuz?

Kurulduğumuzdan beri bir şeyi ilke edindik. Biz 
müşterilerimize hep ortağımız gözü ile baktık. Zira 
onlar olmazsa ve bizi tercih etmeseler biz hiçiz. 
Dolayısı ile her şeyimizle makul olduk, açık olduk, 
onlarla dost olduk. Yapamayacağımız sözü vermedik, 
verdiğimiz her sözü tuttuk, onlarca kriz yaşadık 
ama sözümüzü hiç yemedik. Dürüstlüğün en büyük 
sermaye olduğuna hep inandık. Ve en önemlisi 
kazandığımızı hep işimize yatırdık, kayıt dışına hiç 
sapmadık, zira kayıt dışı firmaları değil, patronları 
büyütüyor. Firma zora düştü mü, herkes mağdur...
Bizim anlayışımız her şeyin kutsal olduğu yönünde, 
emeğin de, sermayenin de, verginin de. 

Sahada olan bir firmayız, müşterilerimizin  ihtiyaçları 
önceden görebiliyor , kendimize bir yol çizebiliyoruz. 
Birebir ilişkide olursanız, ihtiyaçları öngörebilir ve ona 
yönelik ürün geliştirebilirseniz tercih ediliyorsunuz. 
Türkiye’nin her tarafına mal satıyoruz ve ihracat da 
yapıyoruz. Özellikle iç pazar daraldığında ihracat 
büyük önem kazanıyor. Gerek doğrudan gerekse de 
dolaylı olarak üretimimizin %60’ı ihracata gidiyor. Bu 
da bizi risklere karşı koruyor. Özellikle son üretimimiz 
olan XPE ürünlerimizin ciddi bir ihracat potansiyeli 
var bu nedenle, Eylül ayında Stutgart’da Foam EXPO 
fuarına katılıyoruz. Yurt içinde de hedeflediğimiz 
sektörlerin fuarlarına katılıyoruz ancak aynı fuara 3-4 
kere katılmadan da müşteri gelmeyeceğini tecrübe 
ettik. En inandığımız pazarlama stratejisi, müşterinin 
ihtiyaçlarını önceden görebiliyor ve ona çözümler 
sunabiliyor olmak dersek bu soruyu cevaplamış 
olurum sanırım.

Dinamik Isı’nın önümüzdeki süreçte hedefleri arasında 
neler var? Yeni pazarlara girmeyi hedefliyor musunuz?

Biraz önce de söylediğim gibi biz sürekli yatırım yapan 
bir firmayız. Bu anlamda kendi alanımızla ilgili yatırım 
yapmaya devam edeceğiz. Ancak yatırımlar bayağı 
yordu bizi iç pazar hareketlenene kadar üretime 
dönük yatırımları biraz beklemeye aldık, ancak ürün 
geliştirme, kapasite artışı ve yenileme yatırımları 
tabi ki devam edecek. İşlerinin açılması ile AR-GE’sini 
tamamladığımız yeni bir ürünü pazara sunacağız. 
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2013 yılından beri devam ettirdiğimiz bir süreç var, 
bu yılın sonu olmadan hayata geçirmiş olacağız. 
2013 yılında aldığımız bir kararla şirketimizi İstanbul 
Borsası'nda halka arz etmeye karar verdik. 6 yıldır 
bu hedeften hiç kopmadan kurumsal gereklilikleri 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Şartlar olgunlaşınca 
2018 Nisan ayında 2017 yıl sonu mali verileri ile 
ilk başvurumuzu yaptık. SPK bazı eksikliklerimizi 
tamamlamamızı istedi ve 2018 verileri ile de bu yılın 
Nisan ayında başvurumuzu yeniledik. Sanıyorum bu 
yılın içinde izinlerimizi alıp yıl sonu olmadan halka 
arzı gerçekleştireceğiz. Ortak satışı şeklinde değil 
sermaye artışı şeklinde olacak ve firmamıza borsa 
aracı ile yüzlerce yeni ortak ve ciddi bir sermaye girişi 
olacak. Nerede ise 6 yıl süren bu süreç firmamızın 
kurumsal ayaklarının tam olarak yerine oturmasını 
sağladığı gibi şirket kasasına girecek olan sermaye ile 
de planladığımız yatırımları süratle hayata geçireceğiz. 
Neden borsa derseniz, öncelikle güven, kurumsal ve 
şeffaf yönetim, biz zaten açık bir firmayız, kayıt dışı, 
haksız rekabet vs. bize zaten uymaz. Dedik ki zaten 
böyleyiz, o zaman bunu tescillendirelim.

Yalıtım pazarında ne tür sorunlar görüyorsunuz ve bu 
sorunların çözüm yolları sizce nelerdir?

Yalıtım pazarının sorunları ülkemizin genel 
sorunlarından farklı değil. Yalıtım bildiğiniz üzere 
inşaat sektörüne çok bağlı. İnşaat sektörü 
durdu mu yalıtım da duruyor. Yıllarca yarattığımız 
değerler ve yurt dışından bulunan ucuz kaynak 
maalesef taşa toprağa yatırıldı. Ve sonunda duvara 
tosladık. Artık bol para, ucuz kaynak yok. Dolayısı ile 
üretime dönük olmayan tüm yatırımları durdurmak 
gerekiyor diye düşünüyorum. 2017 yılına kadar biraz 
da kamu destekli inşaat pazarının büyümesi ile yalıtım 
sektöründe de ciddi bir kapasite artışı yaşandı ve şu 
anda önemli bir atıl kapasite sorunu var. Maalesef 
moda gibi hemen hemen her şehirde fabrikalar 
kuruldu, ancak atıl durumdalar. Bu tesislerin bir çoğu 
işi bilmeyen, işe oldukça uzak farklı sektörde iş yapan 
firmalar tarafında kuruldu ki çalışmayan tesis, makina 
ve binalara milyonlarca lira gömüldü. Bir çoğu, taklit 
broşür ve kataloglarla, daha yazılanları anlamadan, 
özümsemeden iş yapmaya kalkıyor ve ciddi bir haksız 
rekabet oluşturuyor. Merdiven altı diyeceğimiz bir çok 
de tesis 60 saatleri geçen haftalık çalışma süreleri 
ile kayıtsız işçi çalıştırıyor. Nerede ise her yıl çıkan 
SGK aflarından, vergi aflarından artık vazgeçilmesi 
gerekiyor. Af konusu devletin ciddi bir bütçe kalemine 
dönüşüyor nerede ise. Halbuki affederek değil kayıt 
içine çekerek vergi gelirini artırmamız gerekir. 

Arka arkaya çıkan aflar kayıtdışını özendiriyor ve 
tetikliyor maalesef. Yani yapanın yanına kar kalıyor. 

Bir diğer konu, üst üste gelen elektrik ve doğalgaz 
zamları sanayiyi olumsuz yönde baltalıyor. Yekdem 
denilen bir mekanizma ile adeta önümüzü göremeden 
üretim ve maliyet yapıyoruz. Yenilenebilir Enerji 
Destekleme Mekanizması denilen Yekdem sayesinde 
elektrik fiyatları rekora koşuyor. Düşünün bir ay 
boyunca üretim yapıp satıyorsunuz, ay sonunda 
elektrik faturası geliyor şok. Yekdem artmış, fiyat 
%43 yükselmiş. Bu bir örnek, Türkiye’nin temel 
meselesi öngörememek. Yabancı sermaye artık 
gelmiyor, gelenler ise kaçmaya çalışıyor. Kurlar başka 
sorun, kredi faizleri başka sorun. Bakın Türkiye öz 
kaynak bakımından fakir bir ülke. Yakınımızdaki 
ülkeler gibi topraklarımızdan petrol fışkırmıyor. 
Ancak üreterek, doğru sanayileşerek, katma değerli 
ürünlerin üretimine yönelerek, eğitimi, nitelikli eğitime 
dönüştürerek gelişebiliriz. İnşaata dayalı büyüme 
bitti. Daha ne kadar AVM vs. yapacağız. 3 bin yataklı, 
5 bin yataklı hastahaneler. Ya dünyanın neresinde 
var. Her ilçeye modern, butik ve ulaşılabilir hastaneler 
kurmak yerine 3 bin yataklı hastane. İnsan oraya 
ulaşana kadar yolda ölür. Sözün özü; kaynağı kıt bir 
ülkeyiz, olanları da yerinde, planlı, sürdürülebilir ve 
tüketime değil, üretime dönük işlere harcamamız 
lazım diyorum.

Meslek hayatınıza ilk başladığınız zamandan bu 
zamana kadar sektörün geldiği nokta nedir?

Hem yalıtım, hem iklimlendirme sektörü çok gelişti. 
Hiç unutmuyorum, 1989’da otel furyası olduğu bir 
dönem. Dalaman/Sarıgeme’de bir otel projesinde 
çalışıyorum. Tesisat boruları yalıtımı için malzeme 
alacağız, şartname’de Climaflex PE ile boru yalıtımı 
yazıyor. Bu ne dedik, nereden bulacağız. Yabancı 
bir kontrolümüz vardı, ülkesine giderken rica ettik, 
örnekler ve broşürlerini getirdi. Ürünü yurt dışından 
ithal ederek işimizi bitirdik. Bugün o ürünü biz 
üretiyoruz ve bizim dışımızda üreten irili ufaklı 
10’dan fazla firma var. Yapıda kullanılan, demir, 
tuğla, çimento dışında ne varsa hemen hemen hepsi 
ithaldi. Klima santalleri, menfez, damperler, fan 
coiller, kontrol vanaları, sıhhi tesisat malzemeleri 
vs. bazılarından 1-2 üretici de vardı ama pazar ithal 
ürünlerle kaynıyordu. Daha önce de söylediğim gibi 
90’lı yıllarda malzeme bulamaz iken şu an Avrupa’ya 
mal satar pozisyona geldik. İklimlendirme Sektörü, 
bir çok üründe Avrupa’nın en büyük imalatçısı 
konumunda. Yabancı sermayeli bir çok firma ülkemize 
yatırım yaptı, hatta bir çok üretim alanında yerli firma 
kalmadı desek yeridir. Yalıtımda da durum böyle. 
Mevzuatın hızlıca gelişmesi, sektörel örgütlenmeler 
sektörlerin hızla gelişmesine katkı sağladı. Isı yalıtımı 
yapılmadan bina üretilmesi artık imkansız. Yalıtımın 
diğer alanları da gelişmeye başladı, ses yalıtımı 
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bunlardan biri ki bu konuda da yasal mevzuat çıktı. 
Artık kat aralarında mutlaka ses yalıtımı yapılması 
gerekiyor. Bizim son ürettiğimiz Dynafoam XPE de 
bu amaçla kullanılabilecek yegane bir ürün. Artık 
ülkemizde her şey üretiliyor ama biraz önce anlattığım 
gibi insanımızda geleceğe olan  güven azaldı. Genç 
nüfus maalesef umutsuz ve ülkeden kaçmaya 
bakıyor. Genç yaş grubunda %25 işsizlik oranı var, 
üniversite mezunlarında bu oran %29’lara çıkıyor. 
Okulumu bitireceğim de ne olacak diyor gençlerimiz. 
Bunlara yeniden güven aşılamamız lazım.  Bunu 
ancak üreterek sağlayabiliriz. Ülkemiz, genç ve 
dinamik nüfusu, coğrafi konumu, ihracat pazarlarına 
yakınlığı,  özellikle beyaz yakalılardaki eğitimli iş 
gücü ile çok büyük bir potansiyele sahip. Tıpkı 1980 
yıllarda Güney Kore’nin yaptığı gibi iyi bir planlama 
ile hızla sanayileşelim ve istihdamı artıralım. 2010’lu 
yıllarda koyulan 2023 hedeflerinin ne olduğunu hep 
beraber gördük, maalesef o hedeflerin yarısını bile 
tutturabilmemiz zor görünüyor. Kaynaklarımızı doğru 
yerlere kullanır, katma değerli üretim ve yatırıma 
yönelir, nitelikli eğitimin önünü açarsak yeni bir hikaye 
yazmamız imkansız değil.

Şu anki mesleki eğitim ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 
Örneğin nitelikli personel konusunda yaşanan sıkıntı ile 
ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir?

Bu konuda söylenebilecek o kadar çok şey var ki. 
Bir örnek vereyim. Ben EML mezunuyum ve işimde 
EML'de aldığım eğitimin çok faydasını görüyorum. 
Bugün İzmir’in duayen sanayicilerine bakın, bir 
çoğu Mithatpaşa, Çınarlı gibi E.M. Liseleri mezunu. 
Nedeni çok basit. Geçmişte, bu okullarda , iş içinde , iş 

başında eğitim verildiği için bu okulların mezunları çok 
başarılı. Suni olarak çıkarılan, Lise-İmam Hatip Lisesi 
kavgasında maalesef bu okullarımız harcandı gitti. 
Bizim zamanımızda 3 gün atölye derslerimiz vardı. 
Bu derslerde piyasaya iş yapıyor, yıl sonunda döner 
sermayeden bize para ödeniyordu. Okulunu bitiren de 
ustalaşarak mezun oluyordu.

Şu an sanayinin en büyük ihtiyacı nitelikli personel. 
Herkes üniversite okumak istiyor, yüzlerce 
üniversite var ve mezunları işsiz. Bir kere ülkenin 
ihtiyacı iyi analiz edilmeli ve sağda solda, ilçelerde, 
kasabalarda kurulmuş derme çatma üniversiteler 
hemen kapatılmalıdır. Ülkenin üzerinde uzlaşılmış 
sanayileşme stratejisi ortaya çıkarılmalı ve buna 
göre planlamış ihtiyacına uygun  branşlara öğrenci 
alınmalıdır. Tornavida tutmayı bilmeyen EML 
mezunları var. Laboratuvar görmeden, atölye 
görmeden mezun olan mühendisler var. Bunlarla nasıl 
katma değerli üretim yapacağız. Bugün öğrenciler, bir 
tribüne oturuyorlar, hocaları CNC tezgahı anlatıyor, 
şuradan açılır, buradan kapanır. Dokunmak yasak. 
"Meslek Lisesi , Memleket Meselesi" demiş rahmetli 
Vehbi KOÇ ve çok doğru söylemiş. Bugün sanayileşmiş 
ülkelere bakalım, hepsinde mesleki eğitim çok iyi 
kurgulanmış ve bu okul mezunları üniversite yerine 
doğrudan iş hayatının içine atılıyor. O ülkelerde iyi bir 
teknisyen mühendisten daha iyi ücret alıyor. Sözün 
özü bu okullarımız günümüz ihtiyaçlarına göre köy 
enstitüleri modeli esas alınarak bir enstitü mantığı 
ile yeniden yapılandırılmalıdır. Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü'nün giriş kapısında şu yazar. “Duyarsam 
unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim.”
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Takdir edersiniz ki, iş hayatı insanın hayatını doğrudan 
etkilemektedir. Sizin iş hayatınızda karşılaştığınız 
zorluklar nelerdir? Bu noktada yaşadığınız tecrübeleri 
genç meslektaşlarınıza aktarabilir misiniz? Veya 
yaşadığınız anılardan birkaç kesit aktarabilir misiniz?

Mesleğimin 33. yılındayım, firmam da 28.ci yılında. Bir 
çok acı ve tatlı tecrübe edindik. Örneğin, 2013 yılında 
bir yangın geçirdik, bizi çok üzdü, ancak eksiklerimiz 
görmemizi sağladı. Hayata hep iyimser baktım, 
hep empati yaptım, yaşadığımız kötü bir olaydan, 
birini suçlamak yerine ders almayı seçtim. Tüm 
paydaşlarımıza karşı, iş ortaklarıma, müşterilerime, 
çalışanlarıma, devlete hep dürüst, açık, şeffaf 
davrandım. Haksız kazançtan, kayıt dışından hep 
uzak durdum. Çalışanlarımı, ekmeğimizi, beraber 
kazandığımız iş arkadaşlarım olarak gördüm. Bana 
açılan bir kapıyı asla çarparak kapatmadım, hep insan, 
dost, arkadaş biriktirdim. En büyük sermayenin bu 
olduğuna inanıyorum. 

1987 yılında İzmir’e geldiğimde yalnızdım. 
Akrabalarım dışında tanıdığım kimse yoktu, çalıştım, 
sabırlı ve kanaatkar oldum, her adımımı dikkatli attım, 
iyice özümsemeden karar almadım, harcamalarımı 
yaparken de hep gerçekten ihtiyaç olduğunda 
yaptım. Firmama da aynı felsefeyi kazandırdım. Çok 
şükür ki 28. yılımıza ulaştık. Ülkemize ve insanımıza 
güveniyoruz. Bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. 
Daha güzel işler yapacağız.

Derneğimizin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak 
görev almaktasınız. Bununla birlikte TOBB Türkiye 
İklimlendirme Meclisi'nde Başkan Vekili, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Tire Organize 
Sanayi Bölgesi'nde Müteşebbis Heyeti Başkanısınız. 
Bununla birlikte birçok oda, birlik ve sivil toplum 
kuruluşunda aktif görev alıyorsunuz. Bu kapsamda 
edinmiş olduğunuz tecrübeleri ve gelecek nesillere ışık 
tutacak olan değerli görüşlerinizi bizimle paylaşabilir 
misiniz?

Cumhuriyetin kazanımları ve bu ülkenin kaynakları 
ile okudum, ülkemde para kazandım. İş kurdum, 
ülkemden kazanıyorum. Hem ülkenin kazancını 
büyütmek hem de tekrar bu kazancı ülkemize 
yatırmak en büyük ibadettir bence. Bu nedenle 
birikimlerimizi aktarabildiğimiz her yerde ülkemiz 
ve toplum yararına çalışmak ve bu kurumlarda 
görev almak temel görevimiz olmalı. Sivil toplum 
örgütlerinde, meslek odalarında mutlaka görev 
alsınlar. Bu aynı zamanda gelişimin de bir parçası. 
Eğitim sadece üniversite kapılarında alınmıyor, 
özellikle STK’ların kişisel eğitime katkısı çok büyük. 
Bu sayede bir çok kurum, değerli birçok insan 

tanıyor, para vererek bile ulaşamayacağınız bilgiye 
ulaşıyorsunuz. Gençlere de özellikle bunu tavsiye 
ederim. Ülkelerine güvensinler, çalışkan ve sabırlı 
olsunlar. Bir de kendilerini sürekli geliştirsinler, 
mutlaka karşılığını göreceklerdir. Ailelerine mutlaka 
zaman ayırsınlar. İş hayatına başlanılan ilk yıllarda 
maalesef aile ve çocuklar biraz ihmal ediliyor ama 
unutmayalım, başarılı olan herkesin arkasında düzenli 
bir aile yaşamı var. İşte, eşinle birlikte çalışmak zordur 
derler, hatta akraba vs. sakın çalıştırmayın derler. Ben, 
20 yıldır eşim Füsun Hanım ile birlikte çalışıyorum. 
Bundan da çok mutluyum. Füsun Hanım, satın alma 
departmanımızı yönetiyor. Ayrıca , şirkette en az 
20 tane de akrabam var, sorun yaşayanlar, ilişkileri 
yönetemedikleri için sorun yaşıyorlar. Yönetebildiğiniz 
müddetçe hiçbir sorun olmaz, hatta faydasını 
görürsünüz. İki evlilikten 3 evladım var. Aslı, İşletme 
okudu, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı, 
5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Dış ticaretimizi yönetiyor. 
Alp, Kimya Mühendisi oldu, orta okuldan itibaren 
malzeme alanında çalışmak istiyordu. İstediği de 
oldu, şu anda oldukça büyük bir otomotiv yan sanayi 
firmasında AR-GE departmanında Ürün Geliştirme 
Mühendisi olarak çalışıyor. Deniz, henüz 11 yaşında, 
futbolcu olmak istiyor. Altınordu pilot takımında sağ 
açık oynuyor.  

Hayatta iyi veya kötü yaşadığımız olaylar bizim 
öncesinde yaptığımız tercihlerden kaynaklanır. Bunu 
bilelim ve yaşadıklarımızdan ders çıkaralım. Hoşumuza 
gitmeyen bir olayla karşılaştığımızda başımıza neden 
geldi diye dövünmek yerine eksiklerimize odaklanalım.  
Ayrıca mutlu olmak için yetinmeyi de bilmek gerekir. 
Benim yaşam felsefem bu. Yetinmeyi bilirim, ancak 
daha iyisini yapmak için de iyinin peşinde koşarım. Bu 
da gelişmeyi tetikler. 

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

ESSİAD ve Soğutma Dünyası ekibine özellikle 
teşekkür etmek isterim. Biliyorsunuz 2000’li yıllarda 
4 yıl ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptım. 
Yönetim kurullarında çalıştım. Genel Sekreter 
olarak görev yaptım, derneğimin hemen hemen her 
organında görev aldım. Şimdi de Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanıyım. Bugün, TOBB, EBSO ve başka 
kurumlardaki görevlerim, hep burada yaptığım 
çalışmaların üzerine kurulu. İlk, Onursal Başkanım 
Erol ERTAŞ’ın Genel Sekreteri olarak girdim Yönetim 
Kurulu'na. Daha önce bir çok söyleşide bahsettim, 
hocama, gerek mesleki yaşamım, gerekse ticari hayat 
ile ilgili danışıp ilham aldığım çok konu olmuştur. 
Kişisel gelişimimde önemli yapıtaşlarından biridir. 
Burada bir kere daha saygı ile anıyorum. 

Pencere
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Burada dergi ile ilgili bir anekdotumu anlatacağım. 
Soğutma Dünyası'nın yayın hayatına başlaması 
da o dönemdedir. Ben, derneğin sesinin daha iyi 
duyulabilmesi için soğutma alanında bir dergi 
çıkartmak istiyordum. Yönetim Kurulu'nda konuyu 
açtım, destek veren arkadaşlarım olduğu gibi burası 
İstanbul değil İzmir, burada bu işler zor diyenler de 
oldu. Hocam bir taraftan benim heyecanıma değer 
veriyor, diğer taraftan da diğer arkadaşlarımı kırmak 
istemiyordu. Her zamanki yaklaşımı ile orta yol 
buldu, "biz şimdi bülten şekilde bir dergi hazırlayalım, 
bakalım yürütebiliyor muyuz sonra değerlendirelim 
dedi." 

Hocam Rotary Klup başkanlığı da yapmıştı, orada 
"Başkandan Mektup" diye bir bülten yayınlanıyordu, 
bana onu işaret etti, görev senin dedi. 

Ben her ay düzenli olarak, Word’de 30-35 sayfa 
dernekten haberleri hazırlıyor, onları fotokopi 
ile çoğaltıp, PTT ile üye adreslerine göndermeye 
başladım. Çalışma basit gibi ama haberler, önemli 
duyurular, etkinlikler vs. oluşturmak ve Word dosyası 
olarak dizmek ayda 4-5 günümü alıyordu. 6-7 sayı 
çıkartmıştık, ben ısrarla devam ediyordum, hiç 
beklemediğim anda bir Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 
Hoca konuyu açtı, bana teşekkür ederek konuşmasına 
başladı. Bu dergiyi çıkarabileceğimize kanaat getirdim 
dedi. Hocanın bu iradesi üzerine Yönetim Kurulu'nda 
oybirliği ile dergi çıkartma kararı aldık, bana dönüp 
ismini düşünmüşündür dedi, ben zaten hazırlıklıydım. 
"Soğutma Dünyası" dedim. 

Yılını hatırlamıyorum ama hızlıca kurullarını 
oluşturduk. Dergide bana tahsis edilmiş olan bir bölüm 
vardı: "Başlarken" İlk sayıda heyecanla bir yazı kaleme 
aldım, başlığı da "Uzun ince bir yoldayız..." Benim de 
ilham aldığım ünlü düşünür Konfiçyüs'ün "Bin millik 
bir yolculuk atılacak olan tek bir adımla başlar" 
sözüyle yazıya başladım. Soğutma Dünyası aynı bu 
sözdeki gibi o ilk adımla yayın hayatına başladı.

Bugün övünerek ve gururlanarak izliyorum geldiği 
başarıyı. Derneğimize ve Dergimize kuruluşundan 
bugüne emek veren tüm başkanlara, Yönetim Kurulu 
üyelerine, Yayın Kurullarına ve tabi çalışanlarına 
emekleri için teşekkürler.•

ESSİAD e-bülten 1-2-3. sayıları
(İlk olarak ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. 
Erol ERTAŞ’ın Başkanlık döneminde yayına başladı)

Soğutma Dünyası'nın ilk yola çıkışı
Yıl: 1997 / Sayı: 1

Bugün yayın hayatının 22. yılını sürdüren Soğutma Dünyası, 
zengin içeriği ile okuyucularına ulaşmaya devam ediyor. 

Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Toplantısı
Soldan sağa: Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ, Prof. Dr. Ali 
GÜNGÖR, Bekir CANSEVDİ, Av. Bülent KAPTAN, ESSİAD 
Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ, Ömer 
Sabri KURŞUN, Öğr. Gör. Yücel CANLI, ESSİAD Yüksek 
İstişare Kurulu Üyeleri Murat KURTALAN ve Erdal TEKAN, 
Kemal KILIÇ, Hilmi SÖZER, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu 

Üyesi Hüseyin VATANSEVER ve 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ 
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Tanıtım

Söker Soğutma, "Rekos Cooling Power" Markası ile
Yenilikçi ve Çözüm Odaklı Çalışmalarına Devam Ediyor 

Söker Soğutma’yı tanıyabilir miyiz?

Antalya merkezli olan ve 2002 yılından bu yana 
beyaz eşya servisi ve yedek parça satışıyla, 
ısıtma, soğutma sistem ve malzemelerine dair 
en kaliteli ve en güvenli ürünleri sunduğumuz 
firmamız Söker Soğutma; dinamik ve profesyonel 
ekibiyle sektörün lider firmalarından biridir. 

2014 yılında Rekos Cooling Power markasıyla 
Endüstriyel ve Ticari Soğutma Sistemleri ve Soğuk 
Hava Deposu Panel ve Kapıları üretimine başladık. 
Projelendirme, imalat ve taahhüt dahilinde Avrupa 
Birliği Standartlarına uygun anahtar teslim Soğuk 
Hava Depoları üretmekte ve servis hizmetleri 
sağlamaktayız. Uzaktan izleme sistemimiz 
sayesinde 7/24 teknik destek ekibimizle ürünleri 
güvence altına alarak müşteri memnuniyetini her 
zaman önde tutmaktayız. Firmamız, soğutma 
sektörüne düşük enerji tüketimli, yüksek verimli, 
uzun ömürlü ve doğa dostu ürünler sunmaktadır. 

Firmanız bünyesinde hangi ürünler yer almaktadır?

Split Soğutma Sistemleri, Merkezi Soğutma 
Sistemleri, Endüstriyel Soğutma Sistemleri, Monoblok 
Soğutma Cihazları, Çift Kademeli Soğutma Sistemleri, 
Sebze & Meyve Ve Tohum Kurutma Sistemleri  
Kilitli Paneller, Duvar ve Tavan Panelleri, Endüstriyel 
Sandviç Paneller, Zemin Panelleri, Köşe Panelleri, 
Oluklu Sandviç Paneller, Düz Yüzeyli Sandviç 
Paneller, Sürgülü Soğuk Hava Deposu Kapısı, Çarpma 

Soğuk Hava Deposu Kapısı ürün gamımız arasında 
yer alıyor. Ayrıca Ultrasonik Rekos Nemlendirme 
Cihazı, PVC Şerit Perde, Modüler Soğuk Hava 
Deposu, Uzaktan İzleme Sistemleri, Panel Montaj 
Aksesuarları, Ortam Soğutma Sistemleri konularında 
da müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Ürünleriniz kullanıcılarına nasıl ulaştırılıyor? 

Geniş servis ağı, güvenli satış ve kaliteli 
ürünleri ile farklı ihtiyaçlara çözüm üretmeyi 
hedefleyerek özveriyle çalışmaya ve büyümeye 
devam etmekteyiz. Rekos Soğutma olarak 
Müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize 
ve paydaş firmalara karşı sorumluluklarımızı 
eksiksiz yerine getirmeyi amaç edindik.

Başta gıda ürünleri üretiminden, nihai müşteriye 
ulaşana kadar soğuk zincir için soğutma cihazlarında, 
soğuk oda panelleri ve kapılarının üretimi-montajında, 
konteyner soğuk oda üretiminde, sanayi tesislerinin 
elektrik pano odalarının ve elektrik panolarının 
soğutulmasında, yurt içi ve yurt dışında başarılarımız 
devam etmekte ve müşterilerimizin memnuniyetini 
dün olduğu gibi yarınlarda da sağlamayı hedefliyoruz. 
Ayrıca Uzaktan İzleme Sistemimiz ile soğuk 
depolarda saklanan ürünleri güven altına almaktayız. 
Örneğin; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kerevitaş, 
Algida, Bim, Metro, Gloria Golf Resort, Rixos, Maxx 
Royal, Kaltun Madran gibi sayılamayacak pek çok 
ismin tercihi olmuş ve olmaya devam etmektedir. 
Antalya merkez ve şubesinin yanı sıra Adana, 
İzmir, İskenderun ve Hatay şubeleri ile İç Anadolu, 
Ege ve Akdeniz bölgelerine satış ve servis hizmeti 
sağlamayan firmamız güvenilir çalışma politikası 
ve her geçen yıl gelişen altyapısıyla, yurt içi ve yurt 
dışında gerçekleştirdiği başarılı projelerle sektörün 
yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.•

Söker Soğutma 
Kurucu - İbrahim SÖKER üyesidir.
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Dış Ticaret

Ahmet SANDAL
SMMM

Muhasebe meslek hayatıma 1990 
Yılında Petposan AŞ’de başladım. 

Petposan Şirketler Grubunu bünyesinde merkez 
ve grup şirketlerinin Muhasebe ve Finans 

departmanlarında 2002 yılına kadar görev aldım. 

2002-2011 Yılları arasında Ferhat Fahran 
Yeminli Mali Müşavirlik ofisinde Denetçi olarak 

çalıştım. 2006 yılında Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir ruhsatımı alarak İzmir Mali 
Müşavirler Odası'na kaydımı yaptırdım. 

2011 yılından bugüne değerli eşim 
SMMM Fedakar SANDAL ile birlikte 

mali müşavirlik ofisinde müşavirlik ve 
danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yasal 
düzenleme, en son 1989 yılında 89/14391 sayılı 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Kararla düzenlenmiş olmakla birlikte, uygulamaya 
2008 yılında son verilmiş ve ihracat bedellerine ait 
tasarruf serbest bırakılmıştı. 2018 üçüncü çeyreğinde 
ülkemizde yaşanan kur hareketliliği sonrasında 
2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ yayımlanmış ve 
serbest olan ihracat bedellerinin tasarrufuna birtakım 
kısıtlamalar getirilmiştir. Tebliğin uygulama süresi 2 
kez uzatılmış olup, önce 03.03.2019 tarihinde 6 aydan 
1 yıla, daha sonra ise 31.08.2019 tarihinde 18 aya 
çıkarılmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeye göre;

•Türkiye’de yerleşik kişilerin 04.09.2018-
04.03.2020 döneminde fiili ihracını gerçekleştirdiği 
ihracat işlemlerine ait bedellerin, fiili ihraç 
tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda 
getirilmesi ve bu bedellerin en az %80’inin bir 
bankaya satılması zorunlu bulunmaktadır. 

•04.09.2018 – 04.03.2020 döneminde fiili 
ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin 
bedellerin 04.03.2020 tarihinde Tebliğ’in yürürlük 
süresi dolduktan sonra dahi yurda getirilme 
zorunluluğu ortadan kalkmamaktadır.

•Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet 
etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de 
ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, 
mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı 
Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde 
bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

•İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin 
tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden 
fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda 
getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü 
geçemez. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının 
yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin 
ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura 

Ihracat Bedellerinin Yurda Getirilmesinde 
Yükümlülükler
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Yüksek enerji verimliliği sunan Arçelik İklimlendirme Sistemleri, 
Arçelik kalitesi ve güvencesiyle bulunduğu her ortama değer katar. 

Arçelik
İklimlendirme Sistemleri ile
enerjiniz hem verimli
hem kaliteli.



Dış Ticaret
veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur.

•İhracat bedelinin satış tarihi Döviz Alım 
Belgesinin düzenlendiği tarihtir. Serbest bölgelere 
yapılan ihracat işlemleri kapsam dahilinde olup, 
İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle 
ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğin 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.
 
•İhracat bedelinin tahsilinde ve ihracat hesabının 
kapatılmasında sorumluluk; İhracat bedelinin 
tahsilinden ve ihracat hesabının tahsil süresi 
içinde (ek süreler dâhil) kapatılmasından 
ihracatçılar, ihracat bedelinin faktoring şirketinin 
yurt içi kaynaklarından ödendiği faktoring 
işlemlerinde faktoring şirketi sorumludur. 

•Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla;

a) 100.000 ABD doları veya 
eşitini aşmamak üzere, mücbir 
sebeplerin varlığı dikkate 
alınmaksızın beyanname veya 
formda yer alan bedelin %10’una 
kadar noksanlığı olan (sigorta 
bedellerinden kaynaklanan 
noksanlıklar dahil) ihracat 
hesapları doğrudan bankalarca 
veya 90 günlük ihtarname 
süresi içinde ilgili Vergi Dairesi 
Başkanlıkları/Müdürlüklerince 
ödeme şekline bakılmaksızın,

b) 200.000 ABD doları veya eşitini aşmamak üzere, 
2018-32/48 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde 
belirtilen mücbir sebep halleri göz önünde 
bulundurulmak suretiyle beyanname veya formda 
yer alan bedelin %10’una kadar açık hesaplar ilgili 
Vergi Dairesi Başkanlığınca veya Vergi Dairesi 
Müdürlüğünce, terkin edilmek suretiyle kapatılır. 

•200.000 ABD doları veya eşitini aşan noksanlığı 
olan açık hesaplara ilişkin terkin talepleri mücbir 
sebepler ile haklı durumlar göz önünde bulundurulmak 
suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
incelenip sonuçlandırılır. İhracat hesabının, ek 
süreler de dâhil olmak üzere, süresi içerisinde 
kapatılamaması halinde açık hesap tutarı aracı 
bankaca 5 iş günü içinde ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı 
veya Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilir. 

•Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi 
Müdürlüklerince ihracat hesabının kapatılması 
için ilgililere ihbardan itibaren 10 iş günü içinde 90 
gün süreli ihtarname gönderilir. İhracatçılarca bu 

ihtar süresi içinde ihracat hesabının kapatılması 
veya mücbir sebep halinin ya da haklı durumun 
ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi Dairesi 
Müdürlüğüne belgelenmesi gerekir. Bu süre 
sonunda kapatılmayanlar için Vergi Dairesi 
Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince 
Cumhuriyet Savcılıklarına 1567 sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca 
yasal işlem başlatılmasını teminen bildirimde 
bulunulur ve Bakanlığa ihbara ilişkin bilgi verilir.

•İhracat işlemlerinde sorumluluk; İhraç edilen 
malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, 
bankalara satılmasından ve ihracat hesabının 
süresinde kapatılmasından ihracatçılar 
sorumludur. İhracata aracılık eden bankalar 
ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve 
satışının yapılmasını izlemekle yükümlüdür.

Bu açıklamalarımıza göre, ihracat 
bedellerinin yurda getirilmesi 
uygulaması 04.09.2018 tarihinden 
itibaren 18 ay süre ile geçerli 
olacaktır. Ancak 04.09.2018-
04.03.2020 döneminde fiili 
ihracı gerçekleşen ihracatlara 
ilişkin bedellerin, tebliğin 
yürürlükten kalktığı 04.03.2020 
tarihinden sonra sona ermesi 
durumunda tebliğ hükümleri 
uygulanmaya devam edilecektir. 
Merkez Bankası verilerine göre, 
Haziran 2019 sonu itibarıyla, özel 

sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi 
borcunun 201,7 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi 
borcunun (ticari krediler hariç) ise 12,4 milyar ABD 
doları düzeyinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 

Türkiye ekonomisinin cari açık veren gelişmekte 
olan ülke ekonomisi olduğu dikkate alındığında, bu 
sürecin ülke ekonomisine ve özellikle özel sektöre 
dair sancılı bir dönem olacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki, 
Uygulamaya ilişkin ihracata aracılık eden bankaların 
ihracat bedellerini izlemekle ilgili altyapılarının yetersiz 
olduğunu görülmektedir. Öyle ki bankasını arayıp açık 
pozisyonu olup olmadığını soran ihracatçı firmaya 
banka olarak biz takip etmiyoruz diye cevap veren 
banka müşteri danışmanları var. İhracatçı firmalar 
ekonomimizin gözbebeği, geleceğimizin teminatıdır. 
Daha çok üretmeli ve ülke ekonomisine daha çok 
katkıda bulunmak için ihracatçılara destek olunmalıdır. 
Bu açıklamalarımız ışığında, söz konusu uygulamanın 
serbest piyasa koşullarına uygun olmadığını 
belirtmekle birlikte, uygulamanın 18 ay süre ile sınırlı 
kalacağı, 3.kez uzatılmayacağı kanaatindeyiz.•
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Hukuk

ÖZET

Ülkemizin kişisel verilere bakış açısının değişmesi 
neticesiyle yayımlanan yeni mevzuatın neler 
getirdiği ve daha doğru bir ifade ile neleri kökünden 
değiştireceği büyük bir tartışma konusudur. 

Kişisel verilerin korunması, bireylerin devlet ve 
tüzel kişiler karşısında sahip oldukları çekirdek 
haklardan biridir. Bu hakkın korunma gereksinimi 
devletin toplumsal yaşamı düzenlerken dikkatli 
hareket etmesini sağlamak için ortaya çıkmış; 
gerçek ve tüzel kişilerin, bireylerin kişisel bilgilerini 
işlemelerini belirli koşullara bağlamıştır.

Bu makale, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, getirdiği 
yenilikler ve sorumluluklar üzerine bir çalışmadır.

Anahtar sözcükler: Kişisel veri, veri sorumlusu, 
veri sorumluları sicili, açık rıza

1. GIRIŞ

Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlar, bir 
görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla 
bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri 
uzun süreli işleyebilmektedir. Bu durum kanunlardan 
kaynaklanabildiği gibi, bazen kişilerin rızasına veya 
bir sözleşmeye dayanmakta, bazen de yapılan 
işlemin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca, sosyal ve ekonomik hayatın düzen içinde 
sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin etkin biçimde 
sunumu, mal ve hizmetlerin ekonominin gereklerine 
uygun biçimde geliştirilmesi, dağıtımı ve pazarlanması 
için kişisel verilerin işlenmesi kaçınılmaz olmakla 
birlikte, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve 
gelişigüzel toplanmasının, yetkisiz kişilerin erişimine 
açılmasının, ifşa edilmesinin veya amaç dışı ya 
da kötüye kullanımı sonucu kişisel hakların ihlal 
edilmesinin önüne geçilmesi gerekliliğinden dolayı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çıkarılmıştır. 

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, 
kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri 

işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri 
ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile 
bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan 
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel 
verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak 
işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla 
otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve 
tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

2. “KIŞISEL VERI” NEDIR? 

Özetle: Bir gerçek kişiyle 
ilişkilendirilebilen her türlü veridir.

Kanun ve Anayasa Mahkemesi’nin kişisel veriyi 
yorumlama şekli çok geniştir; Anayasa Mahkemesinin 
09.04.2014 tarihli kararına göre; “Kişisel veri kavramı, 
belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir 
kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu 
bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri 
gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler 
değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, 
sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, 
özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak 
izleri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, 
hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup 
üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı 
olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri 
kapsamındadır.” (Esas 2013/122, Karar 2014/74)

3.KIŞISEL VERI NASIL TOPLANMALIDIR?

Mevzuatın yayım tarihi itibari ile kanun; müşteri 
ve çalışanların, kişisel bilgileri alınırken, kullanım 
amacını en ince ayrıntısına kadar bildirme 
ve paylaşma zorunluluğu getirmiştir.

Toplanılan kişisel veriler, hangi kapsamda 
kullanılacaksa, her kullanım alanı için istisnaları 
olmakla birlikte tek tek izin almadan verileri 
kullanım hakkı elde edilememektedir.

4. KIŞISEL VERI NASIL SAKLANMALI?

Kanun, iş icabı toplanılmış olan bu verileri, 
saklamak için her türlü idari ve teknik tedbirin 
alınmasını firmalara zorunlu kılmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Yükümlülükler
Liabilities Of Companies According To Privacy Act.

Mehmet BAKIR
Şahin Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri, Stajyer Avukat
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Her türlü idari ve teknik tedbirin alınmasından 
ve uygulanmasından hukuk terminolojisine 
yeni giren “veri sorumlusu” yani bizzat 
firmaların kendisi sorumlu olmaktadır.

Bu tedbirleri harfiyen yerine getirmek yeterli 
olmamakta, tüm veriler kullanım amacı ortadan 
kalktıktan sonra silme veya anonimleştirme 
yoluyla ortadan kaldırılmalıdır.

5. NEDEN BU KURALLARA UYULMALIDIR?

Öncelikle; kişisel verilerin korunması, temel 
bir insan hakkı olan özel hayatın gizliliği 
ile doğrudan bağlantılıdır. Kişilerin, özel 
hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü 
kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan 
verilerinin hukuken korunması gereklidir. 

Ayrıca; yabancı sermayenin ülkemizde yatırım 
yapması ve bu yatırımları ile başka ülkelerdeki 
yatırımlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi 
için ihtiyaç duyduğu veri aktarımı, kanuni 
düzenleme bulunmaması sebebiyle zor koşullarda 
gerçekleştirilmiş ve bu durum yabancı sermayenin 
ülkemizde yatırım yapması bakımından caydırıcı 
bir unsur olarak değerlendirildiği için ilgili Kanun 
talimatlarına uyulması daha da önem arz etmektedir.

Son olarak, Veri sorumlularının, 01.10.2018 
tarihinden itibaren Veri Sorumluları 
Sicili'ne kaydı zorunlu tutulmuştur.

Belirtilen tarihten itibaren müşteri ya da çalışanlardan 
toplanılan kişisel veriler, Kanun’da belirtilen 
talimatlara uygun bir şekilde işlenmemesi halinde 
15 bin – 1 milyon TL arası ceza söz konusu.

6. NE YAPILMASI 
GEREKMEKTEDIR?
Profesyonel destek alarak; 
Kanun’da belirtilen ve Firmaya 
uygun şekilde hazırlanacak 
olan “Saklama Politikası ve 
İmha Politikası” edinilmeli, 
“Aydınlatma ve muvafakatname 
metinleri” hazırlatılmalı, bunları 
girişimin internet adresinde veya 
uygulamasında yayımlamalı 
ve çalışanlar ve müşterilerden 
gerekli izinler alınmalıdır.

7. BU PROJENIN SONUCUNDA 
ŞIRKET VEYA MARKA NE GIBI 
KAZANIMLAR ELDE EDECEKTIR?

Sorunun cevabı sadece hukuki açıdan ispatın 
sağlanması ve yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi olursa resmin büyük bir bölümü 
net olarak görülemiyor demektir.
Muhataplar ile güven ilişkisi tesisi, sadık müşterilere 
sahip olmak isteyen organizasyonların bu kişilere 
dürüst bir şekilde ne yaptıkları hususunda bilgi 
vermesi büyük resmin bizzat kendisidir.•

KAYNAKLAR

[1]6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
[2]Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
[3]Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında yönetmelik
[4] Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
[5] Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi
[6] Aydınlatma Yükümlülüğünün 
Yerine Getirilmesi Rehberi
[7] Kişisel Verilerin Korunması Kanununa 
İlişkin Uygulama Rehberi
[8] Kişisel Veri Güvenliği Rehberi
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi
[9] Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
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Soğurmalı/Sıkıştırmalı Hibrid Soğutma Sistemlerinin Genel Tanıtımı
An Overview of Absorption/Compression Cooling Systems

Serhan KÜÇÜKA

ÖZET

Yenilenebilir /atık enerji kaynaklarını kullanabilme 
ve doğal akışkanlarla çalışma özellikleri ile 
soğurmalı soğutma sistemleri çevre dostu sistemler 
olarak tanımlanabilir. Buna karşın, düşük etkinlik 
katsayıları, değişen şartlara uyumunun sınırlılığı 
ve ağır yapıları ile fazla yaygınlaşamamışlardır.  
Bu yazıda, farklı çalışma şartlarına uyumlu ve 
yüksek etkinlik katsayılarına ulaşabilen soğurmalı/
sıkıştırmalı hibrid sistemlerin tanıtımı yapılmıştır.

Anahtar sözcükler:  Soğurmalı soğutma, 
absorpsiyonlu soğutma, soğurmalı/sıkıştırmalı, 
hibrid soğutma, soğutma sistemleri. 

SUMMARY

With the use of renewable / waste energy sources 
and working with natural fluids, absorption cooling 
systems can be defined as environmentally friendly 
systems. On the other hand,  these systems 
were not widespread due to the limited nature of 
adaptation to changing conditions, with low efficiency 
coefficients and heavy structures.  In this article, the 
absorption / compression hybrid systems which are 
compatible with different working conditions and can 
reach high efficiency coefficients are introduced.

Keywords: Absorption cooling, absorption/
compression, hybrid cooling, refrigeration systems. 

1. GIRIŞ

Isı enerjisi yardımı ile soğutmanın gerçekleştirildiği 
soğurmalı (absorpsiyonlu) soğutma çevrimleri, 100 
yılı aşkın süreden beri kullanılmaktadır.  Soğurmalı 
sistemlerde, soğutkan buharı bir yardımcı akışkan 
tarafından soğurularak, elde edilen zengin çözelti 
pompa yardımı ile yüksek basınca çıkarılmakta ve 
kompresör kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Atık 
ısı kaynaklarından veya yenilenebilir enerji ile üretilen 
ısılardan yararlanabilme olanağı, bu sistemlere olan 
ilginin günümüzde tekrar yenilenmesine neden 
olmuştur.  Soğurmalı sistemlerin bir üstünlüğü, 
çevrim akışkanı olarak başlıca amonyak, su buharı ve 
diğer doğal soğutkanların kullanılmasıdır.  Soğurmalı 
sistemlerin etkinliğini arttırabilmek için termodinamik 
çevrimde çeşitli düzenlemeler geliştirilmiştir. Bu 
düzenlemelerin bazısında, üreteç (generatör) için 

gereken ısının bir kısmı soğurucudan (absorber) 
transfer edilerek dış kaynaklı ısı gereksinimi 
azaltılmaktadır.  Diğer bir kısım düzenlemeler 
çok kademeli sistemlere ilişkindir.  Soğurmalı 
sistemlerle ilgili çok geniş bir literatür mevcut olup, 
örnek olarak düşük sıcaklıklı güneş enerjisinin 
soğutma amaçlı değerlendirildiği yakın tarihli iki 
çalışma incelenebilir[1,2].  Soğurmalı sistemlerde 
soğurucu ve üreticinin tasarım parametreleri[3],  
geleneksel olarak kullanılan akışkan çiftlerinin 
dışında diğer akışkanlarla ilgili çalışmalar [4,5] 
yaygın çalışılan konuların sadece bir kısmıdır.  

Diğer bazı çalışmalarda ise, sistemdeki basınç 
artışının kompresör ve/veya ejektörler tarafından 
desteklendiği hibrid sistemlerin çalışma koşulları 
incelenmiştir.   Basınç artışının kısmen kompresör 
yardımı ile gerçekleştirilmesi ile, üreteçteki 
buharlaşma sıcaklığı düşürülebilmekte / daha düşük 
sıcaklıklarda soğutma yapılabilmekte veya amaç 
doğrultusunda farklı yararlar sağlanabilmektedir. Wu 
ve Eames’in [6] çalışmalarında kompresör ve/veya 
ejektör destekli hibrid sistemlerle ilgili olası çeşitli 
düzenlemeler gösterilmiştir.  Bu yazıda, kompresörün 
yerleşimine göre seri veya paralel olarak tanımlanan 
farklı düzenlenmelere sahip sıkıştırmalı/soğurmalı 
hibrid sistemlerin tanıtılması amaçlanmıştır. 

2. TEMEL SOĞURMALI SOĞUTMA ÇEVRIMI 

Bir temel soğurmalı çevrimde soğu yükünü alarak 
buharlaşan soğutkan, ayni basınçtaki fakat daha 
yüksek sıcaklıktaki soğurucuda emilmekte, açığa 
çıkan ısı ise çevreye atılmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Temel soğurmalı 
soğutma çevrimi
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Bilimsel
Soğutkan bakımından zengin soğurucu çözeltisi 
pompa ile yüksek basınçlı üreteçe sevk edilmektedir.   
Üreteçte soğutucu akışkan harici ısı kaynağı yardımı 
ile buharlaşarak emici akışkandan ayrılmakta ve 
yoğuşturucuya gönderilmektedir. Yoğuşturucuyu sıvı 
fazda terk eden soğutkan kısma vanasından geçerek 
buharlaştırıcıya geri dönmekte ve geleneksel buhar 
sıkıştırmalı çevrimlere benzer şekilde soğutma işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Üreticide buharlaşmayan 
fakir karışım ise basıncı düşürülerek soğurucuya 
geri döndürülmektedir.  Üreteç ve soğurucu arasına 
yerleştirilmiş olan ısı değiştiricisi sayesinde, üreteçe 
gönderilen akışkanın ön ısıtması yapılarak dış kaynaklı 
ısı yükü azaltılmaktadır. Soğurmalı sistemlerde 
soğutma etkinlik katsayısı, soğutma yükünün 
üreticide verilen ısı ve pompa işinin toplamına oranıdır:

Burada “a” katsayısı, pompaya verilen işin ısıl eşdeğeri 
için kullanılacak bir katsayı olup, birden büyük bir 
katsayı olarak alınabileceği gibi, pek çok çalışmada 
herhangi bir dönüşüm yapılmaksızın “1” değeri de 
kullanılmaktadır. NH3/H2O akışkan çifti kullanılan basit 
yapılı absorbsiyonlu sistemler için etkinlik katsayısı 
COP değeri 0,5-0,6 mertebesinde iken, H2O/LiBr çifti 
kullanılan çok kademeli ve geliştirilmiş sistemlerde 
1,2 ve üzerine kadar çıkar. Soğurmalı soğutma 
çevrimlerinde, soğurucudaki sıcaklığın yükselmesi 
soğurma işlemini olumsuz etkiler ve buharlaştırıcının 
basınç ve sıcaklığı buna paralel olarak yükselir. Diğer 
bir husus,  yoğuşturucuda yeterli buhar basıncının 
sağlanabilmesi için üreteç sıcaklığının yüksek 
olması gereğidir. Güneş enerjisi veya düşük sıcaklıklı 
atık ısı kaynaklarındaki sınırlı sıcaklıklar, soğutma 
etkinlik katsayısının sınırlanmasına neden olur. 

3. SOĞURMALI - MEKANIK SIKIŞTIRMALI 
SOĞUTMA ÇEVRIMLERI

Soğurmalı – mekanik sıkıştırmalı soğutma 
çevrimleri, buhar sıkıştırmalı ve absorbsiyonlu 
soğutma çevrimlerini bir araya getiren hibrid 
çevrimlerdir.  Bu sistemler, absorber basınç 
ve sıcaklığının saf soğurmalı çevrime göre 
daha yüksek tutulabilmesi, üreteç basınç ve 
sıcaklığının sınırlandırılması ve benzeri amaçlar 
için farklı şekillerde düzenlenebilmektedirler.  
Buhar sıkıştırmalı kompresörün çevrimde 
seri veya paralel olarak düzenlendiği farklı 
çalışma örnekleri aşağıda gösterilmiştir. 

Seri düzenlemeler: Seri düzenlemelerde, buharlaştırıcı 
ve soğurucu arasındaki düşük basınç hattında veya 
üretici ve yoğuşturucu arasındaki yüksek basınç 
hattında kompresör kullanılarak akışkan basınç 
artışının bir kısmı buradan karşılanmaktadır.  Seri 
düzenlemelerde kompresörün sıkıştırma basınç 
oranı düşük olup (2.0 civarında), düşük basınçlı 
yağsız kompresör olarak membranlı kompresör veya 
doğrusal kompresörlerin kullanılabileceği belirtilmiştir.   
Şekil 2’de verilen yerleşimde, kompresör buharlaştırıcı 
ve soğurucu arasına yerleştirilerek buharlaşma 
basınç ve sıcaklığının düşürülmesi amaçlanmıştır. 

Ventas ve ark. çalışmasında [7], çalışma akışkanı 
olarak amonyak-lityum nitrat çözeltisi kullanılmıştır.  
Kompresör buharlaştırıcı ve soğurucu arasına 
yerleştirilerek, soğurucu basıncının saf soğurmalı 
çevrime göre daha yüksek olması sağlanmıştır.  Bu 
şekilde, üreteçe gönderilen çözelti görece daha zengin 
olmakta ve buharlaşma kolaylaşmaktadır.  Çalışmada, 
atık ısı kaynağı olarak 65°C gibi düşük sıcaklıklı su 
kullanılarak istenilen soğutma etkisi sağlanmıştır. 

Kompresörün düşük basınç hattında yerleştirildiği 
diğer bir uygulamada ise[8], soğutucu akışkan 
olarak kullanılan propan kompresör yardımı ile 
mineral yağ çözeltisi içeren soğurucu tanka sevk 
edilmiştir.  Elde edilen zengin karışım pompa ile 
üreteçe gönderilmekte ve propan burada tekrar 
buharlaştırılmaktadır. Pompa ve kompresörün  %60 
isentropik verimle işletilmesi ve generatörde atık 
ısı kullanılması durumunda çevrimin elektrik işine 
göre hesaplanan soğutma etkinlik katsayısının  
5.0 değerine ulaşabileceği hesaplanmıştır. 

Şekil 3’te ise, kompresör, üreteç ve yoğuşturucu 
arasındaki yüksek basınç hattında yer almıştır.  
Bu düzenlemede, sabit yoğuşturucu basıncı için 
üreteç basınç ve sıcaklığı düşük tutulmaktadır.  

Şekil 2.Seri düzenlemeli hibrid çevrim: 
Kompresör alçak basınç tarafında

(1)
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Bu durum bir yandan düşük sıcaklıklı atık ısı 
kaynaklarından yararlanılmasını kolaylaştırırken, 
diğer yandan yoğuşturucuda açığa çıkan ısının 
bir kısmı üreteçte değerlendirilerek dış ısı ihtiyacı 
azaltılmaktadır. Amonyak-su çifti kullanılarak 
gerçekleştirilen sayısal bir çalışmada, seri 
düzenlemeli hibrid sistem kullanılması ile enerji 
etkinliğinin %100’e yakın arttığı hesaplanmıştır [9].

Paralel düzenlemeler: Paralel düzenlemelerde, 
çözelti pompa ile yüksek basınca sevk edilirken, 
bir kısım akışkan buharı ise kompresör yardımı ile 
basınçlandırılmaktadır. Şekil 4’te, soğurucu ve üreteç 
arasında sıvı hattı devresine paralel olarak kompresör 
ile buhar sıkıştırma işlemi gerçekleştirilmektedir.  

Çevrimdeki akışkanın bir kısmının kompresör devresi 
üzerinden kızgın buhar durumunda gönderilmesi 
ile, üreteçteki dış kaynaklı ısı ihtiyacı azalır veya 
ortadan kalkar. Ayala ve ark [10,11] tarafından 
yapılan bir çalışmada, Amonyak/Lityum Nitrat 
çözeltisi kullanılan bir çevrimde, kompresör çıkışındaki 
kızgın akışkanın enerjisi değerlendirilerek ayrı bir 

dış ısı kaynağı olmaksızın soğutma kapasitesinin 
yaklaşık %10 arttırılabileceği gösterilmiştir.
Şekil 5’te ise, geleneksel soğurmalı soğutma 
çevrimlerinden farklı olarak buharlaştırıcı ve 
yoğuşturucunun yerini sırası ile üreteç ve soğurucu 
almıştır.  Üreteçten çıkan buhar yüksek basınca 
kompresör yardımı ile sevk edilirken, kalan fakir 
karışım pompa ile gönderilmektedir.  Bu şekilde 
buharlaşma ve yoğuşma basınçları düşürülerek 
amonyak gibi yüksek basınçlı akışkanların ısı pompası 
akışkanı olarak kullanılması olanağı sağlanmış olur.

Hulte´n ve Berntsson kompresörün soğurmalı 
çevrimle paralel olarak düzenlendiği Amonyak/
su çözeltisi kullanılan hibrid çevrimde, üreteç ve 
soğurucudaki faz değişim sıcaklığı kaymalarının 
etkinliğe etkisini parametrik olarak incelemiş[12], 
ayrıca soğurucu yapısının etkisini tartışmışlardır [13]. 
Pratihar ve ark ise 400 kW kapasitesinde soğutucunun 
bileşenlerini modelleyerek, ısı değiştici yüzey alanının 
değişiminin performansa etkisini araştırmışlardır [14]. 

4. SONUÇ 

İklimlendirme uygulamalarında yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanılabilen ve doğal soğutkanların 
kullanıldığı soğurmalı soğutma sistemlerinin yerinin 
artması beklenmelidir. Bu yazıda, sıkıştırmalı/
soğurmalı hibrid sistemlerle ilgili farklı düzenlemeler 
tanıtılarak, düşük sıcaklıklı atık enerjilerin 
kullanılmasında sıkıştırmalı/soğurmalı sistemlerin 
önemli bir kullanım potansiyeli olduğu vurgulanmıştır.•

 Şekil 4.Paralel düzenlemeli hibrid çevrim: 
Kompresör soğurucu ve üreteç arasında

Şekil 5. Paralel düzenlemeli hibrid çevrim:  
Üreteç düşük basınç tarafında 

Şekil.3 Seri düzenlemeli hibrid çevrim: 
Kompresör yüksek basınç tarafında
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ÖZET

İklimlendirme insanlık tarihinin başlangıcından bu 
yana varlığını sürdürmüş ihtiyaçlarından bir tanesidir. 
Günümüzde gelinen noktada mevcut iklimlendirme 
sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlarken 
çevreye verdikleri zararları ortadan kaldırmaya 
yönelik araştırmalar öne çıkmaktadır. Bu çalışmada 
temel soğutma çevrimleri tanıtılmış, soğutma 
çevrimlerinde kullanılan çevrim elemanları ve 
soğutkanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca ideal 
ve gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi, aşırı 
soğutmalı ve aşırı kızdırmalı soğutma çevrimleri, 
kaskad soğutma çevrimleri ile çok evaporatörlü 
ve iki kademeli soğutma çevrimleri “Engineering 
Equation Solver” (EES) yazılım programının yardımıyla 
çevrim analizleri gerçekleştirilmiş, COP (Coefficient 
of Performance = Soğutma Etkinliği Katsayısı) 
değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Analizlerde R134a, R123, R410A, R290, R152a, 
R143a, R407C, R404A, R507A, R600a olmak üzere 
farklı soğutkanların COP değerleri üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. Farklı soğutkanlar kullanılan soğutma 
çevrimlerinde kondenser ve evaporatör sıcaklıkları, 
kompresör izantropik verimi gibi farklı parametreler 
değiştirilerek bunların COP ye etkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soğutma çevrimi, evaporatör, 
kondenser, aşırı ısıtma, aşırı soğutma, COP, soğutkan

ABSTRACT 

Air conditioning has been one of the necessity of 
the human being since the begining of the history of 
humanity. Nowadays, researches about the efficiency 
of systems and their environmental effects are 
shining out. In this study general information about 
basic cooling cycles and cycle equipments is given. 
Furthermore ideal and real vapor compressed cooling 
cycles, over cooled and over heated cooling cycles, 
cascade cooling cycles and multi evaporator and two 
stage cooling cycles are analysed by Engineering 
Equation Solver (EES) sofware, then COPs of systems 
are comperehensively examined. In analyses R134a, 
R123, R410A, R290, R152a, R143a, R407C, R404A, 
R507A, R600a refrigerants effect on COP are 
investigated. On the cooling cycles in which different 
refrigerants have been used, effects of condenser 
and evaporator temperatures and compressor 
isentropic efficiency parameters on COP are enquired.

Key Words: Cooling cycle, evaporator, condenser, 
over heating, over cooling, COP, refrigerant.

1. GIRIŞ

İklimlendirme bilindiği üzere yeme, içme, barınma 
gibi temel ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir ve 
insanoğlunun yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesinde 
yüksek öneme haiz unsurlardan bir tanesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. İklimlendirme işlemleri 
temel olarak ısıtma, soğutma, nemlendirme, 
nem alma ve havalandırma işlemleri şeklinde 
sınıflandırılabilir. Soğutma sistemlerinin ise bu 
iklimlendirme uygulamaları içerisinde yine önemli 
bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle de 
orta kuşak (ekvatoral bölge) ülkelerinde soğutma 
sistemlerinin toplam enerji tüketimi içerisindeki 
payı oldukça yüksektir. Gerek konut gerek iş 
yerlerinde konfor şartlarının sağlanmasında 
gerekse de ilaç, gıda gibi ürünlerin saklanmasında 
bu sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıda temel 
soğutma çevrimleri detaylı olarak açıklanmıştır.

2. SOĞUTMA ÇEVRIMLERI

2.1 Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimleri (BSSÇ)

Tüm soğutma sistemleri arasında BSSÇ'ler en sık 
kullanılan sistemlerdir. İsminden de anlaşılacağı 
gibi bu sistemler buhar döngüsünün genel sınıfına 
aittir ve burada iş akışkanı en azından bir işlem 
sırasında faz değişimine uğrar. BSSÇ'lerde, soğutucu 
düşük sıcaklıklarda buharlaştıkça soğutma elde 
edilir. Sisteme iş girişi, kompresörü çalıştırmak için 
sağlanan mekanik enerji biçimindedir. Bu sebeple bu 
sistemlere mekanik soğutma sistemleri de denir. Bu 
sistemler, birkaç W'dan birkaç MW'a kadar soğutma 
kapasiteleri ile neredeyse tüm uygulamalara uygundur.

Sistemde iki farklı basınç ve iki farklı sıcaklık 
bölgesi bulunur. Basınç bölgeleri; emme hattındaki 
buharlaşma basıncı ya da düşük basınç bölgesi, 
basma hattındaki yoğunlaşma basıncı veya 
yüksek basınç bölgeleridir. Sıcaklık bölgeleri ise 
emme hattındaki düşük sıcaklık bölgesi ve basma 
hattındaki yüksek sıcaklık bölgeleridir. [1]

BSSÇ'ler ideal ve gerçek çevrimler olmak üzere 
iki grupta incelenebilirler. Şekil 2.1’de kompresör, 
kondenser (yoğuşturucu), evaporatör (buharlaştırıcı) 

Soğutma Çevrimlerinin Enerji Verimliliği Yönünden Irdelenmesi
Investigation Of Cooling Cycle For Energy Efficiency
Fırat ÖZDEMIR, Umut ARDA, Harun BUZDEMIR, Ali GÜNGÖR

Makale
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ve genleşme valfinden oluşan kompresörlü bir ideal 
soğutma çevrimi ve çevrim boyunca soğutkanın 
izlediği yollar numaralandırılarak gösterilmiştir 
BSSÇ’lerde; kompresörde yüksek basınca sıkıştırılan 
soğutkan kızgın buhar halde kondensere gönderilir. 
Burada çevreye ısı vererek yoğuşan soğutkan, kısılma 
vanasında düşük basınca kısılarak ıslak buhar halinde 
evaporatöre girer. Evaporatörü çevreleyen ortam 
sıcaklığının altında bir sıcaklığa sahip olan soğutkan, 
ortamın ısısını çekerek ortamı soğutur ve evaporatör 
çıkısında doymuş buhar halde kompresör tarafından 
emilir. Böylece soğutma çevrimin dışarıdan enerji 

girdisi devam ettiği sürece ve sistemde herhangi bir 
aksi durum olmadıkça bu şekilde tekrarlanır. Şekil 
2.2’de görülen P-h diyagramında sağ taraftan ve sol 
taraftan çizilen doyma eğrilerinin kesiştiği üst nokta 
kritik noktadır ve bu noktanın sol tarafındaki eğri 
doymuş sıvı eğrisini ve bu noktanın sağ tarafındaki 
eğri doymuş buhar eğrisini göstermektedir. Bu 
eğri üzerindeki bütün akışkanlar sıvı haldedir. 
Doymuş sıvı eğrisinin sol tarafındaki bölge “aşırı 
soğutma” bölgesi ve doymuş buhar eğrisinin 
sağında kalan bölge “aşırı kızdırma” bölgesidir.

İdeal BSSÇ’lerdeki tersinir hâl değişimlerini 
gerçek sistemlerde sağlamak imkânsızdır. 
Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi 
tersinmez hâl değişimleri içerir. 

Gerçek çevrimlerde meydana gelen bu tersinmezlikler 
sistem bileşenlerinde meydana gelen basınç düşümleri 
ve ısı transferlerinden kaynaklanmaktadır.

Makale

Şekil 2.1 İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi.

Şekil 2.2 İdeal BSSÇ için T-s ve P-h diyagramları.
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2.2 Aşırı Kızdırma ve Aşırı Soğutma

Aşırı kızdırma ve aşırı soğutma, pratik buhar sıkıştırmalı 
soğutma sistemlerinde görünüşte iki önemli süreçtir 
ve daha yüksek COP değerlerine ulaşmak ve bazı 
teknik problemlerden kaçınmak için uygulanmaktadır. 
Evaporatör çıkışında yapılan aşırı kızdırma işlemi 
soğutulmak istenen ortamdan daha fazla ısı çekilmesini 
ve böylece sistem performansının artmasını sağlar. 
Bunun yanında aşırı kızdırma işlemiyle kompresöre 
sıvı soğutkan girmesi de önlenmiş olur. Aşırı kızdırma 
sıcaklığının yüksek seçilmesi kompresörün daha 
fazla buhar hacmini sıkıştırması yani daha fazla güç 
harcaması anlamına gelir. Bütün bu nedenlerden dolayı 
aşırı kızdırma ve aşırı soğutma sıcaklık miktarları 
sistem performansını direkt olarak etkilemektedir. [2,3]

Buharlaştırma işlemi sırasında, soğutucu madde 
kısmen evaporatörde buharlaştırılır. Soğutucu 
buhar, evaporatördeyken buharın aşırı kızdırılması 
için ek ısı emilir. Bazı koşullar altında sürtünmeden 
kaynaklanan basınç kayıpları aşırı kızdırma miktarını 
arttırır. Aşırı kızdırma evaporatörde gerçekleşirse, 
soğutkanın entalpisi yükselir, ilave ısı çekimi 
gerçekleşir ve evaporatörün soğutma etkisi arttırılır. 
Soğutkanın aşırı kızdırılması kompresörde de elde 
edilebilir. Bu durumda, doymuş soğutucu buhar 
kompresöre girer ve basıncın arttırılmasıyla aşırı 
kızdırılır ve sıcaklık artışı meydana gelir. Sıkıştırma 
işleminden elde edilen aşırı kızdırma sistem verimini 
artırmaz. Evaporatörde aşırı ısınmadan elde edilen 
soğutma etkisinde artış genellikle kompresördeki 
soğutma etkisinde bir azalma ile dengelenir. [4]

Aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı teorik bir soğutma 
çevriminin tesisat şeması Şekil 2.3’te, çevrimin Ph 
ve T-s diyagramları ise Şekil 2.4’te gösterilmiştir. 
Aşırı soğutmalı ve aşırı kızdırmalı teorik soğutma 
çevriminde 7 noktasında evaporatörde doymuş 
buhar haline gelen soğutkan ortamın ısısını almaya 
devam eder ve 1 noktasına kızgın buhar haline gelir. 
Bundan dolayı bu bölgeye aşırı kızdırma bölgesi denir 
(7-1). Bu aşırı kızdırma sonucunda kompresör giriş 
şartları iyileştirilmiş olur. Diğer taraftan kondenser 
çıkışında doymuş sıvı halinde olan soğutkan 4 
noktasından sonra ısısını dışarıya atmaya devam 
ederek 5 noktasında aşırı soğutulmuş sıvı haline gelir. 
Bu bölgeye de aşırı soğutma bölgesi denir (4-5). [5]

2.3 Kaskad Soğutma Çevrimleri

Kondenser sıcaklığıyla evaporatör sıcaklığı arasındaki 
fark çok büyük olduğunda kompresör çok fazla 
giriş işi (elektrik enerjisi) harcar. Bu elektrik enerjisi 
miktarını azaltmanın ve sistemin toplam etkinlik 
katsayısının arttırılmasının bir yolu kaskad soğutma 

Şekil 2.3 Aşırı soğutma ve aşırı kızdırmalı 
sistemin şematik gösterimi.

Şekil 2.4 Aşırı soğutma ve aşırı kızdırmalı 
sistemin T-s ve P-h diyagramları.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2019 • YIL: 22 • SAYI: 8658



Makale

Şekil 2.5 Kaskad soğutma çevrimine ait P-h diyagramı, 
yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık

çevriminde aynı soğutkanların kullanımı halinde [7].

Şekil 2.6 Kaskad soğutma çevriminin şematik 
gösterimi, yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık

çevriminde farklı soğutkanlar kullanımı durumu için [9].

Şekil.2.7 Kaskad soğutma çevrimine ait P-h diyagramı, 
yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük sıcaklık

çevriminde farklı soğutkanlar kullanımı durumu için [9].

sistemlerinin kullanılmasıdır. [6] Kaskad sistemler 
soğutma amacıyla bağımsız iki ya da daha fazla 
soğutma sisteminin bir araya getirilmesi ile çok 
düşük buharlaşma sıcaklıklarının elde edilmesini 
sağlamak için geliştirilmiş sistemlerdir. Sistemde, 
bir üst sıcaklık devresinin evaporatörü bir sonraki 
düşük sıcaklık devresine kondenser görevi yapmak 
üzere ve her müstakil soğutma devresindeki 
soğutkan buharlaşma sıcaklık ve basınçları uygun 
seçilmek suretiyle verimli, güvenli ve ekonomik bir 
soğutma sistemi oluşturabilecek şekilde seçilir. 
Kaskad sistemlerde, yüksek sıcaklık devresinde 
R134a, R22, R502, amonyak veya propan 
soğutkanlar, düşük sıcaklık devresinde ise R13, 
R13B1, R503, karbondioksit ve metan, etan, etilen 
gibi soğutkanlar kullanılmaktadır, her bir soğutkan 
kendisi için uygun sıcaklık sınırları arasında çalışarak 
kaskad devresi gerçekleşir, bu tip sistemlerde 
çalışma basıncı 40–45 bar dolaylarındadır. [7]

Kaskad sistemlerde iki çevrimin bağlantısı, üst 
çevrimin evaporatörü, alt çevrimin de kondenseri 
işlevini gören, bir ısı değiştiricisi aracılığıyla 
olmaktadır. Kinetik ve potansiyel enerjiler ihmal edilir 
ve ısı değiştiricisinin iyi yalıtıldığı kabul edilirse, ısı 
değiştiricisinde alt çevrim akışkanın verdiği ısı, üst 
çevrim akışkanının aldığı ısıya eşit olmaktadır. [8]

Kademeli soğutma sistemlerinde kompresör çıkış 
sıcaklıklarının aşırı yüksek olmasını önlemek ve gerekli 
kompresör gücünü düşürmek ve hacimsel verimin 
yükseltilmesi amacıyla uygun ara soğutucuların 
kullanılması gerekir. Bu anlamda ara soğutucu 
türünün doğru seçilmesi önem taşımaktadır.

Kaskad çevrimlerde yüksek sıcaklık çevrimi ve düşük 
sıcaklık çevriminde aynı soğutkan kullanılabilir.

2.4 Çok Evaporatörlü Soğutma Çevrimleri

Farklı sıcaklıklarda soğutmanın gerektiği çok fazla 
uygulama vardır. Tipik bir gıda işleme tesisinde, 
ürünlerin donması için −30oC’de veya alan soğutma 
için +7oC‘de soğuk hava gerekebilir. Basit bir alternatif, 
bu farklı yükleri karşılayacak farklı soğutma sistemleri 
kullanmaktır. Bununla birlikte, başlangıçtaki toplam 
yüksek maliyet nedeniyle bu ekonomik olarak 
uygun olmayabilir. Başka bir alternatif ise −30oC’ yi 
kontrol etmek için bir kompresör ve iki evaporatöre 
sahip tek bir soğutma sistemi kullanmaktır. Sistem 
tek bir kompresör ve kondenserden fakat iki 
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evaporatörden oluşmaktadır. Her iki evaporatör I ve 
II aynı kondenser sıcaklığı ile çalışırken bir evaporatör 
derin dondurma amaçlı iken diğeri 7°C’de ürün 
soğutma / alan şartlandırması için hizmet eder. [9]

2.4.1 Iki Evaporatör ve Bir Kompresörlü Birbirinden 
Ayrı Genleşme Valfli Soğutma Çevrimi

Şekil 2.8 ve Şekil 2.9’da, iki farklı sıcaklıkta iki 
evaporatör ve tek bir kompresör kullanan çok 
kademeli bir sistemin sistem şeması ve P-h 
diyagramını göstermektedir. Bu sistem ayrıca, 
yüksek sıcaklık evaporatörüne karşılık gelen 
basıncı kompresör emme basıncına indirgemek için 
bireysel genleşme valfleri ve bir basınç düzenleyici 
valf (PRV) kullanır. PRV ayrıca yüksek sıcaklık 
evaporatöründe gerekli basıncı korur (Evaporatör-
II). Bu sistem yüksek sıcaklık evaporatöründe daha 
yüksek soğutma avantajı sunmaktadır. Bu avantaj, 
kompresörün aşırı ısınmış bölgede çalışması nedeniyle 
daha yüksek spesifik iş girişi ile dengelenir. [9]

Sonuç olarak, bu düzenleme nedeniyle sistemin 
COP değerinde herhangi bir iyileşme olmayabilir. Bu 
modifikasyonun orta basınçta soğutucu buharının 
önce PRV ile azaltıldığı ve kompresör kullanılarak 
arttığı gerçeğinden dolayı performansında belirgin 
bir iyileşme ile sonuçlanmadığını görmek kolaydır 
Açıkçası bu verimsizdir. Bununla birlikte, bu sistem, 
yüksek sıcaklık evaporatörünün daha kararlı 
çalışması nedeniyle daha çok tercih edilmektedir.

2.4.2 Flash Gazı Gidermeli ve Iki 
Evaporatörlü Iki Kademeli Çevrim

Şekil 2.10 ve 2.11’de çoklu kompresör, flaş gazı 
temizleme ve ara soğutma için bir flaş tankı kullanan 
iki kademeli çoklu evaporatör soğutma çevriminin 
şematik ve P-h diyagramını göstermektedir. 

Bu sistem farklı soğutma yükleri ile düşük sıcaklık 
uygulamaları için daha uygundur. Örneğin, gıda 
ürünlerinin hızla dondurulması için −40oC’ de 
çalışan bir evaporatör ve dondurulmuş gıdaların 
depolanması için −25oC’ de çalışan diğer bir 
evaporatör gibi. Sistem şemasında gösterildiği gibi, 
yüksek sıcaklık evaporatöründeki (Evaporatör-
II) basıncı flaş tankının basıncıyla aynıdır. Düşük 
kademeli kompresörden gelen aşırı ısıtılmış buhar, 
flaş deposunda doyma sıcaklığına soğutulur. 
Düşük sıcaklık evaporatörü flaş tüpünde flaş gazı 
çıkarıldığından verimli bir şekilde çalışır. Ek olarak, 
yüksek kademeli kompresör (Kompresör-II) emme 
buharı doymuş olduğu için daha verimli çalışır. Yüksek 
kademeli kompresör, flaş tankındaki soğutucu 
maddenin aşırı ısınması nedeniyle daha yüksek kütle 
akış oranına sahip olmak zorunda olsa da yine de 
sisteme gelen toplam güç girişi özellikle amonyak 
gibi soğutucularda büyük ölçüde azaltılabilir. [9]

Şekil 2.8 İki farklı sıcaklıkta iki evaporatör ve tek bir 
kompresör kullanan çok kademeli bir sistemin

sistem şeması [9].

Şekil 2.10 Çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve ara 
soğutma için bir flaş tankı kullanan iki kademeli çoklu 

evaporatör soğutma çevriminin şematik gösterimi

Şekil 2.9 İki farklı sıcaklıkta iki evaporatör ve tek bir 
kompresör kullanan çok kademeli bir sistemin P-h

diyagramı [9].
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3. SOĞUTMA ÇEVRIM ELEMANLARI

Bir soğutma sisteminde gerekli olan birkaç mekanik 
bileşen vardır. Bu bölümde, bir sistemin dört ana
bileşenini ve bu ana bileşenlerle ilişkili bazı 
yardımcı ekipmanlar özetle açıklanacaktır.

Buhar sıkıştırmalı soğutma 
sisteminin başlıca bileşenleri: 

•Kompresör
•Kondenser
•Evaporatör
•Genleşme valfi (kısılma valfi)

Bir soğutma sistemi için herhangi bir bileşenin 
seçiminde, dikkatle düşünülmesi gereken bir 
dizi faktör vardır. Bunları sıralamak gerekirse;

1.Yük %0'dan %100'e değişirken toplam soğutma 
kullanılabilirliğini muhafaza etmeli.

2.Sürekli performans uygulamaları için donma kontrolü.

3.Sistem verimliliği ve bakımı.

4.Kondenser tipi: hava, su veya 
evaporatif olarak soğutmalı.

5.Kompresör tasarımı (açık, hermetik, yarı hermetik 
motor tahriki, pistonlu, vidalı veya döner).

6.Sistem tipi (tek aşamalı, tek ekonomili, 
bileşik veya kademeli).

7.Soğutkan seçimi (soğutkan tipinin temel 
olarak çalışma sıcaklığı ve basıncı).

3.1 Kompresörler

Kompresörler genel anlamıyla sıkıştırılabilir 
akışkanların basıncını artırmak için kullanılan 
makinalardır. Kompresörün soğutma çevrimi 
içerisindeki görevi, evaporatör çıkışında gaz haline 
gelmiş soğutkanı sıkıştırarak yüksek basınçta soğutma 
devresine göndermek ve sonrasında düşük basınçta 
almaktır. Şekil 3.1’de görüldüğü üzere, düşük ve orta 
soğutma kapasitedeki soğutma ihtiyacı için pistonlu, 
döner ve sarmal tip kompresörler kullanılırken, 
yüksek soğutma kapasite ihtiyaçları için vidalı ve 
santrifüj tip kompresörler kullanılmaktadır. [10]

İdeal bir kompresörde aşağıdaki özellikler aranır:

•İlk çalıştırma anında dönme momentinin 
mümkün olduğunca az olması,
•Değişik çalışma şartlarında emniyet 
ve güvenliğini muhafaza etmesi,
•Ömrünün uzun olması ve daha fazla çalışması,
•Titreşim ve gürültü seviyelerinin kısmi ve tam 
yüklerde ve değişik şartlarda belirli seviyenin üstüne
çıkmaması,
•Sürekli bir kapasite kontrolü ve geniş bir yük 
değişimi, çalışma rejimine uyabilmesi,
•Daha az güç harcayarak birim soğutma 
değerini sağlayabilmesi,
•Maliyetinin mümkün olduğunca az olması,
•Verimlerinin kısmi yüklerde de düşmemesi. [12]

Gazları sıkıştırmak için kullanılan kompresörler kendi 
içlerinde çok farklı formlar alabilmektedir. Temel ve 
basit bir kıyaslama yapabilmek için kompresörleri 
akış tipine göre iki temel grup olarak; sürekli ve kesikli 
akışlı kompresörler diye ayırmak mümkündür. Sürekli 
akışlı kompresörler de dinamik kompresörler olarak 
adlandırılmaktadır. Kesikli akışlı kompresörlere pozitif 
deplasmanlı kompresörler de denmektedir. (Şekil 3.2).

Şekil 2.11 Çoklu kompresör, flaş gazı temizleme ve 
ara soğutma için bir flaş tankı kullanan iki kademeli 
çoklu evaporatör soğutma çevriminin p-h diyagramı

Şekil 3.1 Soğutma kapasitesine göre 
kompresör seçim tablosu. [11]
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Şekil 3.2 Kompresörlerin sınıflandırılması.

3.2 Evaporatörler

Evaporatör, genleşme elemanından gelen 
düşük basınçtaki sıvı-buhar karışımı olan 
soğutkanın dış yüzeyden geçen hava akımından 
ısı çekerek buharlaştığı bir çeşit ısı değiştiricisidir. 
Konstrüksiyonu kondensere benzerdir. Kondenser 
gibi ısı transferini arttırmak amacıyla borular 
etrafında kanatlar bulundurur. Direkt veya sıvı 
temaslı olarak çalışan evaporatörlerin hepsinde 
de akışkan basıncı kondenser tarafındaki basınca 
oranla çok daha düşüktür. Bu nedenle evaporatör 
tarafına sistemin düşük basınç tarafı adı verilir.

Bu elemanlar, bir maddeyi veya ortamı, soğutkanın 
buharlaşma gizli ısısını kullanarak soğutur Genleşme 
elemanına sıvı halde giren soğutkan, basıncı 
düşürülerek evaporatöre gönderilir. Düşük basınçta 
evaporatöre giren sıvı soğutkanın bir kısmı çevreden 
aldığı ısıyla buharlaşmaya başlar. Bu sebepten 
dolayı evaporatör girişinde sıvı soğutkanda buhar 
zerrecikleri görülmeye başlar. Sıvı halde evaporatör 
serpantinlerinden geçen soğutkan, sürekli olarak 
serpantin cidarlarından soğutulacak ortamın veya 
maddenin ısısını çekerek sürekli kaynar ve buharlaşır. 
Evaporatör içerisinde belirli bir noktada tamamen 
buhar haline dönüşür. Evaporatör içerisindeki buhar, 
hala soğutulan ortamdan daha soğuk olduğundan, 
ısı çekmeye devam eder. Yeni bir buharlaşma 
olmayacağından bu çekilen ısı, buharın duyulur 
ısısını (sıcaklığını) arttıracaktır. Buhar, evaporatörden 
çıkıncaya kadar sıcaklığı sürekli artacak ve çıkış 
noktasında buharın sıcaklığı doyma sıcaklığının 
üstüne çıkarak buhar aşırı kızdırılmış olacaktır. 
Soğutma miktarı; evaporatör yüzey alanına, toplam 
ısı transfer katsayısına ve soğutkan ile soğutulan 
madde arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. [12]

Soğutkanın beslenmesine, çalışma şartlarına, 
soğutulmak istenen sıvı veya havanın sirkülasyon 
yöntemine göre, soğutkanın kontrol tipine ve 
uygulamaya göre evaporatörler sınıflandırılabilir. 
Genel olarak endüstri tesislerinde kullanılan 
temel evaporatörler boru tipi, levha tipi 
ve kanatlı evaporatörler olarak karşımıza 
çıkmaktadır ve uygulamada bazı bütünleşik 
yapıların görülmesi de mümkündür.

3.3 Kondenserler

Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde kompresör 
tarafından sıkıştırılmış yüksek sıcaklık ve basınçtaki 
soğutkanın ısısını atıp soğumasına ortam sunarak, 
bu akışkanın sıvı hale dönüştürülmesi görevini 
yerine getiren elemandır. Böylece, soğutkan 
sıvı hale gelerek basınçlandırılmakta ve tekrar 
genleştirilerek evaporatörden ısı alacak duruma 
getirilmektedir. Kondenser akışkanın etkili bir 
şekilde soğumasını sağlamalı, aynı zamanda 
kompakt bir yapıda olmalıdır. Kondenserdeki ısı 
alışverişinin 3 safhada oluştuğu düşünülebilir. 
Bunlar; kızgınlığın alınması, soğutkanın yoğuşması, 
aşırı soğutma. Evaporatörde soğutkan tarafından 
çekilen ısının daha fazla olması kondenserde atılan 
ısı miktarının da daha fazla olmasını sağlayacaktır.

Genel olarak 3 değişik tip kondenser 
mevcuttur. Bunlar;

1.Su soğutmalı kondenserler,
2.Hava ile soğutmalı kondenserler,
3.Evaporatif kondenserler.
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3.4 Genleşme Elemanları

Kondenserden gelen yüksek basınç ve sıcaklıktaki aşırı 
soğutulmuş sıvı soğutkanın, basıncını ve sıcaklığını 
düşürerek buharlaşma basıncına getirmek için 
kullanılmaktadır. Soğutkanın bir kısmı evaporatöre 
girmeden, kısılma vanası içinde buharlaşmaya 
başlamaktadır. Önemli olan nokta ise, kompresöre 
sıvı fazında soğutkanın gitmesini engellemektir. Bir 

diğer işlevi ise, kompresör durduğu zaman, soğutma 
devresindeki basınç farklılığını dengelemektir. 

Kullanılacak genleşme elemanının kılcal boru türünde 
olması durumunda; kılcal boru boy ve çapı kompresör 
gerekli basınç düşümüne göre belirlenmektedir.
El ayar vanası, kılcal boru, termostatik 
kısılma vanası, şamandıralı ve elektrikli 
olmak üzere çeşitli tipleri bulunmaktadır.

4. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, yukarıda detaylı bir şekilde tanımlanmış 
olan soğutma sistemlerinin belirli şartlar altında 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde sıcaklıklar, 
soğutkanlar, soğutma kapasiteleri ve sistem 
tipi gibi parametrelerin değişimi halinde sistem 
performansında meydana gelen değişimler araştırılmış 
ve sonuçlar karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. 

Çalışmada soğutkanların ODP (Ozon Deplasman 
Potansiyeli) ve GWP (Küresel Isınma Potansiyeli) 
değerleri göz önünde bulundurulmuş ve uygun 
değerlere sahip ve bu çevrimlerde daha çok kullanılan 
türde soğutkanlar tercih edilmiştir. Analizlerde 
kullanılan soğutkanlara ait ODP ve GWP değerleri 
Tablo 4.1’de verilmektedir. Teorik olarak yürütülen 
analizler “Engineering Equation Solver” (EES) programı 
üzerinde oluşturulan sistem simülasyonlarına göre 
gerçekleştirilmişlerdir.

4.1 Analizler ve Tartışmalar

4.1.1 Tek Kademeli Ideal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin COP Yönünden Incelenmesi

4.1.1.1 Tek Kademeli Ideal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Sıcaklık Değişimlerinin
COP'ye Etkisi

Bu bölümde soğutma yükü sabit 10 kW, kompresör izantropik verimi 0,75 alınarak farklı soğutkanlar
için evaporatör ve kondenser sıcaklıklarının değişiminin COP ye etkisi irdelenmiştir. İncelemeler sonucunda 
R-134a, R-410A, R-123, R-290, R-152a, R-143a, R-407C, R-404A, R-507 ve
R600a soğutkanları için kondenser sıcaklığının artması COP’ye olumsuz etki ederken, evaporatör
sıcaklığının artmasıyla COP değerinde de artış gözlemlenmiştir.

Tablo 4.1 Analizlerde kullanılan soğutkanlara ait ODP ve GWP, yangın emniyet grubu ve atmosferik
ömür (yıl) değerleri. [13]
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Tablo 4.2 R-134a, R-410A, 3-123, R-290, R-152a, R-143a, R-407C, R-404A, R-507A ve R600a 

soğutkanları için tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde, farklı evaporatör ve kondenser 
sıcaklıklarına göre COP değişimi. Soğutma yükü sabit 10 kW, kompresör izantropik verimi 0,75 için.
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4.1.1.2 Tek Kademeli Ideal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Farklı Soğutkanların COP’ye Etkisi

Sistem analizinde Tkon = 40oC için, 10 kW soğutma yükünde ve kompresör izantropik verimi 0,75 için dokuz farklı 
soğutkanın değişen evaporatör sıcaklığıyla beraber COP ye etkisi incelenmiştir. Tablo 4.3’te her bir soğutkan için 
farklı evaporatör sıcaklıklarında elde edilen COP değerl eri gösterilmektedir. Sonuçta artan evaporatör sıcaklığı 
için COP değeri azalmıştır. Her evaporatör sıcaklığında en iyi sonucu veren soğutkan R123 olurken, en düşük 
sonucu veren soğutkan R407C soğutkanı olmuştur.

Tablo 4.3 Kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde farklı soğutkanların COP’ye etkisi
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4.1.2 Tek Kademeli Ideal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Kompresör Izantropik Verimininin COP’ye 
Etkisi

10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için Tkon =40oC Tevap=−10oC evaporatör sıcaklıklarında kompresör 
izantropik veriminin COP üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak R123 soğutkanın diğer soğutkanlara göre 
daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.

4.1.3 Tek Kademeli Ideal Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde Aşırı Kızdırmanın ve Aşırı Soğutmanın COP’ 
ye Etkisi

10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için Tkon =40oC, Tevap=−15oC ve kompresör izantropik verimi 0,75 
alınarak aşırı kızdırma sıcaklığının arttırılmasının COP üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak bütün soğutkanlar 
için artan aşırı kızdırma COP’yi de artırmıştır.

Şekil 4.1 Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde farklı soğutkanlar için kompresör
izantropik verimin COP’ye etkisi.

Şekil 4.2 Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde aşırı kızdırmanın COP’ ye etkisi.

10 kW soğutma yükünde farklı soğutkanlar için Tkon =40oC, Tevap=−15oC evaporatör sıcaklığı ve kompresör 
izantropik verimi 0,75 alınarak aşırı soğutma sıcaklığının arttırılmasının COP üzerine etkisi araştırılmıştır. Sonuç 
olarak bütün soğutkanlar için artan aşırı soğutma COP’ yi de arttırmıştır.
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Şekil 4.3 Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde aşırı soğutmanın COP’ ye etkisi.

Şekil 4.4 Aşırı soğutma yokken ve 5oC iken kondenser sıcaklığının COP üzerindeki etkisi.

Şekil 4.5 R134a soğutkanı için aşırı kızdırma yokken ve 5oC iken kondenser sıcaklığının COP
üzerindeki etkisi.

10 kW soğutma yükünde Tevap =−15oC evaporatör sıcaklığı için R134a soğutkanın aşırı kızdırma ve soğutma 
etkisinde kondenser sıcaklığı değişiminin COP üzerindeki etkisi Şekil 4.4 ve Şekil 4.5’de verilmiştir karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir.
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4.1.4 Iki Evaporatörlü ve Bir Kompresörlü Soğutma Çevrimlerinin COP Incelemesi

Bu başlık altında R143a soğutkanının Tkon =40oC kondenser sıcaklığı ve kompresör izantropik verimi 0,75 olan bir 
çevrimde,5’er kW soğutma yüküne sahip evaporatörlerin sıcaklık değişimlerinin COP’ye etkisi incelenmiştir.

Şekil 4.6 2 Evaporatörlü ve 1 kompresörlü soğutma çevriminin Evaporatör I ve Evaporatör-II
sıcaklarının COP’ye etkisi.

Tkon =40oC ve Tevap =−10oC evaporatör sıcaklıkları için R143a soğutkanı kullanılarak farklı soğutma yüklerindeki 
COP değerleri incelenmiştir.

Şekil 4.7 Soğutma yüklerinin COP üzerindeki etkisi

R134a soğutkanı kullanılarak Tkon=40oC Tevap1=−10oC , Tevap2=−10oC ve eşit soğutma yüklerinde kompresör 
izantropik veriminin değişiminin COP’ye etkisi Şekil 4.8’te verilmiştir.

Şekil 4.8 Tkon =40oC Tevap1=−10oC , Tevap2=−10oC için izantropik verimin COP’ye etkisi.
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4.1.5 Iki Kademeli Flash Gazı Gidermeli Iki Evaporatörlü Soğutma Çevriminin COP Incelemesi

Farklı soğutkanlar kullanılarak Tevap1=−10oC , Tevap2=−10oC evaporatör sıcaklıkları ve eşit soğutma yüklerine sahip 
evaporatörler ile, 0,75 kompresör izantropik verimi olan soğutma çevriminde farklı kondenser sıcaklıklarının COP’ 
ye etkisi incelenmiştir.

Şekil 4.9 İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma çevriminin farklı kondenser
sıcaklıklarının COP’ ye etkisi.

R 134a soğutkanı kullanılarak Tkon =40oC ve 0,75 kompresör izantropik verimi olan kompresör ile eşit yüklere 
sahip olan evaporatör 1 ve 2 deki sıcaklıklarının değişiminin COP’ye etkisi incelenmiştir.

Şekil 4.10 İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma 
çevriminin farklı evaporatör sıcaklıklarının COP’ ye etkisi.

4.1.6 Kaskad Soğutma Çevrimlerinde COP Incelemesi

Kaskad çevrimleri ile ilgili çalışmada ilk olarak düşük basınç ve yüksek basınç kademelerinde değişik gazlar kullanı-
larak 40oC kaskad kondenseri sıcaklığı ve −10oC evaporatör sıcaklığında 10 kW soğutma yükü ve 0,75 kompresör 
izantropik verimi ile değişen kondenser sıcaklıklarının ve gaz kombinasyonlarının COP ye olan etkisi incelenmiştir.
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Tablo 4.4 Kaskad çevrimleri için kondenser sıcaklığı, düşük basınç çevrim akışkanı ve yüksek basınç

çevrim soğutkanı değişiminin COP üzerindeki etkisi.
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5. SONUÇLAR ve GENEL DEĞERLENDIRMELER

Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimleri, 
aşırı kızdırma ve soğutma çevrimleri, iki kademeli flash 
gazı gidermeli iki evaporatörlü soğutma çevrimleri, 
kaskad çevrimleri ve çok evaporatörlü soğutma 
çevrimlerinin COP değerleri; evaporatör sıcaklığının, 
kondenser sıcaklığının ve kompresör izantropik 
verimin farklı değerlerine göre kıyaslanmıştır. Beş 
farklı soğutma çevriminde üç farklı karşılaştırma 
yöntemiyle soğutkanların ve COP’ye katkısı 
incelenmiştir. Karşılaştırmalar enerji analizinde en 
yaygın kullanılan “Engineering Equation Solver” (EES) 
yazılım programının yardımıyla yapılmıştır. Soğutkan 
seçiminde ODP ve GWP değerleri uygun olan bu 
çevrimlerde çok kullanılan soğutkanlar seçilmiştir. 
Sabit soğutma yüküne dayalı hesaplama yöntemi, 

gerçeğe daha yakın sonuçlar verdiği için hesaplamalar 
bu şekilde yapılmıştır. Çevrimlerde genel olarak 
kondenser sıcaklığı sabit tutulurken, evaporatör 
sıcaklığı arttırıldığında, sistemin soğutma etkinlik 
katsayısının da arttığı gözlemlenmiştir.

Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevrimi için; Tkon =40oC ve ve Tevap =−10oC sıcaklıklarda 
R407C 2,541 ile en düşük COP değerini alırken R123 
3,264 ile en iyi COP değerine sahiptir. Bu iki akışkan 
arasında yaklaşık %22 lik bir fark vardır. Bu sonuç 
buhar sıkıştırmalı kompresörlü bir soğutma sistemi 
tasarımında, sistemin performansını direkt olarak 
etkileyen çalışma sıcaklıkları ve parametrelerinin en 
iyi değerlerinin tespit edilmesinin yanında, soğutkan 
seçiminin de büyük önem taşıdığı ve sistemin COP’sine 
ne kadar çok etkisi olduğunu göstermektedir.
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Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevriminde örnek olarak, Tkon = sabit (Farklı sabit 
sıcaklıklar) alınıp evaporatör sıcaklığı −45oC ve 0oC 
arasında değiştirilmiştir. Dokuz farklı soğutkan 
için yapılan incelemeler sonucunda en iyi sonucu 
veren R123 soğutkanı olmuştur. Düşük evaporatör 
sıcaklıklarında soğutkanların COP’ ye etkisi birbirine 
yakın iken artan evaporatör sıcaklığıyla beraber 
soğutkanların COP değerleri arasındaki farkta 
giderek artış göstermiştir. Ayrıca bu incelemede 
azalan evaporatör sıcaklığının da COP’ye olumsuz 
yönde etki ettiği gözlemlenmiştir. Çevrimde 
çalışılan bütün evaporatör sıcaklık aralığında, 
kullanılan soğutkanların R507A ve R404A olması 
durumunda, çevrimin soğutma etkinlik katsayısı 
hemen hemen aynı değerleri almaktadır. Ayrıca 
artan evaporatör sıcaklıklarında, R410A ve R143a 
soğutkanlarının kullanılması durumunda çevrimin 
soğutma etkinlik katsayısı değerlerinin paralel 
bir şekilde artış gösterdiği görülmektedir.

Tek kademeli ideal buhar sıkıştırmalı soğutma 
çevriminde kompresör izantropik verimi 0,5 ile 1 
arasında değiştirilirken, evaporatör −10oC, kondenser 
sıcaklığı 40oC değerlerinde sabit tutulmuştur. Sabit 
kondenser ve evaporatör sıcaklığında buhar sıkıştırmalı 
soğutma sisteminde kompresörün izantropik verimi 
arttırıldığında, kompresörün çıkışında soğutkanın 
sıcaklığı azalacaktır. Sıcaklığın azalması durumunda 
kompresörün sıkıştırması gereken buharın özgül 
hacmi azalacak ve kompresöre verilmesi gereken 
birim enerji miktarı azalacaktır. Sonuç olarak, 
sabit buharlaşma sıcaklığında izantropik verimin 
arttırılması soğutma sisteminin soğutma etkinlik 
katsayısını arttıracaktır. İzantropik verim arttıkça en 
büyük COP değerini alan soğutkan R123 olurken en 
küçük COP değerine R404A soğutkanı kullanılması 
durumunda ulaşılmaktadır. İzantropik verim 0,5 ten 
1’e yükselirken soğutkanlar arasındaki COP değerleri 
arasındaki farkta giderek artış görülmektedir.

Aşırı soğutma sıcaklığı artığında, tüm soğutkanlar 
için COP değeri artmaktadır. Tablo 5.15 de R314a 
soğutkanı kullanılarak yapılan aşırı soğutmanın 
sistemin soğutma etkinlik katsayısı üzerinde 
yaptığı olumlu etki gözlemlenmektedir. Aynı 
akışkan için yapılan aşırı ısıtma işlemi de sistemin 
soğutma etkinlik katsayısını yükselmiştir. Ancak 
Kızılkan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar 
sonucunda aşırı kızdırmanın istenen değerler 
üzerinde yapılması durumunda sistemin olumsuz 
yönde etkileneceğini saptamıştır [2].

İki evaporatörlü ve bir kompresörlü soğutma 
çevriminde değişen evaporatör sıcaklıklarının COP 

ye etkisi irdelenmiştir. Evaporatör-2 sıcaklık değişimi 
her evaporatör-1 sıcaklığı için COP üzerine
maksimum %60 artış sağlamıştır. Bunun yanında 
evaporatör-1 sıcaklık değişimi COP üzerine %3 lük 
etki ile beklenen artışı sağlayamamıştır. Evaporatör 
yüklerini incelediğimizde evaporatör-2’nin yükü 
arttırıldığında sistemin COP si de artmaktadır. 
Kompresör izantropik verimine bakıldığında 
COP de ki artış verimle doğru orantılıdır.

İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü 
soğutma çevrimi için evaporatör sıcaklıkları sabit alınıp 
kondenser sıcaklığı değişiminin COP üzerine etkisi 
incelendiğinde her gaz için artan kondenser sıcaklığı 
COP’ yi azaltmıştır. Yüksek kondenser sıcaklıklarında 
R123 gazı daha verimli iken düşük kondenser 
sıcaklıklarında R407C gazının daha iyi performansa 
sahip olduğu görülmüştür. R407C gazı %59’luk bir 
COP kaybıyla kondenser sıcaklığı değişiminden en 
fazla etkilenen gaz olmuştur.R123 gazı ise %53 lük 
bir COP kaybı ile en az etkilenen gaz olmuştur.

İki kademeli flash gazı gidermeli iki evaporatörlü 
soğutma çevrimi için evaporatör ve kondenser 
sıcaklıkları değişimleri R134a gazı için 
irdelendiğinde artan evaporatör ve azalan 
kondenser sıcaklıkları COP’ yi de arttırmış ve 10 
kW soğutma yükü ile 0,75 kompresör izantropik 
veriminde maksimum COP Tkon=35 ve Tevap=0 
5,39 olarak bulunmuştur. Ayrıca artan kompresör 
izantropik verimi COP’yi de arttırmaktadır.

Kaskad soğutma çevrimlerinde yapılan analizde en 
yüksek COP değerlerine yüksek basınçta R143a 
ve düşük basınçta R123 soğutkanı kullanımında 
COP=4,02 olarak ulaşılmıştır. Ayrıca yine Tablo 
4.4’ün incelenmesiyle görüldüğü üzere azalan 
kondenser sıcaklığı her gaz ikilisi için COP değerini 
arttırıcı etki göstermiştir. En verimli gaz ikilisi olarak 
tespit edilen R143a ve R123 gazları ayrıca değişen 
evaporatör ve kaskad kondenseri sıcaklıklarında 
tekrar analiz edilerek en verimli oldukları parametrik 
değerler daha iyi değerlerle tespit edilebilir.

Bu araştırmadan görüldüğü üzere soğutma 
sistemlerinde kullanılan değişik çevrimler ile ilgili 
parametrik enerji analizlerinin yapılması gerekliliği 
ve bu analizlerde EES gibi yazılımların analiz 
ve irdelemeleri kolaylaştıracağı belirlenmiştir. 
Soğutma çevrimlerinde en güncel yaklaşım 
soğutkanlarda daha çevre dostu ve daha iyi 
performans gösterecek olanların geliştirilmesidir. 
Bu kapsamda her soğutma sezonunda yeni 
soğutkanların geliştirildiği ve ticarileştiği gözlenir. 
Örneğin son yıllarda geliştirilen yeni soğutkanlara 
R1234yf, R1234ze, R1234yz, R1233zd, R455A, 
R448A, R450A örnek olarak verilebilir. Soğutma 
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çevrim analizi yapan EES gibi bu tür programlarda 
yeni sürümlerinde bu gelişimleri dikkate alır. Yeni 
soğutkanlar için uygulama gerçekleştirilen çevrim 
daha iyi yaklaşım modelleri ile mevcut soğutkanlar 
ile parametrik incelemeleri gerçekleştirilerek ne 
tür iyileştirmelere ulaşacağımız irdelenebilir. Bu 
tür bir çalışma çok kademeli bir buhar sıkıştırmalı 
çevrim için [14] numaralı yayında incelenmiştir.

İleriki çalışmalarda farklı ve yeni soğutkanlar 
ile enerji ve ekserji analizleri, ekserji verimleri, 
exergoekonomik analizlerin de uygulandığı 
parametrik çalışmalar yapılacaktır.•

6. REFERANSLAR

[1]Özkol, N., 1999, Uygulamalı Soğutma Tekniği. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayın No:
115, Ankara, 398 s.
[2] Kızılkan, Ö., Şencan, A. ve Selbaş R., 2006, 
Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde aşırı
soğutma ve aşırı kızdırma etkisinin ısıl ekonomik 
açıdan incelenmesi, Gazi Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Ankara.
[3] Dossat, R.J., 1997, Principles of Refrigeration. 
Prentice Hall, 512p. New Jersey.
[4] Dincer, I., Kanoglu, M., 2010, Refrigeration 
Systems and Applications, Wiley.
[5] Ashrae, 1993, Fundamentals. American Society 
of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers Inc.
[6] Kılıçarslan, A. ve Tetik, T., 2011, Azeotropik 
ve yakın azeotropik soğutkan karışımlarının
karşılaştırılması, X. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi, İzmir.
[7] Selbaş, R., 2015, An Application for Refrigerant 
Selecting In the Cascade Refrigeration Systems
[8] Çengel, A. Y. and Boles, A. M., 1994, 
Thermodynamics: An Engineering 
Approach. McGraw-Hill,
987s New York.
[9] IIT Kharagpur , 2008, 40 Lessons On 
Refrigeration And Air Conditioning, India.
[10] Brown, R. N., 2005, Compressors: 
Selecting and Sizing. Elsevier Inc, Oxford.
[11] Hundy, G.F. , Trott, A.R. and Welch, T.C., 2008, 
Refrigeration and Air-Conditioning (Fourth
edition). Oxford: Elsevier, 42.
[12] Yamankaradeniz ,R., Horuz, İ., Coşkun S., 2002, 
Soğutma Tekniği ve Uygulamaları. Vipaş A.Ş.,
Bursa.
[13] Ashrae, 2017, Fundamentals. American Society 
of Heating Refrigerating and Air Conditioning
Engineers Inc.
[14] Baakeem Saleh S., Orfi Jamel, Alabdulkarem 
Abdullah, Investigation of cooling cycle for energy
efficiency, Applied Thermal Engineering, 
136 (2018) 84–96.

ÖZGEÇMIŞ

Fırat ÖZDEMIR

1989 Adana doğumludur. 2013 yılında Niğde 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde lisans derecesini almış 
ve aynı yıl Şırnak Üniversitesinde Araştırma 
Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2014 Yılında 
Hacettepe Üniversitesi'ne ve ardından Ege 
Üniversitesi'ne görevlendirilmiştir. 2015 yılında 
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina 
Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Yüksek lisans 
derecesini almıştır. Halen Ege Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü'nde Doktora öğrenimine ve 
Araştırma Görevlisi görevine devam etmektedir.

Umut ARDA

1994 yılında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 
doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Süleymaniye ve 
Harmanlı köyünde, lise öğrenimini Uzunköprü’de 
tamamladıktan sonra, 2013-2018 yıllarında Ege 
Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde 
lisans öğrenimini tamamlamıştır.

Harun BUZDEMIR

1993 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise 
öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, 2011-2013
yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mekatronik programında önlisans öğrenimini 
gerçekleştirmiştir.2013-2018 yıllarında Ege 
Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde 
lisans öğrenimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 
Onmak Makina San. Tic. Ltd. Şti. firmasında Kalite 
Kontrol Mühendisi olarak devam etmektedir.

Ali GÜNGÖR

1955 Elazığ doğumlu, evli ve iki kız çocuk babasıdır. 
Ege Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1977 yılında 
Mühendis, 1978 yılında Yüksek Mühendis ve aynı
Üniversitenin Güneş Enerjisi Enstitüsü’nden 1985 
yılında Doktor Mühendis derecelerini aldı. 1986
yılında Kanada’da Brace Research Institute’de altı 
ay araştırmalarda bulundu. 1989 yılında Isı ve
Madde Transferi Bilim Dalında Doçent oldu. 1996 
yılında Ege Üniversitesinde Profesör unvanını
aldı.1997-2012 yılları arasında Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı yaptı ve halen 
aynı bölümde Termodinamik Ana Bilim Dalında 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Bu makale, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi'nde yayınlanmıştır.

73TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2019 • YIL: 22 • SAYI: 86



Faaliyet Alanları
Sı

ra
 / 

No

Üyelerimizin iletişim 
bilgilerine 

www.essiad.org.
tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Please refer to 
www.essiad.org.tr 
for contact info of 

our members

Kl
im

al
ar

 - 
Sp

lit
 / 

Sa
lo

n 
/ V

RF
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
A/

C 
- S

pl
it 

/ 
Ca

bi
ne

t /
 V

RF

Kl
im

al
ar

 
- 

Pa
ke

t 
/ 

 
Ro

of
to

p 
/ 

Ha
ss

as
 

Ko
nt

ro
llü

                                                               
A/

C-
 P

ac
ka

ge
d 

/ 
 R

oo
ft

op
 /

 C
lo

se
 C

on
tr

ol

Fa
n 

Co
il  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Fa
n 

Co
il

Kl
im

a 
Sa

nt
ra

li, 
Hi

jy
en

ik
, I

sı
 G

er
i K

az
an

ım
lı 

Ci
ha

z 
/ 

Si
st

em
le

r 
Ai

r H
an

dl
in

g 
Un

it,
 H

yg
ie

ni
c,

 
He

at
 R

ec
ov

er
y 

Un
its

 /
 S

ys
te

m
s

Su
 S

oğ
ut

m
a 

Gr
ub

u
W

at
er

 C
hi

lle
r

Ku
ru

 v
e 

Is
la

k 
Ku

ru
  S

oğ
ut

uc
ul

ar
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   

Dr
y 

an
d 

W
et

 D
ry

 C
oo

le
r

Su
 S

oğ
ut

m
a 

Ku
le

si
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
W

at
er

 C
oo

lin
g 

To
w

er

So
ğu

k 
Od

a 
Ci

ha
zı 

ve
 P

an
el

i   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    
Co

ld
 R

oo
m

 U
ni

t a
nd

 P
an

el
s

En
dü

st
riy

el
 S

oğ
ut

m
a 

 
In

du
st

ria
l R

ef
rig

er
at

io
n 

En
dü

st
riy

el
 

 
Ha

va
la

nd
ırm

a 
/ 

Je
t 

Pu
ls

e 
Fi

ltr
e 

/ 
Do

ğa
l 

Ha
va

la
nd

ırm
a 

ve
 D

um
an

 Ta
hl

iy
es

i   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
In

du
st

ria
l V

en
til

at
io

n,
 E

va
po

ra
tiv

e 
Co

ol
er

, J
et

 P
ul

se
 F

ilt
er

  
N

at
ur

al
 V

en
til

at
io

n 
an

d 
Sm

ok
e 

Ev
ac

ua
tio

n

Ti
ca

ri 
Ti

p 
Bu

zd
ol

ab
ı /

 Te
şh

ir 
Re

yo
n

Re
fr

ig
er

at
ed

 D
is

pl
ay

 C
as

es

Fr
ig

or
ifi

k 
So

ğu
tm

a 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
Fr

ig
or

ifi
c R

ef
rig

er
at

io
n

Is
ı D

eğ
iş

tir
ici

He
at

 E
xc

ha
ng

er

Fa
n 

Fa
n

M
ek

an
ik

 Te
si

sa
t E

ki
pm

an
la

rı 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

M
ec

ha
ni

ca
l I

ns
ta

lla
tio

n 
Eq

ui
pm

en
ts

So
ğu

tm
a 

Ek
ip

m
an

la
rı 

Re
fr

ig
er

at
io

n 
Eq

ui
pm

en
ts

Ot
om

at
ik

 
Ko

nt
ro

l 
/ 

Ot
om

as
yo

n 
/ 

Bi
liş

im
 

Çö
zü

m
le

ri  
Au

to
m

at
ic

 C
on

tr
ol

 /
 A

ut
om

at
io

n 
/ 

IT
 S

ol
ut

io
ns

İz
ol

as
yo

n 
M

al
ze

m
el

er
i   

 
In

su
la

tio
n 

M
at

er
ia

ls

El
ek

tr
ik

li R
ez

is
ta

ns
 / 

Ka
na

l T
ip

i v
e 

Sa
nt

ra
l T

ip
i 

El
ek

tr
ik

li I
sı

tıc
ı   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

El
ec

tr
ic

al
 R

es
is

ta
nc

e 
/ 

Du
ct

 &
 A

H
U 

Ty
pe

 E
le

ct
ric

al
 H

ea
te

r

M
ek

an
ik

 Te
si

sa
t, 

Ta
ah

hü
t v

e 
Pr

oj
e 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
M

ec
ha

ni
ca

l I
ns

ta
lla

tio
n 

Co
ns

ul
ta

nc
y 

an
d 

Co
nt

ra
ct

in
g

1 ACS

2 Aday

3 Aera 

4 A Klima

5 Ak-Maks

6 Aksal

7 Aldağ

8 Alindair

9 Almira

10 Arel Havalandırma

11 A.T.C.

12 Ay-Pas

13 Bal-Ay-Ka Müh.

14 Barlas Soğutma

15 Başarır Soğutma

16 Birim Teknik

17 Buzçelik

18 Bütaş Klima

19 CFM Soğutma

20 Cantek

21 Coşgun Furkan Inş.

22 Daikin

23 Damla Iklimlendirme

24 Delta Klima

25 Dinamik Isı

26 DK Müh.

27 Doğu Iklimlendirme

28 Dünya Rezistans

29 Egefer

30 Egetek Makina

31 Ege Vizyon

32 Ekinoks

33 Ekofin

34 Ekonsat

35 Ema Enerji

36 Emsaş

37 Eneko

38 Ercan Teknik

39 Ergül Teknik

40 Erhalim

41 FabricAir

42 Fanart

43 Fanko

44 Form

45 Friterm

46 GMD Genel Mekanik Dizayn

47 Güldem

48 HB Mekanik

49 HCS Teknik

50 Isıdem Yalıtım

51 Imbat

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2019 • YIL: 22 • SAYI: 8674



Faaliyet Alanları
Sı

ra
 / 

No

Üyelerimizin iletişim 
bilgilerine 

www.essiad.org.
tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Please refer to 
www.essiad.org.tr 
for contact info of 

our members

Kl
im

al
ar

 - 
Sp

lit
 / 

Sa
lo

n 
/ V

RF
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
A/

C 
- S

pl
it 

/ 
Ca

bi
ne

t /
 V

RF

Kl
im

al
ar

 
- 

Pa
ke

t 
/ 

 
Ro

of
to

p 
/ 

Ha
ss

as
 

Ko
nt

ro
llü

                                                               
A/

C-
 P

ac
ka

ge
d 

/ 
 R

oo
ft

op
 /

 C
lo

se
 C

on
tr

ol

Fa
n 

Co
il  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

Fa
n 

Co
il

Kl
im

a 
Sa

nt
ra

li, 
Hi

jy
en

ik
, I

sı
 G

er
i K

az
an

ım
lı 

Ci
ha

z 
/ 

Si
st

em
le

r 
Ai

r H
an

dl
in

g 
Un

it,
 H

yg
ie

ni
c,

 
He

at
 R

ec
ov

er
y 

Un
its

 /
 S

ys
te

m
s

Su
 S

oğ
ut

m
a 

Gr
ub

u
W

at
er

 C
hi

lle
r

Ku
ru

 v
e 

Is
la

k 
Ku

ru
  S

oğ
ut

uc
ul

ar
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   

Dr
y 

an
d 

W
et

 D
ry

 C
oo

le
r

Su
 S

oğ
ut

m
a 

Ku
le

si
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
W

at
er

 C
oo

lin
g 

To
w

er

So
ğu

k 
Od

a 
Ci

ha
zı 

ve
 P

an
el

i   
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

    
Co

ld
 R

oo
m

 U
ni

t a
nd

 P
an

el
s

En
dü

st
riy

el
 S

oğ
ut

m
a 

 
In

du
st

ria
l R

ef
rig

er
at

io
n 

En
dü

st
riy

el
 

 
Ha

va
la

nd
ırm

a 
/ 

Je
t 

Pu
ls

e 
Fi

ltr
e 

/ 
Do

ğa
l 

Ha
va

la
nd

ırm
a 

ve
 D

um
an

 Ta
hl

iy
es

i   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
In

du
st

ria
l V

en
til

at
io

n,
 E

va
po

ra
tiv

e 
Co

ol
er

, J
et

 P
ul

se
 F

ilt
er

  
N

at
ur

al
 V

en
til

at
io

n 
an

d 
Sm

ok
e 

Ev
ac

ua
tio

n

Ti
ca

ri 
Ti

p 
Bu

zd
ol

ab
ı /

 Te
şh

ir 
Re

yo
n

Re
fr

ig
er

at
ed

 D
is

pl
ay

 C
as

es

Fr
ig

or
ifi

k 
So

ğu
tm

a 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
Fr

ig
or

ifi
c R

ef
rig

er
at

io
n

Is
ı D

eğ
iş

tir
ici

He
at

 E
xc

ha
ng

er

Fa
n 

Fa
n

M
ek

an
ik

 Te
si

sa
t E

ki
pm

an
la

rı 
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
  

M
ec

ha
ni

ca
l I

ns
ta

lla
tio

n 
Eq

ui
pm

en
ts

So
ğu

tm
a 

Ek
ip

m
an

la
rı 

Re
fr

ig
er

at
io

n 
Eq

ui
pm

en
ts

Ot
om

at
ik

 
Ko

nt
ro

l 
/ 

Ot
om

as
yo

n 
/ 

Bi
liş

im
 

Çö
zü

m
le

ri  
Au

to
m

at
ic

 C
on

tr
ol

 /
 A

ut
om

at
io

n 
/ 

IT
 S

ol
ut

io
ns

İz
ol

as
yo

n 
M

al
ze

m
el

er
i   

 
In

su
la

tio
n 

M
at

er
ia

ls

El
ek

tr
ik

li R
ez

is
ta

ns
 / 

Ka
na

l T
ip

i v
e 

Sa
nt

ra
l T

ip
i 

El
ek

tr
ik

li I
sı

tıc
ı   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
 

El
ec

tr
ic

al
 R

es
is

ta
nc

e 
/ 

Du
ct

 &
 A

H
U 

Ty
pe

 E
le

ct
ric

al
 H

ea
te

r

M
ek

an
ik

 Te
si

sa
t, 

Ta
ah

hü
t v

e 
Pr

oj
e 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
M

ec
ha

ni
ca

l I
ns

ta
lla

tio
n 

Co
ns

ul
ta

nc
y 

an
d 

Co
nt

ra
ct

in
g

52 Imas

53 Jet Iklimlendirme

54 Karataş Soğutma

55 Karyer 

56 Klas Klima

57 Klimasan

58 Kliterm

59 Lazer

60 Makro Teknik

61 Matesis

62 Mekanik Tesisat 

63 Mertekso

64 Messan

65 Meytes Tesisat

66 Mitsubishi Electric

67 MS Klima

68 MTT

69 Net Soğutma

70 Nursaç Havalandırma

71 Ontek

72 Otto Otomasyon

73 Öge Müh.

74 Öztaş/GreenCooler

75 Pnöso

76 Rast Enerji

77 RD Grup

78 Ref Isı

79 Rothenberger

80 Savaşlar

81 Sevel Dondurma Makinaları

82 Sisbim

83 SPA Mekanik

84 Tayfun Iklimlendirme

85 Teknion

86 Teknofan

87 Terkan

88 Termokar

89 Termomak

90 Termosan

91 Tolerans Müh.

92 Trio Iklimlendirme

93 Tunç Tesisat 

94 Türkoğlu Makina

95 Ulus Soğutma

96 Uzay Mekanik

97 Ün-Sal Makina

98 Üntes

99 Venco

100 Vengrup

101 Yılmazer
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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W




