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E D I T Ö R D E N

ulaşıyorsunuz. Kimi yeni bir bilgiye, kimi yeni bir görsele 
kimi bir eğitim videosuna yönlendiriyor. Sürekli sıkılmadan 
ilgili kaynaklarda dolaşabiliyorsunuz. Kopmadan, ilginiz 
dağılmadan, başından kalkmadan… İşte bunu yapabilmek 
maharet ister, ilgi ister, emek ister. Sektörümüzün 
gelişmesine katkıda bulunmak istiyor isek bu tür 
yeniliklere ve değişimlere kucak açmanın tam zamanıdır.

Nasıl ki geçmişte ve günümüzde kendi dilimizde ve 
evrensel dillerde sektörümüzle ile ilgili yayın ve kaynak 
kitap üretimini ön planda tutuyor isek, günümüzde buna 
ek bu tür çabalar içerisine girmek te bir zorunluluk. 

Sektörümüz için bu birikimlere en önemli katkıları 
yadsınamaz olan 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Sergisi çalışmaları TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nca başlatıldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 
SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU’nun kongre 
için hazırlanması ESSİAD olarak üstlenilmiştir. Bu 
kapsamda sektörümüz firma ve kuruluşlarının araştırma 
ve birikimlerini sektörümüzle bu sempozyumda bildiriler, 
kurs eğitimleri vb. paylaşmaya davet ediyoruz. 

Bilgi paylaşıldıkça büyür, büyümelidir.

Son söz: “Endüstri toplumuna hız kazandıran şey paradır; 
fakat bilgi toplumunu hızlandıran ve güce ulaştıran bilgidir, 
şimdi bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde yeni bir 
sınıfsal bölünme ortaya çıktı. Bu yeni sınıf, gücünü paradan 
ya da sahip olunan topraklardan değil, sadece bilgiden alıyor.”

                     John Kenneth Galbraith

Tüm iklimlendirme sektörünün bilgi, deneyim, 
teknoloji paylaşımıyla birbirinden beslenerek 
büyümesi, gelişmesi dilekleriyle… 

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

Yıllar önce ülkemizde uygulanmaya başlandığında 
mektupla öğretim, Anadolu Üniversitesi deneyimleri 
ve giderek yaygınlaşmasını biraz kaygı ve endişeyle 
izlemiştik. Giderek bu tür eğitim sistemleri gelişti 
oturdu ve yaygınlaştı. Günümüzde ise bazı firmaların 
alışkın olduğu bu tür webinarlar, çevrim içi (online) 
toplantılar, fuarlar giderek yaygınlaştı. Dünya küçüldü, 
uluslararası her türlü kurum ve kuruluşun düzenlediği 
etkinliklere evimizden, işyerimizden kolaylıkla katılabilir 
olduk. Bunun yaygınlaşan diğer bir adımı da istediğimiz 
zaman ulaşabileceğimiz, eğitim ve webinarlar olacak 
ki, bunun da örneklerini görebilmekteyiz. Nasıl ki bir 
makaleyi, bir kitabı, bir müzik eserini, bir kaydı istediğimiz 
zaman izleyebilmekteyiz. Bu tür etkinliklerde kayıtlı ve 
ulaşılabilir olacak. Tabii ki canlı bir webinarda soru sorma 
ve yanıt alma veya tartışma kısmı olmadan. İşte bu 
nedenle bu tür etkinliklerin de canlı olanı tercih edilecek. 
İyi ki teknolojik gelişmeler, internet ve haberleşme 
ağlarında bu tür gelişmelere adım adım ulaşılmış, işte 
bu da geleceği görme, okuma ve alışma değil mi?

Pandemi süreci bizleri bu arayışlara ve yönlenmelere 
zorunlu olarak getirdi. Ancak bu tür etkinliklerden 
görülen faydalarla bu tür etkinliklerin kalıcı olması 
da muhtemel. Olumsuzlukların yanında çok kişiye 
ulaşabilme, yerinden katılımla Dünya’nın neresinde 
olursa olsun bu etkinliklerin içinde olabilme sektörlerin 
gelişimine çok anlamlı katkıları olacağa benzer.

En azından eğitimcilerin, yayın evlerinin, Üniversitelerin, 
tüm sektör firma ve kurumlarının bu tür ek eğitim-
öğretim materyali üretmek gibi bir görevi de olsa gerek. 
Nitekim saygın bazı mühendislik yayınevlerinin yabancı 
ve yerli bu tür üretimlerde bulunduğunu biliyoruz. 
Bu konuda daha iyiyi ve etkiliyi üretme gibi özel bir 
çabanın da gösterilmesi gerektiği de açık. Bu tür örnek 
uygulama ve çabaları gördükçe kutlamamakta olanaksız. 
Örneğin bir e-kitap okuyorsunuz. Belli sözcüklerde 
bağlantılar kurulmuş, ilave kaynaklara bu linke bastıkça 

UZAKTAN EĞITIM, ÖĞRETIM, SANAL KONGRE VE FUARLAR DÖNEMI…
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E S S I A D ' D A N

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte 
gerçekleştirdiğimiz, iklimlendirme ve soğutma sektörü 
cihazlarının özelinde, Avrupa birliği mevzuatları 
kapsamında, CE İşaretinin İliştirilmesi ve ERP 
Uyumu mevzuatları ile ilgili webinar gerçekleştirdik. 
Bu mevzuatların bizler için iki ayağı var. Bir ihracat 
diğeri de ulusal pazarlara sunduğumuz ürünlerle 
ilgili. Özellikle 01.01.2021’de Avrupa’da zorunlu 
olacak bu mevzuatlar ihracatçılarımızı yakından 
ilgilendiriyor. Yine yüksek bir katılımla gerçekleşen 
bu etkinliğimizin çok faydalı olduğunu gördüm.

Yine sektörümüzü yakından ilgilendiren, dijitalleşme, BIM, 
Sanal fuar, MYK konularında da diğer sektör dernekleriyle 
birlikte koordineli olarak çalışmalar yürütüyoruz.

En kısa sürede COVID-19 salgınından kurtulmayı 
ve yeni normal sürece dönerek, birlikte yüz yüze 
yapabileceğimiz etkinliklerde görüşmeyi diliyorum.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve “Geleceğe 
güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak 
ve yaşatmakla olanaklıdır.” diyen Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına 
sonsuz şükranlarımızı sunuyor, 30 Ağustos Zafer 
Bayramınızı ve yaklaşmakta olan 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyorum.
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere, sağlıkla kalın.

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarımız,

COVID-19 salgınının ilk zamanlarından günümüze 
kadar gelinen süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi 
sektörümüzde de olumsuz etkilerini görüyor ve yaşıyoruz. 
İş modellerimizde ciddi değişiklikler oluyor. Bu değişimlere 
ayak uydurmaya çalışıyoruz. Gelecek planlarımızı bu 
değişimler doğrultusunda revize ediyoruz. Sivil toplum 
kuruluşları olarak da etkinliklerimizi yoğun olarak dijital 
platformlara taşıyoruz. Sanal ticaret heyetleri ve fuarlar, 
video konferanslarla yapılan sempozyumlar, bilgilendirme 
seminerleri, hemen hemen her türlü toplantının video 
konferansla yapılması gibi yeni oluşumlar içindeyiz.

COVID-19 salgınıyla birlikte hem ülkemizde hem de 
dünya genelinde daralan bir ticaret hacmiyle karşı 
karşıyayız. Böylesine zorlu koşullarda varlığımızı 
korumak ve sürdürmenin zorluklarını ve endişesini 
yaşıyoruz. Sektörümüzün tüm bu olumsuz gelişmeler 
içinde olumlu olarak ayrıştığını düşünüyorum.

Güçlü sektör birlikteliği ve özellikle ihracatçılar 
birliğimizin ihracat pazarlarındaki payımızı artırmak 
için   etkin çalışmaları gelecek için umut oluyor. Ülke 
raporları, sanal ticaret heyetleri, uluslararası tanıtım 
faaliyetleri, hedef pazar ve ürün belirleme model 
çalışmaları biz sektör profesyonellerine yol gösteriyor 
ve ihracat stratejileri oluşturmamız için büyük fayda 
sağlıyor. ESSİAD olarak bu çalışmaları üyelerimize ve 
sektöre iletmek için İklimlendirme Sanayi İhracatçılar 
Birliği (İSİB) ile bir webinar gerçekleştirdik. Yüksek 
bir katılımla gerçekleşen bu etkinliğimizin olumlu 
etkilerini gelecekte göreceğimize inanıyorum.





ESSIAD Mesleki Eğitime Katkı Koymaya Devam Ediyor

ISIB, ISKID ve ESSIAD Iş Birliğinde RCA Modeli ile ilgili Toplantı Gerçekleştirildi

Mesleki eğitimin gelişmesine katkı koymak amacıyla 
24 Eylül 2020 tarihinde Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Bölümü ile Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi 
Turgutlu Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü öğretmenlerinin katılımları 
ile ESSİAD Üyelerinden Form, İmas ve Messan 

fabrikaları ziyaret edildi.  Pandemi sürecinde 
soğutma ve iklimlendirme sektöründe mesleki 
eğitimdeki uygulamaların yerinde gözlenmesi, 
insan kaynaklarının geliştirilebilmesi için neler 
yapılabileceği konularının görüşüldüğü ziyaretlerde 
dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği 
(İSKİD) ve ESSİAD iş birliğinde gerçekleştirilen 
Açıklanmış Karşılaştırılmalı Üstünlük (RCA) 
Modeli’nin Türk Soğutma ve Klima Sektörüne 
Uygulanması ve Hedef Ülke Önerileri konusunda 
29 Eylül 2020 tarihinde çevirim 
içi toplantı gerçekleştirildi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet ŞANAL, İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ozan ATASOY 
ve ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray KORUN'un açılış 
konuşmaları ve sektöre yönelik 
ihracat verilerinin değerlendirilmesi 
ile başlayan toplantıda İSİB Şube Şefi Şeref CANLI 
İSİB'in gerçekleştirdiği faaliyetler ile birlikte sektörün 

güncel ithalat ve ihracat verileri hakkında sunum 
gerçekleştirdi. Sunum sonrasında söz alan İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent AYDIN Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) Modelinin Türk 
Soğutma ve Klima Sektörüne Uygulanması ve Hedef 
Ülke Önerileri konusunda sunum gerçekleştirdi. 

Sunumunda bir ülkenin belli 
bir üründe diğer ülkelere göre 
avantajı ya da dezavantajını 
ölçmek amacıyla uygulanan RCA 
Modeli hakkında detaylı bilgi 
vererek soğutma ve iklimlendirme 
sektöründeki ürünlerin RCA modeli 
uygulanarak hedef ülkelerin 
belirlenmesi konusunda görüşlerini 

aktardı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen 
toplantı soru cevap sonrasında sona erdi. 

ESSİAD'dan Haberler

Form İmas Messan

CE Işaretinin Iliştirilmesi ve ERP Uyumu Webinarı Gerçekleştirildi

ESSİAD tarafından organize 
edilen CE İşaretinin 
İliştirilmesi ve ERP Uyumu 
Webinarı 12 Ekim 2020 
tarihinde zoom platformu 
üzerinden T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı 
Metroloji ve Sanayi Ürünleri 

Güvenliği Genel Müdürlüğü Uzmanları Melik Hüseyin 
HAMİDİOĞULLARI, Berker KARAGÖZ ve Murat 
ÖZGÜL, Sanayi Genel Müdürlüğü Uzmanı Aslan 
GÜR’ün sunumlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Muhammed Ömer Faruk SÖNMEZ’in yaptığı açılış 
konuşmaları sonrasında sunumlara geçildi. Yoğun 
ilgi ve katılım ile gerçekleşen webinarda Piyasa 
Denetim ve Gözetim Faaliyetleri, yürürlüğe girmesi 
planlanan Mevzuat Uyumları, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen EEPLİANT-3 
Projesi konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.
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ESSİAD'dan Haberler

Dinamik Isı Borsaya Açıldı

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin 
AKDAŞ’ın ana hissedarı, ESSİAD 2013-2015 Dönemi 
Yönetim Kurulu Üyesi Göksel GÜRPINAR’ın şirket 
hissedarı olduğu, 29 yıllık tecrübesi ile yalıtım, 
ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 
sektöre hizmet veren Dinamik Isı, tamamı sermaye 

artırımı yoluyla ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı 
ile Gedik Yatırım aracılığıyla halka arz edildi.
1991 yılında İzmir’de kurulan Dinamik Isı, yalıtım, 
ambalaj ve plastik sanayi başta olmak üzere 22 
farklı sektöre Polietilen ve Polistiren bazlı köpük 
ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirip, üretiyor. İzmir 
Tire’de yer alan 35 bin m2 tesislerinde ürettiği 
ürünlerin, inşaat ve tesisat yalıtımı, ambalaj, 
iklimlendirme, otomotiv, mobilya, ayakkabı ve 
çanta, spor, sağlık ve eğlence gibi çeşitli sektörlere 
yurt içi ve yurt dışında satışını gerçekleştiriyor.

Dinamik Isı, halka arzdan elde edeceği 
kaynak ile yeni yatırım ve kapasite artışı 
sağlamayı, AR-GE kabiliyetinin geliştirilmesi 
amacıyla AR-GE ve laboratuvar yatırımını 
gerçekleştirmeyi ve satış-dağıtım ve ihracat 
faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyor. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri Sonrasında
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 22-
23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılan olağan genel 
kurulunda seçilen 48. dönem Oda Yönetim Kurulu 
üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan görev 
dağılımında Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. Selçuk SOYLU, Sekreter 
Elif ÖZTÜRK, Sayman Bedri TEKİN olarak belirlendi.

MMO genel kurulunda 48. Dönem Yönetim Kurulu'nun 
diğer üyeliklerine Harun ERPOLAT, Arife KURTOĞLU ve 
Özgür DEMIRTAŞ; yedek üyeliklere ise Selim ULUKAN, 
Egemen CEYLAN, Nazan IRMAK, Zafer ÖZTÜRK, 
Mehmet Hakkı YILMAZ, Erhan İĞNELİ ve Deniz Alp 
YILMAZ seçildi. Genel kurula sunulan Demokrat 
Mühendisler, 48. Dönem Oda Çalışma Programı 
Taslağı, Oda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nda 
görüşülerek karara bağlandıktan sonra MMO'nun yeni 
dönem çalışmaları programlı bir şekilde başlayacak.
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6 KITADA
77 ÜLKEYE

İHRACAT

42 YILLIK
BİLGİ VE TECRÜBE

Soğuk Oda Evaporatörleri

Hava Soğutmalı Kondenserler

Kuru Soğutucu

Isıtma ve Soğutma Bataryaları

DX-Evaporatörler ve Kondenser Bataryaları

Havadan Havaya Isı ve Toplam Enerji 
Geri Kazanım Eşanjörleri



Sektörden Haberler

Ema Enerji’den EHIS Sektörü'ne 25 Milyon TL'lik Yatırım 

Kurulduğu 1993 yılından bugüne kadar pek çok sanayi 
kuruluşunun yatırım ve özel proses projelerinde 
çözüm ortağı olarak hizmet veren EMA Enerji A.Ş, 
Pancar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni yatırımının 
temellerini attı. EMA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin VATANSEVER, mülkiyeti kendilerine ait 
olan 6 bin metrekare arazide yükselecek ve 
4 bin 250 m2 kapalı alana sahip olacak yatırımın, 
toplamda 25 Milyon TL’ye mal olacağını belirtti. 

Tesiste güçlü bir tasarım ve inovasyon 
altyapısı kuracaklarını vurgulayan Vatansever, 
“Tamamen yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği, 
enerji verimliliğinin sınırlarını zorlayan, dijital 
teknolojileri en verimli şekilde kullanan yenilikçi, 
akıllı ürün ve sistemler üretmek için yola çıkıyoruz” 
dedi. Yatırımla birlikte, yirmi yıllık hayallerini 
gerçekleştirme fırsatı bulacaklarını da kaydeden 
Vatansever, 65 kişiye istihdam sağlaması 
hedeflenen yatırımı, 2021 yılı Haziran ayında 
devreye almayı planladıklarını sözlerine ekledi. 

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yeşil enerjiye 
geçiş, sıfır enerjili binalar, doğaya ve çevreye saygılı 

sistem ve teknolojilerin geleceği şekillendirmeye 
başladığına dikkat çeken Vatansever, "Ülkemizin 
bu değişimi mevcut altyapısı, ürünleri ve iş yapma 
şekilleri ile yakalaması mümkün görünmüyor. 
Yeni teknolojilere, ürünlere ve iş yapma şekillerine 
ihtiyacımız var. Geleceğin ihtiyaçlarını bu günden 
gören firmalar, bu değişimin parçası olmaya başladılar 
bile. EMA olarak bu değişimden pay almak ve 
şirketimizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyabilmek 
adına temeli atılan yatırımımız, bu yönüyle 20 yıllık 
bir hayalimizin ürünü olma özelliği taşıyor.” dedi.

Yatırımın temel atma 
törenine Torbalı 
Kaymakamı Ercan 
Öter, Torbalı Ticaret 
Odası Başkanı 
Abdulvahap OLGUN, 
Pancar OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mahmut ÜNLÜSOY, 
İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ozan 
ATASOY, ESSİAD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray 
KORUN, ESSİAD 
Üyelerinden Vengrup 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüsamettin 
ÖZTÜRK, ENSİA 
Başkan Yardımcısı 
Alper KALAYCI ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. 
Tören sonrasında yatırımın temeline ilk harcı Hüseyin 
VATANSEVER ve eşi Nursel VATANSEVER birlikte attı.
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15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı için Çalışmalar Başladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 
İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen ve 
sektörün en önemli buluşma noktalarından 
olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için 
Düzenleme ve Yürütme Kurulu ilk toplantılarını 
gerçekleştirerek çalışmalara başladı. 

Düzenleme ve Yürütme Kurulu toplantıları, COVID-19 
salgını nedeniyle kişisel mesafenin korunabilmesi 
amacıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Düzenleme Kurulu Toplantısı

TESKON 2021 Düzenleme Kurulu ilk toplantısı, 
15 Temmuz 2020 tarihinde 10 üyenin katılımı ile 
düzenlendi. MMO Yönetim Kurulu Üyesi Harun 
Erpolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 
Adana, Ankara Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Mersin ve Samsun Şube temsilcileri katıldı. 

Toplantıda bir önceki kongre hakkında genel 
bilgilendirme yapıldı ve 15. kongrenin 2-5 Haziran 
2021 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi, İzmir’de yapılmasına karar verildi. 
Kongre Yürütme Kurulu’nun belirlendiği toplantıda 
Kongre Sekreteri olarak MMO İzmir Şubesi Teknik 
Görevlisi Sungu KÖKSALÖZKAN belirlendi. 

Yürütme Kurulu Toplantısı

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
Yürütme Kurulu ilk toplantısını 25 Temmuz 
2020 tarihinde gerçekleştirdi. 

Toplantıya, Yürütme Kurulu Üyeleri Arslan Çağlayan 
GÜREL, Ebru KARAKIRAN, Güniz GACANER ERMİN, 
Kemal Gani BAYRAKTAR, Kirami KILINÇ, Mehmet 
SOĞANCI, Necmi VARLIK, Nurdan YILDIRIM, 

Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve Ziya Haktan KARADENİZ’in 
yanı sıra Kongre Sekretaryası adına Sungu 
KÖKSALÖZKAN ve Önder SÖZEN katıldı. Toplantıda, 
Yürütme Kurulu Başkanlığına Ziya Haktan Karadeniz 
seçildi ve etkinliğe ilişkin çalışmalar başladı.
Toplantıda ayrıca ilk çağrı broşürü ve afişin 
hazırlanarak duyuruların başlamasına ilişkin 
çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 
bildiri konuları ve bildiri takvimi için görüşler 
oluşturularak Bilim Kurulu’yla paylaşıldıktan 
sonra son şeklinin verilmesine karar verildi.

TESKON 2021’in Ana Teması: 
MEKANIK TESISATTA DÖNÜŞÜM

Tesisat mühendisliği alanında enerji verimliliği, 
dijitalleşme ve iç çevre kalitesi ana başlıklarının 
yanında, küresel salgın sırasında hastalıkların 
yayılmasında mekanik tesisat bileşenlerinin etkisi de 
önemli bir başlık haline geldi.  Şimdiye kadar uygulanan 
çözümlerin salgın sırasında kullanılamaz hale gelmesi 
ya da çok özel önlemler altında kullanılabilmesi 
nedeniyle önümüzdeki yıllarda mekanik tesisat 
bileşenlerinin yeni yaklaşımlarla tasarlanması ve 
mevcut sistemlerin dönüşümü öncelikli gündemimiz 
olacak. Bu fikirler doğrultusunda TESKON 2021’in 
ana teması “Mekanik Tesisatta Dönüşüm” olarak 
belirlendi. Tesisat mühendislerini bekleyen bu 
zorlu süreç için TESKON 2021’in sadece güncel 
araştırmaların ve günümüz teknolojisinin sunulduğu 
bir ortam değil, geleceğin tartışıldığı ve şekillendiği, 
mekanik tesisatta yaşanacak yüksek nitelikli 
dönüşüme yön verecek itici güç olması hedefleniyor.

Sektörden Haberler
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Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı 
Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses 
Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine 
Dair Tebliğ, 5 Eylül 2020’de 31235 no'lu Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 10. maddeye göre tebliğ, yayım 
tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Tebliğ 
ile endüstriyel tip soğutmalı depolama kabinlerinin, 
hızlı soğutma kabinlerinin, yoğuşturma ünitelerinin 
ve proses çillerlerinin piyasaya arz edilmesi 

ve/veya hizmete 
sunulması ile 
ilgili çevreye 
duyarlı tasarım 
gereklilikleri 
belirlendi. 
Tebliğ’in 
2. maddesinde kapsam dahilindeki ve 
haricindeki cihazlar tanımlandı. 

Endüstriyel Soğutmada Enerji Verimliliğini Artıracak Tebliğ Yayımlandı

Sektörden Haberler

Bildiri Gönderim Tarihleri

Kongrede öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler şöyle:

16 Ekim 2020: Bildiri özetlerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
6 Kasım 2020: Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletilmesi
5 Şubat 2021: Tam metin bildirilerinin kongre sekretaryasına gönderilmesi
16 Nisan 2021: Bildirilerin değerlendirilmesi ve sonuçların yazarlara iletilmesi
30 Nisan 2021: Kongre Programının yayımlanması

TESKON+SODEX FUARI

Fuar Organizasyonu Hannover - Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Tel: 0 0212 334 69 00 Faks: 0212 347 10 96 • info@sodex.com.tr • http://mmoteskon.org • teskonsodex.com

SOĞUTMA TEKNOLOJILERI SEMPOZYUMU

15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında önceki senelerde olduğu gibi  ESSİAD organizasyonu 
ile Soğutma Teknolojileri Sempozyumu düzenlenecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar ile üniversite ve 
ilgili kurumları aynı platformda bir araya getirecek olan sempozyumda soğutma ile ilgili bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler, yenilikler ve gelecekte karşımıza çıkacak yeni ürün, yöntem ve fikirlerin tartışılması amaçlanmaktadır. 
Konu ile ilgili uzmanları bildiri, seminer, kurs v.b. konularda bilgi ve birikimlerini paylaşmaya davet ediyoruz.

* Bildiri gönderimlerini http://omys.mmo.org.tr/teskon adresinden yapabilirsiniz. 
(Internet Exporer tarayıcısı kullanılmalıdır.)

Kongre ile ilgili güncel bilgileri mmoteskon.org adresinden edinebilirsiniz.

Florlu Sera Gazı Içeren Ekipmanlar ile ilgili Tebliğ Yayımlandı

Florlu Sera Gazı İçeren veya 
Çalışması Bu Gazlara Dayanan 
Ekipmana Müdahale Eden 
Gerçek ve Tüzel Kişilerin 
Bilgilendirilmesine İlişkin 
Tebliğ, 29 Eylül 2020 tarihinde 
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında florlu sera gazları içeren 
veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara 
müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten 
gerçek kişilerin belgelendirilmesi Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan 
“19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik 

Personeli” ulusal yeterliliğine göre yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarınca yapılacaktır.

Tebliğin yayımı itibariyle, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni 
almak amacıyla başvuracak gerçek kişilerin Tebliğ 
kapsamında yer alan sektörlerde florlu sera 
gazı içeren ekipmanlar konusunda çalışmış veya 
hâlihazırda çalışmakta olan teknik personel olmaları 
ya da en az Mesleki ve Teknik Liselerinin ilgili 
bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, 
tebliğ kapsamında tüzel kişilerin belgelendirilmesi 
için, florlu sera gazları ile ilgili görev, yetki ve 
sorumluluk verilen bütün teknik personelin Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sahibi olması da zorunludur.
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Sektörden Haberler

ISIB, Ilk Sanal Heyetiyle Kazakistan’a Çıkarma Yaptı

İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) 
15-16 Eylül 2020 tarihlerinde
Kazakistan’a düzenlediği ilk 
sanal heyet organizasyonu 
150 saat süren toplam 
226 birebir görüşme ile 
tamamlandı. Türkiye’den 
22 firmanın, Kazakistan 

tarafından ise 74 firmanın katıldığı sanal 
heyet organizasyonunda toplam 392 yetkili, 
toplantılarda ticari süreçlerin geliştirilmesi ve 
yürütülmesi yönünde bilgi alışverişinde bulundu. 

Türk İklimlendirme Sanayi firmalarının ısıtma, 
soğutma, havalandırma, klima, tesisat ve 
yalıtım malzemeleri ürün grupları bazında iştirak 
ettiği toplantılara Kazakistan’ın toplam 
7 farklı şehrinden iklimlendirme, inşaat, taahhüt 
ve tasarım, tarım, madencilik sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmalar katıldı.

14 Eylül 2020 tarihinde Kazakistan Büyükelçimiz 
Ufuk EKİCİ, Nur-Sultan Ticaret Müşavirleri Selçuk 
OKTAY ve Erk OYAL, Almatı Ticaret Ataşesi Osman 
BOZTEPE, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL, İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazakistan 
Sanal Heyet Başkanı Levent AYDIN ile katılımcı 
firmaların temsilcilerinin yer aldığı bir bilgilendirme 
toplantısı ile başlayan Kazakistan Sanal Heyet 
Organizasyonu, 15 ve 16 Eylül 2020 tarihlerinde 
yapılan 40'ar dakikalık 226 ikili iş görüşmesi ile 
tamamlandı. Toplam 150 saat süren görüşmeler 
zoom programı üzerinden yapıldı. Türk İklimlendirme 

Sanayisi açısından bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade 
eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kazakistan 
Sanal Heyet Başkanı Levent Aydın, “İSİB olarak 
düzenlediğimiz Kazakistan sanal heyet toplantımız 
oldukça verimli geçti ve beklentileri karşıladı. İki günde 
biteceğini öngördüğümüz toplantılar ve görüşmeler 
uzayarak 4 güne yayıldı. Her firmamız yaklaşık 
10 adet görüşme yaptı. Kazakistan tarafındaki 
muhataplarımızdan da çok olumlu geri dönüşler aldık. 
10-15 günlük periyotta katılımcı firmalarla yapılacak 
anket çalışması ve birebir görüşmelerle toplantımızın 
somut verimliliğini ölçeceğiz. İklimlendirme sanayi 
ürünleri genelde yatırım mallarından oluştuğu için bu 
etkinliğin ticarete dönüşmesinin 6 ay ile 1 yıl arasında 
süreceğini öngörüyoruz. 1 yıl sonra Kazakistan 
sanal heyet organizasyonumuzun gerçek değerini 
ve oluşturduğu hacmi göreceğiz. İSİB olarak bu tip 
sanal heyet organizasyonlarındaki nihai hedefimiz
pandemi ile beraber zayıflayan ticari 
ilişkilerimizi geliştirirken satış hacmimizi de
büyütmektir.” dedi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
ülkelerin ticari iş süreçleri ve 
yatırım kolaylığı açısından 
kıyaslandığı Dünya Bankası İş 
Yapma kolaylığı Endeksi’nde, 
Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde 
üst sıralara tırmanması için 
yatırımcılara kolaylık sağlayacak 
yeni bir uygulama hayata geçirdi.

Yeni uygulamayla, devlet 
tarafından verilen tüm destek, 
hibe ve teşviklerin tek bir 
çatı altında toplanıp, 
www.yatirimadestek.gov.tr adresi 
üzerinden yatırımcılara sunuluyor. 

Güncel desteklerin yer aldığı 
platform, Türkiye'nin 81 ilindeki 

yatırım ofisleri ile iletişim 
kurma olanağı sağlıyor.

Yatırım Teşvik Uygulamarında Dijital Destekler Tek Bir Çatı Altında Buluşuyor

Levent AYDIN
İSİB Yönetim Kurulu Üyesi
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•Endüstriyel Soğutma Malzemeleri 
•Ticari Buzdolabı ve Klima Montaj Malzemeleri
•Ticari Buzdolabı Alüminyum Profilleri
•Boyalı ve PVC Kaplı Desenli Saclar (Plaka ve Rulo)
•Bombe Cam 

 

1203 Sok. No.18 Yenişehir - İZMİR
Tel: 0232 458 01 79 - 0232 458 05 22 Faks: 0232 449 20 13
www.karatassogutma.com.tr • info@karatassogutma.com.tr

Doğan ın  mucizesini
teknolojiyle buluşturuyoruz

Ege Bölge Bayisi



Sektörden Haberler

ISIB, 2020 Yılının Son Çeyreğinde Sektör Değerlendirme Toplantısı Yaptı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 
2020 yılının son çeyreğinde Türkiye İklimlendirme 
Sektörü'nü değerlendirdiği sanal bir basın toplantısı 
ile verilerini paylaştı. 30 Eylül Çarşamba günü 
Zoom üzerinden düzenlediği basın toplantısında 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL 
ile İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali AKTAŞ 
gelişmeler ve beklentileri ile ilgili bilgi aktardı.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, 
açılış konuşmasında, pandemi nedeniyle bu 
toplantıyı internet üzerinden gerçekleştirdiklerini, 
katılımcıların ilgisine teşekkür ettiğini, iklimlendirme 
sektörünün ihracatı konulu bilgileri paylaşacaklarını 
ifade etti. Hedef pazarlarda özellikle az gelişmiş 
ülkelerde hastane gibi yatırımların artacağını, 
mevcut yapılarda özellikle AVM gibi insan yoğun 
ortamlarda sistemlerin dizaynlarının değişmesi 
ve yenilenmesi gerekeceğinin altını çizerken yeni 
sistemlerin geliştirileceğini belirtti. 15-16 Eylül 2020 
tarihlerinde Kazakistan ile sanal bir organizasyon 
yaptıklarını çok başarılı geçtiğini söyledi. Ukrayna, 
Katar, Etiyopya,  Brezilya, Kolombiya ülkeleri için de 
aynı sanal toplantıları düzenleyeceklerini belirtti.

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali AKTAŞ, 2019 yılında 
ki etkinliklerinden bahsetti, 2020 yılı için de yoğun 
planlarının olduğunu ancak pandemi nedeniyle 
çalışma şekillerinin dijitale yoğunlaşma ile revize 
edildiğini, iklimlendirme sektörünün çalışmalarının 
üretime ara vermeden, ihracatı etkilemeyecek şekilde 
COVID-19 önlemleri alınarak devam ettiğini vurguladı.

İSİB'in basın toplantısında İklimlendirme Sektörü 
Son Durumu hakkında aşağıdaki bilgiler paylaşıldı:

-2019 yılında sektörümüz toplam 4,678M $ 
ihracat gerçekleştirdi. Aynı yıl ihracatın ithalatı 
karşılama oranı %99 olarak sağlandı.

-İklimlendirme sektörü ihracat anlamında 
Türkiye’nin 11. büyük sektörü.

-2019 yılında sektör Türkiye ortalamasının 
üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. Dünyada 
sektörün toplam ithalat büyüklüğü 504,7 
milyar dolardır. Türk -İklimlendirme 
Sektörünün pastadan aldığı pay yaklaşık %1'dir. 
Hedefimiz ise bu payı %1,5’a çıkarmak.

-Sektör ihracatının büyük bir kısmı Avrupa 
Birliği ülkelerine yapılmaktadır. 2019 
yılında Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve 
Romanya ilk beş sırayı alan ülkeler oldu.

-Avrupa Birliği ülkelerini takiben yine ülkemiz 
komşu ülkelere önemli miktarda ihracat 
gerçekleştirmektedir. Irak, Rusya Fed. Gürcistan, 
Bulgaristan ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Türki 
cumhuriyetler yine vazgeçilemez partnerlerimiz 
arasında yer alırken Çin, ABD gibi ülkelere olan 
ihracatımız da her geçen gün artış göstermekteydi.

-İklimlendirme Sektörü 2019 yılında Türkiye 
İhracatından %2,6 oranında pay almıştır. Yine bu 
oran her geçen yıl yukarı gitmekte sektörümüzün 
ülke ekonomisine olan katkısı artmaktadır.

-Türkiye İklimlendirme Sektörü 
175 ülkeye ihracat yapıyor.

-Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde sektör, 
Avrupa’nın üretim üssü konumuna geldi.

-Sektör split klimadaki üretim kapasitesi ile 
Avrupa’nın pazar lideri, radyatör ve havlupan 
ihracatında ise dünya lideri konumunda.

-Sektör, soğutma, tesisat, yalıtım ve 
havalandırma gibi diğer ürün gruplarında 
da benzer başarıları yakalamayı ve dünya 
sıralamasında ilk 10’a girmeyi hedefliyor.

-2020 yılı 27 Eylül itibariyle ise sektörün 
ihracatı 3,2 milyar doları aşan bir büyüklüğe 
ulaştı. Bu büyüklük geçen yılın aynı zamanına 
göre pandemi etkisiyle yaklaşık yüzde 5,4 
oranında bir küçülmeye işaret ediyor.

-İklimlendirme sanayi ürünlerinin kilogram başına 
katma değeri 4.3 dolar olarak gerçekleşti.
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Sektörden Haberler

-2020 sonunda İklimlendirme sektörü bir önceki 
yılın büyüklüğüne ulaşacağını öngörüyor.

-İç pazarda bu yıl pandemi nedeniyle sektör 
ürün grupları çeşitliğine göre % 12-18 
oranında bir küçülme gözlemlenmektedir.

-2020’de her ne kadar Avrupa Birliğe yapılan 
ihracatta yüzde 8,5’luk bir kayıp olsa da ihracatın 
yaklaşık yüzde 50’si yine AB ülkelerine yapılmaktadır.

İklimlendirme Sektörü alt kırılımlarına 
baktığımızda 2020 Ocak-Ağustos itibariyle;

•Isıtma sistem ve elemanları 
  644.8 milyon dolar

•Soğutma sistem ve elemanları 
  402.3 milyon dolar

•Klima sistem ve elemanları 
  343.6 milyon dolar

•Tesisat sistem ve elemanları 
  1 milyar 100 milyon dolar

•Havalandırma sistem ve elemanları   
  290,2 milyon dolar

•Yalıtım malzemeleri 
  60.6 milyon dolar büyüklüğe ulaşmıştır.

-Sektör olarak yılın kalan kısmında ve 2021’in 
ilk yarısında tedirginliğin devam edeceğini 
düşünmekteyiz. Mevcut veriler salgın sürecinin 
maalesef tekrar yükselişe geçtiğini gösteriyor. 
İkinci büyük bir şok gelmezse sektörümüzde 
son çeyrekle birlikte yeni bir ivmelenme 
görebileceğimizi düşünmekteydik. Ancak gelen 
günlük vaka sayıları bu sürecin beklentilerimizin 
çok daha ötesinde uzun süreceğini gösteriyor.

-COVID-19 sonrasında özellikle artan talebi 
karşılamak için ülkeler arasında bir üretim rekabeti 
yaşanacağını düşünüyoruz. Ancak özellikle 
pandeminin ilk dalgası ile yoğun hasar alan Avrupa 
ülkelerinde pek çok üreticinin bu süreç sonrasında 
kapanacağı ve bu durumun mevcut pozisyonunu 
koruyan Türk imalatçısı için bir fırsat doğuracağını 
düşünüyoruz. Bununla birlikte yükselecek talebi 
karşılamak için ticaretteki engellerin azaltılması 
yönünde adımlar atılması kaçınılmaz görünüyor. 
Sektör olarak bu zorlu süreçte doğru tedarik 
zinciri stratejilerini uygulamamız gerekiyor.

Sektördeki AR-GE Süreçleri, pandemi ile beraber 
değişen ürün çeşitliliği (klima, filtreler vb), global 

dünyadan gelen istekler ve gelişmeler:

-İklimlendirme Sektörü’nde 30 adet firmada 
AR-GE merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerin 
varlığı ile sektör inovatif ve katma değeri yüksek 
ürünlerin üretim merkezi konumundadır.

-İklimlendirme sektörü; dördüncü sanayi 
devrimi kapsamındaki dijitalleşme çalışmaları, 
sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, enerji verimliliği 
ve üniversite sanayi işbirliği konularındaki 
duyarlılığı ile küresel rekabet gücünü her geçen 
gün artırıyor. Ürünlerinin kalitesini en üst 
standartlardaki kalite belgeleriyle tescilleyen 
(UL, Eurovent, AHRI, ISO, CE, TÜV, etc.) Türkiye 
iklimlendirme sektörü firmaları, ERP (Energy-
related Products -Enerji ilişkili Ürünler Direktifi) 
direktiflerinin gerekliliklerini doğrudan karşılayan, 
çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını arttıran tasarruflu ürünler üretiyor.
Yaşanan pandemi süreci bizlere oluşabilecek 
yeni virüsel tehditlere karşı iklimlendirme 
sistemlerinde yeni dizaynların, yeni ürünlerin 
ve %100 taze havalı iklimlendirme sistemlerin 
kullanımının artacağını gösteriyor.

-Özellikle hastanelerde kullanılan hijyenik ortam 
cihazlarını ve çok gelişmiş filtre teknolojilerini 
sektörümüz üretiyor. Üreticiler pandemi ile birlikte 
özellikle filtre tarafında çok büyük bir talep ile 
karşı karşıya kaldı. Bu dönemde sektörümüz 
hem iç pazar için hem de ihracat için yoğun bir 
çaba içerisinde çalıştı. Filtre üretimi ile hijyenik 
cihaz ihracatında ciddi artışlar kaydettik.

-Avrupa önümüzdeki yıllarda iklim krizinin ve 
hava kirliliğinin etkilerinin önüne geçmek için 
bazı standartlara geçiyor. Sektörümüz gereken 
standartlarda üretim yapmayı sürdürüyor. Artık 
Avrupa’da bazı gazların kullanılması yasak. Doğayı, 
insanı ve kentleri koruyan teknolojileri kabul 
ediyorlar. Biz de sektörümüzde faaliyet gösteren 
firmalarımızla bu standartları yakından takip ederek 
bu pazar için gerekli standartta üretim yapıyoruz. 
En büyük rakibimiz olan Çin pandemi sonrası 
güç kaybediyor. Bu açığı biz tamamlayacağız.

Pandemi ile beraber değişen iletişim ve çalışma 
şekilleri (Sanal Fuarlar, Sanal Ticari heyetler, 
webinarlar, toplantılar, uzaktan çalışma prensipleri vb):

-İSİB olarak Türk İklimlendirme Sektöründeki 
firmaların, hedef pazarlardaki ithalatçılarla bir araya 
gelmesini sağlamak ve sektörün dünya çapındaki 
tanınırlığını artırmak amacıyla ticaret ve alım 
heyeti organizasyonları, sektör tanıtım günleri ve 
milli katılım fuar organizasyonları düzenliyoruz.
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-İSİB olarak başta ülkemiz olmak üzere tüm 
Dünya’da pandemi sürecindeki ticari, idari ve 
insani değişimleri ciddi takip ediyoruz.

-Yönetim Kurulu toplantılarımızda, çalışma 
komitelerimizde sık sık bu değişimleri 
değerlendiriyor ve çalışmalar yapıyoruz.

-Sektör olarak en büyük hedefimiz ticaretin yön 
değiştirdiği ülkelerdeki pastadan aldığımız payı 
artırmak. Bunun içinde en önemli araç doğru dijital 
iletişim faaliyetlerini kullanmaktan geçiyor.

-Video konferans görüşmelerinin tüm Dünya’da 
iletişimdeki payları artıyor. Hatta pandemi 
sonrasında toplantı ve görüşmelerin sürekli olarak 
video konferans şeklinde ilerleyeceği öngörülüyor.

-Video konferans platformlarının bu dönemde yıldızı 
oldukça arttı. Şu an kullandığımız Zoom platformu 
günde 300 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

-Google Meets, Microsoft Team ve Skype’da 
dahil ettiğimizde bu rakam yaklaşık 
günlük 500 milyon kişiyi buluyor.

-İSİB ve üye firmalar olarak doğru satıcı ve 
doğru alıcıyı bulabilmek adına iletişimde video 
konferansları etkin bir şekilde kullanıyoruz.

-Online (sanal) heyet, online fuar gibi 
organizasyonları önümüzdeki dönemde 
çok yoğun şekilde yapacağız.

-Kazakistan ile başlayan ilk dijital ticaret 
heyetimize Ekim ayında Katar ile devam 
edeceğiz. Bu doğrultuda İSİB olarak toplu tüm 
ticari aktivitelerimizi dijital platforma taşıyarak 
2021 yılında 16 adet dijital dış ticaret heyeti 
organizasyonu düzenlemeyi planlıyoruz.

-Bununla birlikte iletişimin video tabanlı 
uygulamalara kaydığını ve iletişiminde bu 
platformlarda kalıcı hale geldiğini görüyoruz.

-İSİB olarak Youtube tarafında ciddi bir kanal kurma 
çalışmasının başlangıcını yaptık. Tüm webinarlarımızı, 
sektör tanıtımlarını, hedef ülke çalışmalarını, 
reklamlarımızı ve haber dağıtımlarımızı önümüzdeki 
dönemde Youtube üzerinden gerçekleştireceğiz.

-Hedef ülkelerde, hedeflediğimiz alıcılara 
ulaşmak için hedeflemeli reklamları 
iklimlendirme sektörümüzün tanıtımı 
için yoğun şekilde kullanacağız.

-Türkiye’ye iklimlendirme sektörü anlamında yatırım 
çekmek adına Türkiye’deki başarı hikayelerini, 
yurtdışında tamamladığımız başarılı projeleri 
de tüm Dünya’ya anlatmak adına görsel iletişim 
araçlarını etkin ve verimli şekilde kullanacağız.

Sektörden Haberler

Messe Frankfurt, 2021 Ilkbahar Takvimini Yeniledi: ISH, Dijital Ortamda Yapılacak

COVID-19 pandemisi sürecinin bir sonucu olarak, 
Messe Frankfurt, Ocak ve Mart 2021 tarihleri arasında 
Frankfurt fuar alanlarında fiziksel ticaret fuarlarını 
düzenlemeyecek. Yeni sinerjilere odaklanmak 
için bahar ticaret fuarı takvimini yenileyen ve 
yeni dijital formatlarla ilgili detayları belirleyen
Messe Frankfurt Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı 
Wolfgang MARZIN “Müşterilerimiz için erken bir 
tarihte karar vermemiz önemlidir, aksi takdirde 
2021 yılı bahar dönemi ticaret fuarı hazırlıkları için 
müşterilerimizin, yatırım yapmaya başlama zamanı 
geldi. Messe Frankfurt, aldığı kararların, sergilenen 
endüstrilerin çıkarlarına hizmet etmesini sağlamak için 
müşterileriyle yakın çalışmaya devam edecek" dedi.

Bu nedenle Messe Frankfurt, Frankfurt için ilkbahar 
2021 ticaret fuarı takvimini yenileyerek seyahat 
kısıtlamaları doğrultusunda dijital formatta etkinlikler 
planlıyor. 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında dijital 
bir etkinlik olarak yapılacak olan ISH, sunulan çok 
çeşitli dijital özelliklerle 2021'de tamamen dijital 
bir etkinlik olarak gerçekleşecek. Bunlar arasında 

katılımcı sunumları (ürünler, bilgiler, videolar, 
iletişim kişileri, sohbet işlevleri ve bire bir video 
görüşmeleri), yapay zeka destekli olası satış yaratma 
için uygun iş ortakları sağlayan akıllı eşleştirme, 
katılımcılar ile çevrimiçi toplantılar, canlı yayınlar ve 
destek ekibinin rehberliğinde, isteğe bağlı yayınları 
bulunuyor. Daha fazla bilgi yakında duyurulacak.
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Inşaat Malzemesi Sanayi Üretimi Temmuz Ayında Yüzde 7 Arttı

İnşaat malzemesi 
sektörünün çatı kuruluşu 
Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD), Eylül 2020 Sektör 
Raporunu açıkladı. Raporda;  
Temmuz ayında inşaat 
malzemesi sanayi üretimi 
geçen yılın Temmuz ayına 
göre yüzde 7 arttı. 

Temmuz ayındaki üretim artışında sektörde 
işlere dönüş ve işlerin yeniden başlaması ile dış 
pazarların açılması etkili oldu. 2020 yılının Temmuz 
ayında inşaat malzemeleri ihracatı ise geçen 
yılın Temmuz ayına göre yüzde 1,2 gerileyerek 
1,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu 
gerilemeye rağmen Temmuzda 2020 yılının 
en yüksek aylık ihracatı yapıldığı belirtildi.

"Eylül 2020 Sektör Raporu"nda şu tespitler yer aldı: 

İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2020 yılı ilk 
çeyreğinde yüzde 8,1 büyümüştü. COVID-19 
salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat 
malzemesi sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde 
nisan ve mayıs aylarındaki sert daralmalar ile yüzde 
8 düşüş göstermişti. Temmuz ayında ise inşaat 
malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın temmuz 
ayına göre yüzde 7 arttı. Temmuz ayındaki üretim 
artışında sektörde işlere dönüş ve işlerin yeniden 
başlamasıyla dış pazarların açılması etkili oldu. 
 
2020 yılı Temmuz ayında 22 alt sektörün 17’sinde 
üretim bir önceki yılın Temmuz ayına göre arttı, 
5 alt sektörde ise üretim geriledi. Temmuz ayında 
birçok alt sektörde üretim çift haneli ve yüksek 
oranlar ile arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 
36,6 ile hazır beton sektöründe oldu. Çimento 
sektöründe üretim yüzde 31,7, armatür, musluk, 
vana ve valfler sektöründe yüzde 18,9, demir çelik 
radyatör sektöründe yüzde 15, seramik kaplama 
malzemelerinde ise yüzde 14,7 yükseldi.

Temmuz ayındaki üretim artışı ile 2020 yılı Ocak-
Temmuz döneminde inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. 22 alt 
sektörden 12’sinde üretim geçen yılın Ocak-Temmuz 
dönemine göre arttı. 10 ürünün üretimi ise geçen 
yılın Ocak-Temmuz döneminin altında kaldı. 

Temmuzda 2020 yılının en yüksek 
aylık ihracatı yapıldı 

2020 yılının Temmuz ayında inşaat malzemeleri 
ihracatı geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 1,2 
geriledi ve 1,94 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına 
göre gerilemekle birlikte 2020 yılındaki en yüksek 
aylık ihracat oldu. İhracat Haziran ayına göre de 
yüzde 11,1 yükseldi. Başta Avrupa pazarları olmak 
üzere pazarlarımızda işe dönüşlerin başlaması 
ihracatı olumlu etkiledi. 2020 yılı Temmuz ayında 
inşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 14,6 gerileyerek 543 milyon dolara indi. 

Kredi genişlemesi inşaat sektörünü destekliyor     

İnşaat sektörü 2018 yılının 3. çeyrek döneminden 
itibaren 8 çeyrek dönem üst üste küçüldü. Sektördeki 
küçülmenin önemli bir nedeni bozulan mali yapılar 
oldu. Buna bağlı olarak inşaat sektöründeki faaliyetler 
zayıfladı. Ancak COVID-19 salgını sonrası kredi 
hacminde yaşanan genişleme inşaat sektörünü 
ve müteahhitlik kesimini de destekledi. İnşaat 
sektörünün 2019 yılında yurtiçinden yeni kredi 
kullanımı 13 milyar TL oldu ve toplam kredi stoku 
246 milyar TL olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü ayrıca 
2019 yılında bazı kredilerini yeniden yapılandırdı. 

2020 yılında ise uygulanan destek kredilerinden 
inşaat sektörü de önemli ölçüde yararlandı. İnşaat 
sektörü çok düşük faizler ile Ağustos ayı sonuna kadar 
yeni yılda toplam 49 milyar TL yeni kredi kullandı. 
Yeni kredi kullanımları inşaat sektörü ve müteahhitlik 
kesimini mali açıdan önemli ölçüde rahatlattı. Buna 
bağlı olarak faaliyetler de canlandı ve mevcut işlere 
hızlı bir geri dönüş yaşandı. Kredi genişlemesinin 
olumlu etkisinin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Konut kredilerindeki genişleme de 
inşaat sektörüne destek veriyor

2020 yılında yaşanan COVID-19 salgını sonrası 
açıklanan destek kredileri içinde konut kredileri de yer 
aldı. Özellikle kamu bankalarının aylık yüzde 0,64 faiz 
ile kullandırdığı konut kredileri yüksek talep gördü. 
Buna bağlı olarak 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla 
konut kredisi stoku yüzde 38,7 genişledi ve 77 milyar 
TL arttı. Konut kredilerindeki bu genişleme birinci ve 
ikinci el konut satışlarında da önemli artış sağladı.

Sektörden Haberler
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İzmir’in incisi, 
Kordonboyu’nun 
en müstesna 
yerlerinden biri 
olan Pasaport’ta 
yeni inşa edilen, 
160 odalı Marriot 
İzmir Oteli’nde, 
güvenilir, 

verimli ve sağlıklı bir iklimlendirme sistemi 
sağlamak üzere Aldağ cihazları tercih edildi.
Turistik tesisin yüzme havuzu bölümü için üretilen 
Havuz Nem Alma Santrallerinde hermetik scroll 
kompresörler kullanıldı. Nem alma çevrimi için özel 

olarak tasarlanmış bir elektronik kontrol sistemine 
sahip cihaza yaz-kış ve gündüz-gece koşulları isteğe 
göre ayarlanabiliyor, otomatik olarak devreye giriyor. 
 
Tesiste hizmete girecek 5.000– 22.500 m³/h hava 
debisi aralığındaki klima santralleri ise yüksek enerji 
verimliliği ile sorunsuz işletim avantajına sahip ve 
uzun ömürlü oluşu ile öne çıkıyor. Aldağ çatısı altında 
Türkiye’deki faaliyetlerini sürdüren, iklimlendirme 
endüstrisinin küresel oyuncularından CIAT’n markasını 
taşıyan Majorline serisi 258 adet fancoil ünitesinin 
yanı sıra POWERCIAT LX ST 1108A serisi soğutma 
grupları da Marriot İzmir Oteli için hizmet verecek.

Marriot Izmir Otel’de Ciat Soğutma Grupları ve Fancoilleri ile 
Aldağ Klima Santralleri Tercih Edildi

Daikin, ZEAS ile Endüstriyel Soğutma Pazarında da Iddiasını Ortaya Koyuyor

Endüstriyel soğutma alanında ZEAS 
ve Technoblock markalarıyla Türkiye 
pazarına 4 yıl önce giriş yapan Daikin 
Türkiye, bu sektörde de liderliği hedefliyor. 

Teknolojik kalite ve tasarrufun 
buluştuğu ZEAS, geleneksel 
soğutma ekipmanlarına göre

yüzde 15 ila yüzde 40 arası 
enerji tasarrufu sağlıyor. 

Hem taze muhafaza hem de donmuş 
muhafaza uygulamaları için tek tip 
üniteye ihtiyaç duyan ürün, yüksek enerji 
tasarrufu sağlayan teknolojisiyle işletme 
maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

NEFFES Antiviral Hava Temizleyeci ile Sağlıklı Mekanlar

Tüm dünyayı 
etkileyen 
COVID-19 
(Koronavirüs) 
salgını ile birlikte 
ortak yaşam 
alanlarımız olan 
evlerimizin yanı 
sıra restoran, 
ofis, kreş, 
kuaför, hastane, 
muayenehane, 

fabrika, mağaza, AVM, sinema gibi insanların bir 
arada bulunduğu ve sürekli sirkülasyonun olduğu 
kapalı ortamların hava kalitesinin sağlanmasında 
artık yeni uygulamalar gerekmektedir. Form Şirketler 
Grubu iştiraki Form Endüstri Tesisleri’nin İzmir’deki 

fabrikasında %100 yerli olarak üretilen Neffes 
Antiviral Hava Temizleyici, sahip olduğu HEPA 13 
filtre dahil 4’lü filtre yapısı ve UV-C sterilizasyon 
teknolojisi ile kapalı ortam havasında bulunan partikül 
ve mikroorganizmaları %99,9 oranında yakalıyor.

NEFFES, Hesaplamalı Akışkanlar Analizi ile en 
sağlıklı hava akışını oluşturmak için tasarlanmıştır. 
Özel tasarım hava çıkış nozullarıyla, üstten 
üfleme, alttan emiş sağlayarak, ortamdaki tüm 
partikülleri aşağıya yönlendiren ve bulaş riskini 
en aza indiren benzersiz bir tasarıma sahiptir. Her 
ortamda en sağlıklı ve en güvenilir hava akış modeli 
sağlanmıştır. 5 farklı hava debisi için ayarlanabilir, 
en yüksek motor teknolojisine sahip EC motorlu 
fandır. Düşük ses seviyeli ve yüksek verimlidir. Ağır 
ve sürekli çalışma koşulları için tasarlanmıştır.

Ürün Tanıtımı
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Venco, dünya standartlarına uygun ürünleriyle 
ve imalat altyapısıyla; farklı ülkelerdeki 
hastane, sanayi tesisi, AVM, konut vb. projelere 
havalandırma kalitesini arttırmaya yönelik özellikli 
ve verimli ürünler sunmaya devam ediyor.
 
Katar’da “Liberal Sanat ve Bilim Merkezinin” kapalı 
otoparkında “Venco” marka VAX-S Kanal Tipi Aksiyal 
Duman Egzoz Fanları, VAX-J Aksiyal Jet Fanlar ve 
Otopark Havalandırma Aksesuarları kullanılmıştır. 
Katar, Doha’da yer alan “Four Seasons Hoteli” için 
yapılan Basınçlandırma Projesine ise “Venco” marka 

VAX-S Kanal Tipi Aksiyal Duman Egzoz Fanları, 
fanların verimli ve etkin çalışması için MCC panoları 
ve Fan Aksesuarları tedarik edilmiştir. Projelerde 
kullanılan Venco 
marka VAX-S Kanal 
Tipi Aksiyal Duman 
Egzoz Fanları ve 
VAX-J Aksiyal Jet 
Fanlar EN 12101-3 
standardına uygun 
F300 sertifikasına 
sahiptir.

Venco Katar’da Prestijli Projelere Ürün Tedarikine Devam Ediyor

Amsterdam Arena Stadı Doğu Iklimlendirme ile Nefes Alıyor

1996 yılında 
inşa edilen 
Amsterdam 
Arena 
tamamlandığında 
zamanın en 
modern futbol 
stadyumlarından 
birisi olarak 
değerlendirildi. 

Hollanda’nın önde gelen takımlarından Ajax’ın 
ve Hollanda milli takımının maçlarına ev sahipliği 
yapan stadyum şimdilerde Johan Cruijff Arena 
olarak anılıyor. Üstü tamamen kapanabilen bu 
görkemli yapı aynı zamanda konserlere, esport 
karşılaşmalarına, drone yarışlarına ve diğer 
benzeri etkinliklere de ev sahipliği yapıyor

54.000 kişi kapasiteli stadyum belli aralıklarla tadilat 
ve renovasyona tabi tutulan ve en son 2016 yılında 

renovasyona uğrayan 
stadyumda 4 yıl 
aradan sonra yeni bir 
değişikliğe gidildi.

2020 yılında başlanan 
ve 3 faz şekline 
devam edilecek 
proje ile yapının 
doğu, güney ve kuzey hatları düzenlenecek ve 
daha önce renove edilen ana bina ile uyumlu hale 
getirilecek. Yenileme kapmasında yapımı devam eden 
“Club House” bölümünde kullanılmak üzere Doğu 
İklimlendirme’nin FOUR FHR cihazları tercih edildi.

Projede FOUR FHR yer tipi yüksek verimli 
ısı geri kazanım cihazlarından 
4.000 m3/h debili 4 adet cihaz kullanıldı.

LG Innotek’in Polonya’daki 
fabrikalarının havalandırma 
ürünleri Venco tarafından 
tedarik edildi.

Global bir firma olma yolunda 
emin adımlarla ilerleyen Venco, 
dünya standartlarına uygun 
ürünleriyle ve imalat altyapısıyla, 
dünya devlerine havalandırma 
ürünleri tedarikine devam ediyor. 

LG Innotek 1970’te kurulmuş 
olup, Güney Kore’nin elektronik 
bileşenler üreten ilk firmasıdır. 
Dünya üzerinde 5 farklı ülkede, 
6 adet fabrikası bulunuyor.
LG Innotek’in Polonya’da farklı 
yerleşkelerdeki fabrikalarında 
Venco Çatı Tipi Aksiyal Fanlar,  
Çatı Tipi Radyal Fanlar,  Kanal Tipi 
Radyal Fanlar ve  Kanal Tipi Aksiyal 
Duman Egzoz Fanları kullanıldı. 

LG Innotek’in Polonya’daki Fabrikalarına Venco Imzası

Aksiyal Fanlı
V Tipi Kuru Soğutucu

Yatık Tip
Hava Soğutmalı Kondenser

Paslanmaz Borulu
NH3 ve Glikol Soğutucular

 Islak-Kuru
Soğutucular

Oda Soğutucular

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

 Sıcak-Soğuk
Su Bataryaları

Sürdürülebilir
çevre için yenilikçi 
ürünler...

40 YEARS from local
to global

vwww.friterm.com
info@friterm.com
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Mitsubishi Heavy Industries’den 
Dizayn Ödüllü Split Klimalar

Yeni nesil 
çevre dostu 
R32 soğutucu 
akışkanlı 
Mitsubishi 
Heavy split 
klimalar, iç 
mekanların 

hava konforunu yükseltirken, bulunduğu 
ortama zerafeti ve şıklığı da getiriyor.

Yeni nesil çevre dostu R32 Soğutucu Akışkan 
kullanılarak daha çevreci ve enerji verimliliği 
yüksek cihazları kullanıcı ile buluşan Mitsubishi 
Heavy split klimalar, üstün Japon teknolojisi ve 
İtalyan estetiğini harmanlayarak bir klimadan 
beklenebilecek tüm unsurları karşılıyor. 

Inventor

Civil 3D 

Navisworks 

AutoCAD

3DS Max

Fusion 360 

Photoshop CC 

Illustrator CC 

After Effects CC 
 

Premiere Pro CC 

Animate CC

Indesign CC

V-Ray 

ve daha fazlası için...

eğitimleriniz 

*Eğitim içeriklerine sahip olmak için Cadbim sosyal medya hesaplarını 
takip etmeniz ve profilimizdeki linkteki formu doldurmanız gerekmektedir. 
Başvuru Formu talebinizi DM üzerinden de yapabilirsiniz.

Ürün Tanıtımı

70 yılı aşkın 
geçmişiyle 
dünya çapında 
15.000’den 
fazla çalışanı 
ve yaklaşık 
2,3 Milyar 
Euro grup 
cirosu olan 

İsveç merkezli global şirket olan NIBE Grup 
iklimlendirme, ısıtma ve kontrol alanında üretimler 
yapmakta ve inovatif ürün geliştirme kabiliyetleriyle 
enerji verimli, düşük ses seviyeli, yüksek teknolojiye 
sahip ürünler üretmekte ve müşterilerine 
sürdürülebilir akılcı çözümler sunmaktadır.

Üntes’in ısı pompası ürün gamında yer alacak olan 
ürünlerden biri olan F2120 serisi havadan suya 
ısı pompalarıyla mevcut inovasyon düzeyinin bir 
sonraki adımı sunulmaktadır. Havadan rekor düzeyde 
serbest enerjiyi çekerken, optimum yoğuşma ve 
don kontrolü sağlar. 5.0’dan daha büyük SCOP 
değeriyle havadan suya ısı pompalarında yeni bir 
çığır açan performans sunar. Soğuk kış şartlarına 

dayanacak şekilde tasarlanmış olan F2120 serisi 
ile herhangi ek bir ısıtıcıya gerek kalmadan 65oC 
sıcak su elde etmek mümkündür. -25oC dış hava 
şartlarında bile yine herhangi ek bir ısıtıcıya gerek 
kalmadan 63oC sıcak su üretebilir. Üstelik tüm 
bunları yaparken, 2 metre mesafede sadece fısıltıdan 
biraz fazla olan 39 dB(A) ses basıncı üretir.
Teknolojinin varmış olduğu son noktayı sunan 
F2120 serisi, bir sonraki geleceğe adım atmanızı 
sağlar. Örneğin google takvime “tatil” kelimesini 
girdiğinizde ısı pompası otomatik olarak “tatil 
moduna” geçebilir. Benzer şekilde üründeki bir hata 
alarmı, servis teknisyenine bildirim gönderebilir. 
2012’de devreye giren NİBE Uplink uygulamasıyla 
bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan 
tüm bunları ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
VVM serisi iç üniteyle veya SMO 20 kontrol 
modülüyle birlikte eviniz için yüksek verimlilikle bir 
iklim oluşturabilirsiniz. VVM iç üniteleri kompakt 
yapısında kontrol sistemini, boylerini, elektrikli 
destek ısıtıcısını ve sirkülasyon pompasını bir arada 
sunar. Yüksek kapasite gereksinimlerini karşılamak 
için 8 adete kadar F2120 ısı pompası kaskad olarak 
SMO 40 kontrol modülüyle birlikte çalışabilir.

ÜNTES, Avrupa’nın Isı Pompası Devi NIBE Ürünlerini Müşterileri ile Buluşturuyor

Ürün Tanıtımı
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Termomak Enerji Sistemleri Firma Sahibi Murat ÜNLÜ 
"Her yaşanan olumsuzluk sektörel bir tecrübeyi beraberinde 

getirmektedir. Alternatif enerji kaynakları için büyük 
bir yatırım olacağını öngörüyorum özellikle yeşil enerji 
önem kazanacak. Şu bir gerçek ki; enerji bir gereklilik, 

hangi sektör olursa olsun enerjiye ihtiyacımız var."

1996 yılında kurulan Termomak, kuruluş yıllarında güneş enerjisi alanında, sonraki yıllarda kendini yenileyerek  
ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan basınçlı kap imalatında faaliyet gösteren bir firmadır.

Günümüzde 3500 m2 kapalı alan ile 1000 m2 açık alana kurulmuş tesisinde ısıtma, soğutma ve güneş enerjisi 
sektörünün imalat, satış ve pazarlama süreçlerinde müşterilerine en hızlı ve etkin çözümü sunmak hedefiyle 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Pencere
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Pencere
Öncelikle sizi tanıyalım. Bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

1971 yılında, İzmir’de ev hanımı bir anne ve 
serbest meslek sahibi bir babanın ilk evladı olarak 
dünyaya gözlerimi açmışım. İlk ve orta öğrenimimi 
tamamladığım bölümde seçmeli ders olarak 
gördüğüm Ticaret dersi ile Muhasebe ve Borç Alacak 
İlişkisi ilgimi çekmişti. Bu süreç sonrası lise bitiminden 
sonra 1989 yılında hem iş hayatı başlangıcı hem de 
dışardan okuyarak İktisat Fakültesi mezunu oldum. 

İş hayatım güneş enerjisi üzerine Mersin kökenli 
İstek firmasında 1989 yılında ön muhasebe ve satış 
üzerine oldu, devam eden süreçte işin ticari satın 
alma ve satış biriminde yönetici olarak devam etti. 
1999 Yılında ortak olarak girdiğim Termomak Enerji 
Sistemleri ile şu an firma sahibi olarak ısıtma soğutma 
ve güneş enerjisi sektöründe üretici ve tedarikçi olarak 
hizmet vermekteyim. Evliyim, iki erkek evladım ve 
değerli eşim ile yaşamımıza devam etmekteyiz.

Termomak nasıl kuruldu ve şu 
anda neler yapıyorsunuz?

Firmamızın iş yaşam öyküsü 1996 yılında Neka 
Enerji olarak iki meslektaş ustanın güneş enerjisi 

sektöründe kurduğu boyler imalat atölyesi ile 
başladı. 1999 yılında bu şirketi devir alarak bende 
mevcut üretim yapısı ile işveren olarak ilk adımımı 
atmış oldum. Hedefim ısıtma soğutma ve güneş 
enerjisi alanında hizmet veren mekanik tesisat 
taahhüt ve inşaat firmalarına üretici ve tedarikçi 
olarak üstün kaliteyi yakalayan, güvenilir, dinamik, 
çözüm üreten bir firma olmaktı. 2001 yılında bir 
ortaklık teklifi ile başlayan girişim ile firma ünvanımız 
Termomak Enerji Sistemleri olarak yeni ortaklık 
yapımız ile 2013 yılına kadar, 2013 yılından bu tarihe 
kadar da firma sahipliğimde devam etmektedir. 

Termomak, ülkemiz insanına faydalı ürünler 
sunmak, gelişen ülkemizde çağdaş bir yaşam 
kurma sürecine katkı sağlamak misyonu ile 
çalışmalarına devam etmektedir. Tüm imalat ve 
hizmet süreçlerinde kaliteye önem vererek TSE, CE, 
ISO Belgelendirme çalışmalarımız tamamlanmış 
ve yeni çalışmalar devam etmektedir. 

Termomak sektöründe üretici ve tedarikçi olarak 
üretim, satış ve pazarlama süreçlerini dünyada 
yaşanan globalleşme sonucu, uzmanlaşma ve en 
iyiyi ortaya koyabilme gerekliliğini tüm çalışmalarına 
yansıtmakta, genç ve dinamik bir kadro ile kaliteli 
hizmetin son noktasını yakalamayı amaçlayan, ülke 
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ekonomisine katkıda bulunan, çalışmaları ve müşteri 
ilişkileri ile ticari bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan, 
güçlü, dinamik, heyecanlı, sektörüne hakim bir 
firma olma hedefi ile yoluna devam etmektedir. 

Hedef pazarlarınız ve ürün gruplarınız 
hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Hedef pazarımızı daha iyi anlatabilmek adına 
öncelikle ürün gruplarımızdan bahsedeyim. 
Termomak enerji firmasının hem imalatçı kimliği 
hem de distribütör kimliği bulunmaktadır.

İmalatçı kimliğimiz ile; Termomak markası adı altında 
satışını yaptığımız ürünler basınçlı ve basınçsız 
kaplar olarak nitelediğimiz tüm ürünlerdir. 
Örneğin; hava tankları, hidrofor tankları, 
buffer tanklar, yakıt tankları, galvaniz ve 
epoksi boyler, paslanmaz sacdan mamul 
dogalgaz bacaları ve sulu baca filtreleridir.

Distribütör kimliğimiz ile; Ünmak firmasının Ege 
Bölge Distribütörü olarak satışını yaptığımız 
ürünler; kalorifer kazanları, kombiler, petekler, 
radyatörler ve emaye boylerlerdir.
istek firmasının ege bölge distribütörü 
olarak satışını yaptığımız ürünler; ısıtmada 
kullanılan güneş enerjisi kolektörleridir. 

Ülkemiz, Akdeniz ikliminde yer aldığı için kışlar 
soğuk yazları sıcak geçmektedir. Bu da ısıtma 
ve/veya soğutma sektöründe yer alan firmaların 
satışlarında mevsimsel dalgalanmalar yaratmaktadır. 
Biz Termomak olarak 12 ay satış yapabileceğimiz 

mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmeyecek 
şekilde ürün gruplarımızı genişletmek ve daha geniş 
bir pazara hitap etmeye çalışıyoruz. Öncelikli hedef 
pazarlarımızı buna uygun seçiyoruz. Bu bağlamda; 
inşaat sektörü ve bu sektörün mekanik tesisat işini 
yapanlar, bacalı imalat yapan tüm fabrikalar, ısıtma ve 
soğutma sektöründe yer alan ve al-sat şeklinde ticaret 
yapanlar hedef pazarlarımız arasında yer almaktadır.

Son dönemde dünya çapında yaşanan gelişmeler 
paralelinde değerlendirecek olursanız, yaşanan 
süreç sizi nasıl etkiledi? Yaşanan sürecin 
ısıtma, soğutma ve güneş enerjisi sektörüne 
yansımaları hakkında neler söylersiniz? 

Küresel ölçekte yaşadığımız COVID-19 salgını, 
insanları ve toplumları sağlıkları yönünde tehdit 
etmekle birlikte son yüzyıllık dönem için görülmemiş 
ölçekte sosyolojik, ekonomik ve psikolojik 
boyutlarıyla da kaygılandırıyor. COVID-19 salgını, 
sektör gözetmeksizin herkesi etkiledi. Firma olarak 
biz de öngörülemeyen riskler ile karşı karşıya 
kaldık. Yurt dışı ihracat ve ithalat dengesine bağlı 
olarak talep daralır mı? Nakit sıkıntısını yaşanır 
mı? Ödemeler zamanında gelir mi? Devlet nasıl 
kararlar alıp uygulayacak? Hangi sektörler daha fazla 
etkilenir? gibi bir çok soru ile karşı karşıya kaldık.

Firma olarak her duruma uygun senaryolar 
ürettik, bayi ve alt bayilerimiz ile distribütörlüğünü 
yaptığımız firmalar ile devamlı iletişim halinde 
olduk. Bu süreç, dayanışma içinde olmamız 
gereken birlik ve beraberlikle atlatacağımız bir 
dönem. Biz kararlı ve yapıcı ticaret anlayışımızla 
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bu dönemi sorunsuz atlattığımızı görüyor ve 
bilançolarımızda yansımasını hissediyoruz.

Isıtma ve soğutma sektörünün olmazsa olmazı 
enerji sektörüne gelirsek; salgın tedbirlerini 
uygulayan ülkelerde sanayinin enerji talebinde 
azalma yaşanmışken, evde kal uygulaması nedeniyle, 
konutların elektrik tüketimi arttı. Ham petrol fiyatı 
dramatik bir düşüş yaşandı. Enerji sektörü yatırımcıları 
için fırsat gibi görünen bu durum yatırımcıların özellikle 
piyasa istikrarı için yatırım planlarını önümüzdeki 
dönemde nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. 

Benim düşüncem, her yaşanan olumsuzluk 
sektörel bir tecrübeyi beraberinde getirmektedir. 
Alternatif enerji kaynakları için büyük bir yatırım 
olacağını öngörüyorum özellikle yeşil enerji önem 
kazanacak. Şu bir gerçek ki; enerji bir gereklilik, 
hangi sektör olursa olsun enerjiye ihtiyacımız var. 

Yaşanan süreç ve sonrası ile ilgili olarak 
görüşleriniz ve firma olarak bu dönemde 
yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Yaşanan süreç daha önce deneyimlemediğimiz bir 
süreç. Risklerini ve sonuçlarını tamamen yaşayarak 
tecrübe ettiğimiz bir dönem geçiriyoruz. Her ne kadar 
ilk zamanlardaki kadar belirsizlik olmasa da sürecin 
tamamen bitmemiş olması bizim de planlarımızı 
bu doğrultuda değiştirmemize neden oldu. Süreç 
içerisinde devletimizin tüm sektörlere sağladığı 
ve sağlamaya devam ettiği finansal destek çok 
önemliydi. Ayrıca bu tür kriz ortamlarında tabana 
yaygın müşteri ağına sahip firmalar ile borç yükü az 
olan firmalar en az sorun yaşayan firmalar olurlar. 
Biz yıllardır tabana yaygın çalışıyor ve riskimizi 
dağıtıyoruz. Kısa vadeli borç yükünü uzun 
vadeye düşük finansmanla yaymak da bu 
tür dönemlerde önünüzü görmek ve daha 
sağlam adımlar atmak için çok önemlidir.

Bu dönemde firma olarak daha önce de bahsettiğim 
gibi tedarikçilerimiz ve alıcılarımızla beraber hareket 
ettik. Alıcılarımıza finansal yük yaratmamak için 
tedarikçilerimizle görüştük, her iki bacağı da iyi 
yönettik, bu durumda aslında tüm riski birbirimize 
bölmüş olduk ve süreci en az zararla atlatmaya 
çalıştık. Biz her zaman çözüm odaklı bir işletme 
olduk. Benim çözüm önerim de budur. Binayı ne kadar 
sağlam zemine yaparsanız o kadar dayanıklı olur.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? 

Öncelikle bu röportaj fırsatı için şahsım ve 
şirketim adına sizlere teşekkür ederim. Üyesi 
olduğum ESSİAD başta olmak üzere tüm 
sektör derneklerimize çalışmalarında başarılar 
diler, emeği geçen her katılımcı ve profesyonel 
çalışanlarımıza teşekkürlerim iletmek isterim. 

Daha önce de ESSİAD bünyesinde Yönetim Kurulu 
Üyeliği de dahil olmak üzere benzeri çalışmalarda 
yer aldığım için ortaya çıkan başarılı çalışmaların 
ne kadar zor olduğunu emek ve özveri istediğini 
yakinen biliyorum. Son zamanlardaki çalışmaları 
da takdirle takip etmekteyim. Sivil toplum 
örgütlerinin ve derneklerimizin iş birliklerinin 
artarak devam etmesi, bu süreçte tüm paydaşların 
gerekli destekleri verebilmesi çok önemlidir. 
Yapılan bu önemli çalışmalara katkı sağlayarak 
hem sektörümüze hem ülkemize yaşadığımız 
konjonktürde gelişime destek verebilmeyi dilerim… 

Daima güzellikleri paylaşacağımız, savaşsız 
barış içinde yaşayabileceğimiz bir Dünya 
temennilerim ile Soğutma Dünyası okurlarına 
sevgi ve saygılarımı sunarım.•
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COVID-19 ve Çalışma Yaşamında Normalleşme Çabaları

Fatih ZENGIN
Iş Güvenliği Uzmanı (A)

Çukurova Üniversitesi Işyeri Sağlık Güvenlik Birimi 

COVID-19 pandemisinin yıl dönümü diyebileceğimiz 
bir dönemden geçerken geride bıraktığımız bir 
yıla dönüp baktığımızda kazanımlarımızın ve 
kaybettiklerimizin bir muhakemesini yapmak ve 
yolumuza devam etmek zorundayız. Ünlü müzik 
grubu Queen’in sahne sanatlarına kazandırdığı 
metafor olan “Show must go on” yani ne olursa 
olsun gösteri devam etmeli felsefesi günümüzde 
bütün iş dünyası için kullanılmak durumundadır. Hal 
böyleyken COVID-19 ve çalışma yaşamını irdelemeye 
başlayalım. İnsanlar yaşadıkları felaketlere göre ilgi 
alanlarını belirlemektedirler, bu sebepten birçok 
insan daha önce hiç duymadığı ya da kullanmadığı 
kavramlarla karşılaştılar. Öncelikle bilinen sağlık 
ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) tanımlarının biraz 
dışına çıkacağız. Herkesin bildiği ve halk sağlığının 
temel kavramı olan optimal sağlığın yani WHO 
(Dünya Sağlık Örgütü) tanımıyla sadece hastalık ve 
sakatlığın olmayışı değil bedenen, ruhen ve sosyal 
yönden tam bir iyilik halinin artık bozulduğu veya risk 
altında olduğu aşikardır, peki sonrasında ne var? İşte 
burada diğer kavramlar devreye girer. İkinci düzeyde 
çalışanların sub-klinik dönemi yani hafif belirtilerle 
seyreden hastalık dönemi, üçüncü düzeyde klinik 
dönem yani hastalığın bütün belirtilerinin görüldüğü 
dönem, dördüncü dönemde ise ağır hastalık dönemi 

yani hastalığın insan hayatını tehlikeye soktuğu 
dönem olarak literatürde yerini alır. Zira Sağlık 
Bakanlığı son dönemlerde yayınladığı istatistiklerde 
yoğun bakım hasta sayısı kavramı yerine ağır 
hasta sayısı olarak kullanmaya başlamıştır.

Hayatımızda daha önce pek kullanmadığımız ve şuan 
hayatımızda yer alan birçok kavram (örn. pandemi, 
endemi, epidemi, salgın, sporadik vaka, patojenite, 
virülans, enfektivite) içinden özellikle virülans 
bir diğer kritik kavramdır ve virüslerin dokulara 
yayılım yeteneği ile hastalığı ve şiddetini oluşturma 
potansiyelini belirler. Günümüzde beklentimiz 
SARS-CoV-2’nin virülansının düşmesi, hastalığa 
karşı aşının ve etkin tedavisinin bulunmasıdır. Bu 
mücadeleler ve beklentiler içerisinde bizim en büyük 
moral kaynağımız bu pandeminin dünya tarihinde 
ne ilk ne de son olduğu, dünya tarihinde çok daha 
şiddetlilerini atlattığımız ve atlatmakta olduğunu 
bilmemiz olacaktır. Kısaca geçmişteki pandemilere 
bakacak olursak durumun ciddiyeti Tablo 1'deki 
rakamlardan anlaşılacaktır. Tablonun bizi üzdüğü 
kadar moral de vermesi gerekmektedir. Çünkü bu 
mücadelenin kazanılabilir olduğu ve günümüz tekniği 
sayesinde kayıpların bu kadar fazla olmayacağını 
(toplam insan nüfusuna oranla)  bize hatırlatmaktadır. 
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Hastalık Adı Etken Tahmini can kaybı

Kara Veba Yersinia Pestis (bakteri) 75-200 milyon

Justinianus Vebası Yersinia Pestis (bakteri) 25-100 milyon

Çiçek hastalığı Variola (orthopox virüs) 20 milyon

Kolera Vibrio cholerae (bakteri) 4-6 milyon

Grip(İnfluenza) 
(örn. İspanyol G.,Domuz G.,
Kuş G., Hong Kong G., Asya G.)

H1N1, H5N1
H2N2, H1N1,
H3N3, H7N9, (virüs)

45 milyon

Tablo 1. Tarihte Pandemiler
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Aynı zamanda normal hayatın devam edebileceğini 
hala süren pandemilerden anlamaktayız ve bizi 
karamsarlığa iten “artık hiç birşey eskisi gibi 
olmayacak” klişelerine takılmadan hayatımıza devam 
edebilmeliyiz. Sadece artık bazı konularda daha duyarlı 
hale geleceğiz ve zaten hep öyle olmamız gerekliydi. 

Günümüzde, hala devam eden pandemilerden olan 
ve 32 milyon insanın canına mal olmuş AIDS hastalığı 

ortaya çıktığında da aynı şeyler söylendi fakat 
günümüz itibariyle AIDS artık eski korkutuculuğunu 
kaybetmiştir. Birleşmiş Milletler'in 2019 yılı raporuna 
göre 2019’da 2010 yılına göre AIDS’e bağlı ölümlerde 
%33’lük bir azalma gözlemlenmiştir. Aynı sonuçların 
COVID-19 hastalığında yaşanması için hiçbir engel 
bulunmamaktadır. Zira insanoğlu İspanyol Gribi'ni, 
Çiçek Hastalığı'nı, Kara Veba'yı yenmiştir. Korkması 
gereken biz değil, SARS-CoV-2 virüsüdür.  

OCAK ŞUBAT MART 2020 • YIL: 23 • SAYI: 88 37

Hastalık Adı Etken Tahmini can kaybı

AIDS HIV(virüs) 32 milyon

EBOLA Ebola Virüs 11 bin

ZİKA Zika Virüs -

COVID-19 SARS-CoV-2 (virüs) 994 bin

Tablo 2. Günümüzde devam eden pandemiler 

Salgına iş dünyası ve çalışma yaşamından bakacak 
olursak, yaşadığımız karantina aylarından sonra 
bir gerçeklikle karşılaştık, o da dışarıda ölümcül bir 
virüs olduğu gerçeği kadar içeride kalmaya devam 
edersek açlık adlı başka bir gerçeklik ile karşı karşıya 
kalacağımız. Ekonomik zararı, sosyolojik ve psikolojik 
zararı, fizyolojik zararı, eğitim ve bilim dünyasının 
yaşamakta olduğu zararı en aza indirebilmek için 
çalışma yaşamına dönmek zorundayız. Bu süreçte 
hem yönetsel, hem İSG, hem de çalışan anlamında 
bazı dinamikleri harekete geçirmeliyiz. Normalleşme 
bir plan dahilinde olmalı ve plan şunları içermelidir;

•Psikolojik Hazırlık ve Planlama Yapılmalı
•Risk Değerlendirmeler Güncellenmeli
•Temizlik ve Hijyene Daha Çok Önem Verilmeli
•Sosyal Mesafe ve İzolasyon Uygulanmalı
•KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) Kullanılmalı

Ana başlıkları detaylandırmak gerekirse öncelikle 
ve belki de en önemli aşama olan psikolojik 
hazırlık ve planlama safhasında, çalışanların şok-
inkar, stres, kaygı, korku, bunaltı, endişe, panik, 
öfke, tahammülsüzlük-gerginlik, umutsuzluk, 
huzursuzluk, suçluluk-çaresizlik gibi duygu durumları 
yaşayabileceklerini ve bunun tamamen normal 
bir durum olduğunu unutmamalıyız. Bu süreçte 
meydana gelebilecek Obsesif Kompulsif Bozukluk 
(OKB) ve Travma Sonrası Stres Bozuklukları (TSSB) 
tedavi edilmezse on yıllarca sürebilmektedir. Belkide 

pandemi bitmesine rağmen bu hastalıklar ömür 
boyu sürecektir. Bu gibi durumları engellemek 
için çalışanların profesyonel psikolojik destek 
almaları ve ilaç kullanmaları gerekebilir. Bir diğer 
önemli konu olarak fiziksel aktivitenin azalmasına 
bağlı olarak Obezite, Derin Ven Trombozu (DVT), 
Kalp Krizi (MI), Varis gibi hastalıkların ortaya 
çıkma ihtimaline karşı hareketliliği artıracak 
önlemler alınmalıdır. İşyeri hekimlerinin çalışanlara 
yaptıklarını muayenelerin aralıklarını kısaltmaları 
da ayrı bir yöntem olarak kullanılabilir.

Risk değerlendirmesi anlamında, COVID-19 dikkate 
alınacak şekilde risk değerlendirmesi ivedi şekilde 
yenilenmelidir. Çalışanların COVID-19 ve diğer 
pandemilere yakalanma tehlikesi saptanmalı ve 
engelleyici önlemler risk değerlendirme dokümanında 
belirtilmelidir. Zira çalışma alanına bağlı olarak insan 
faktörü fazla olan çalışanların hastalığa yakalanma 
oranı diğer çalışanlara göre fazla olacaktır.

İşyeri temizliği her zaman önem arz etmekteydi 
fakat pandemi döneminde bu önem daha fazla artış 
gösterdi bu bağlamda işyeri temizliğinde temizlik 
yapma sıklığı artırılmalı ve kullanılan malzemeler 
daha etkili olmalıdır. Özellikle ortak kullanımı ve 
dokunma ihtimali olan kapı ve pencere kolları, 
bilgisayar, fare, yazıcı, telefon gibi cihazlar alkol bazlı 
dezenfektanlarla günde en az 3 defa silinmelidir. 
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Ortak alanlarda gazete, dergi gibi yayınlar 
bırakılmamalıdır. Çalışma alanı ise ozon içerikli 
dezenfektanlarla temizlenmelidir. Çalışanların 
çalışma alanı girişinde temassız ateş ölçerle ateşi 
ölçülmeli ve el dezenfektanı istasyonunda elleri 
dezenfekte edildikten sonra birime girişlerine izin 
verilmelidir. Çalışma sırasında ise belirli aralıklarla 
ellerin su ve sabunla en az 20 saniye yıkanması 
sağlanmalıdır. Bu uygulamada idari amir gerekirse 
kendisi önderlik etmeli ve teşvik edici olmalıdır.

Bir diğer önemli konu sosyal mesafe ve izolasyon 
uygulamalarıdır. Çünkü hastalığın etkin bulaşması 
damlacık ile gerçekleşmektedir. Damlacıkların sağlıklı 
insana ulaşmasını engellemede önemli önlemlerden 
birisi ise “mesafe”dir. Çeşitli kaynaklarda farklı 
metrajlarda ölçü verilmekle beraber işyerlerinde en 
uygulanabilir olan mesafe 2 metredir. Çalışanların 
ve müşterilerin asgari 2 metre mesafeli olarak 
çalışması sağlanmalıdır. Bu konuda yapılabilecek en 
güzel uygulamalardan birisi yer işaretlendirmeleri 
yapmaktır. İşyerinde insanların yürürken ya da 
çalışırken bu yer işaretlerini kullanması durumunda 
bir biri ile 2 metreden fazla yaklaşamayacağı 
şekilde işaretler yerleştirilmelidir. İşyerlerinde 
yazılı ve sözlü uyarılar bulunmalıdır. Sosyal mesafe 
uygulanmasında bir diğer yöntem ise çalışanların 
cep telefonu uygulamaları ve GPS takibi ile bir 
araya gelip gelmediklerin takip edilmesidir.

Son olarak İSG risk kontrol hiyerarşisinde de son 
basamağı oluşturan kişisel koruyucu donanım 
kullanımıdır. İşyerlerinde Covid-19 bağlamında kişisel 
koruyucu donanım seçimi sırasında yapılan iş dikkate 
alınmalıdır. Yapılan işte damlacık teması ihtimali, 
insan teması ihtimali, kötü hava kalitesine maruz 
kalma ihtimali dikkate alınmalıdır. Her sektörde ve 
her işte ise maske olmazsa olmaz kişisel koruyucu 
donanımdır. Fakat maske seçiminde de yapılan iş 
dikkate alınmalıdır. Çünkü basit cerrahi maskeden, 
FFP3 maske tipine, tam yüz maskesinden, kompozit 
kendinden oksijen tüplü maskelere kadar geniş 
çeşitlilik bulunmaktadır. Aynı şekilde eldivenler, 
yüz vizörleri, iş tulumları yapılan işe göre seçilip 
çalışanların kullanması sağlanmalıdır. Tercihen 
kullan at tipinde donanımlar kullanılmalıdır.  Burada 
bir diğer dikkat edilecek nokta ise kişisel koruyucu 
donanımların zimmet tutanağı karşılığı verilmesi 
ve kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesidir.•
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T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı 

Iklim ve Iklim Şube Müdürlüğü 

İklim, insan sağlığı ile faaliyetlerini ve buna ek olarak 
tüm sektörlerin ekonomik faaliyetlerini etkileyen bir 
unsurdur. Günümüzde insan kaynaklı olarak ortaya 
çıkan iklim değişikliği ve etkileri yaşadığımız iklim 
koşullarının değişmesine; sıcaklıklar ve meteorolojik 
kaynaklı afetlerin sayı, şiddet ve sıklığında artışlara 
neden olmaktadır. Örneğin, kış aylarında özellikle 
kıyı kentlerimizde, ağaçların erken çiçek açmalarına, 
sıcak hava dalgalarına, yaz aylarında serin havalara, 
şiddetli yağışlara ve sellere tanık olmaktayız.

Sektörlerin yatırım, işlerin planlanması ve gelecek 
stratejilerin belirlenmesi aşamalarında iklim 
ürünleri kullanmaları hem işleri hem de kazançları 
için faydalı olmaktadır. Sektörler iklim ürünleri 
dört zaman adımı ile kullanabilmektedir. Bu 
zaman aralıkları ve iklim ürünleri şunlardır;

•Yatırım planlarını ve iş tasarımlarını 
yaparken “Yakın Geçmiş (30 – 0 yıl arası)” 
sıcaklık, yağış, nem ve meteorolojik karakterli 
afetlerden oluşan iklim ürünlerini, 
•Sektör çalışmaları izleme planları için “Şu an” 
tahmin ve erken uyarı, iklim ürünlerini,
•Sektörlerin üretim planları, üretim miktarı hesapları, 
acil durum planları ve tedbirler vb. çalışmaları için 
“Yakın gelecek ( 1 ay –  1 yıl arası)” aylık/mevsimlik 
tahmin ve 6 aylık/bir yıllık iklim durumu beklentileri,  
•Sektörlerin uzun dönemli yatırım 
planları iklim değişikliği uyum planları 
ve tedbirler vb. çalışmaları için “Uzak 
gelecek (5 – 30 yıl veya daha uzun)” iklim 
öngörü (projeksiyonları) ürünleridir.

Her sektör farklı bir iklim/meteorolojik 
parametre ve bu parametrelere ait eşik 
değerleri ile hazırlanmış ürünler istemektedir. 
İklimlendirme sektörü göz önüne alındığında 
kullanılacak iklimsel/meteorolojik 
parametrelerin sıcaklık, yağış, güneşlenme 
süresi/şiddeti ve rüzgâr olacaktır. Ayrıca bu 

parametrelerden türetilecek ısıtma ve soğutma 
gün dereceleri ve benzeri ikincil ürünler sektöre 
katkı sağlayacaktır. Örneğin sıcaklık verileri ve ikincil 
ürünleri ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
sistem kapasitelerinin, enerji kullanım miktarı ve 
enerji tüketim hesaplarında kullanılabilecektir. 
Su ile soğutma sistemleri kullanıldığında su 
kaynaklarının hesabı için yağış verileri faydalı 
olacaktır. Sitemlerin tasarımında yenilenebilir 
enerji sistemleri kullanılması durumunda rüzgâr 
ve güneşlenme süresi ile şiddeti de kullanılması 
gerekecektir. Ayrıca, iklim değişikliği ile birlikte bu 
parametrelerde değişimler olacağı düşünüldüğünde 
güncel veriler ile çalışmak gerekecektir. Diğer 
bir konuda kentlerdeki sistem tasarımlarında 
kentsel ısı adalarının dikkate alınması olacaktır.

Kentlerdeki iklimlendirme sistemlerinin tasarımında 
en önemli ürünlerden bir tanesi Isıtma ve Soğutma 
Gün Dereceleri’dir. Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi 
(Eurostat) Isıtma Gün Dereceleri için eşik değer 
olarak ortalama sıcaklığın 15°C’ye eşit ya da küçük 
olduğu günlerde ısıtma yapılmasını önermiştir. 
Bina içi sıcaklık dengesi de dikkate alınarak bu 
eşik değeri 18°C olarak kullanılmaktadır. Günlük 
ortalama sıcaklık ile farkı alınıp eşik değerin 
altında kaldığı gün sayısı ile çarpılmaktadır. 
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Soğutma Gün Dereceleri için bu eşik değer 22°C 
kullanılmakta ve aynı işlem bu eşik değerin üzerindeki 
günlük ortalama sıcaklıklar için yapılmaktadır. 
İklim değişikliği ile birlikte son yıllarda sıcaklıkların 
artması nedeniyle ısıtma ihtiyaçları azalmıştır. 
2019 yılı aralık ayında ısıtma gereksinimi üst sınırı; 
810 gün-dereceden 669 gün-dereceye düşmesiyle 
tespit edilmiştir. Buna karşın soğutma ihtiyaçları 
ise bahar aylarından itibaren artmaya başlamıştır.

Isıtma ve Soğutma Gün Derecelerinin eşik değerleri 
tarım sektöründe kullanılan seralar söz konusu 
olunca değişmektedir. Sera içi ikliminin, içerisinde 
yetiştirilen bitkilerin yaşam ve verim koşuluna en 
uygun şekilde olabilmesi için sera içi sıcaklığın
12.0°C ila 28°C arasında tutulması ve buna göre 
ısıtma soğutma işlemi yapmak gerekmektedir. 

Ayrıca, 1°C ısıtma veya soğutma yapmak 
için harcanacak enerji miktarı ve maliyeti 
bilinmesi durumunda Isıtma ve Soğutma 
Gün Dereceleri ile enerji tüketimi ve maliyet 
hesapları da yapılabilmektedir.

Sektörün üretim planları, üretim miktarı hesapları, 
pazar durumu ve benzeri gelecek planları için 
aylık/mevsimlik tahmin ve altı aylık/bir yıllık iklim 
durumu beklentileri ürünleri kullanılması, bu 
çalışmaların daha doğru sonuç vermesine katkıda 
bulunacak araçlardır. Bahsedilen bu ürünler sıcaklık 
ve yağışın mevsim normallerine göre durumunu ve 
bu durumun gerçekleşme olasılığını içermektedir. 
Ayrıca, bu ürünlerin hazırlandığı verilerden 
sektöre özel ürünler üretmek de mümkündür.
Yukarıda anlatılanlara ek olarak sektörün şu 
konuları dikkate almasını tavsiye edebiliriz: 

•Farklı sektörlerde kullanılan iklimlendirme 
sistemleri için meteorolojik parametreler ile 
ilgili çalışmalar yapılabilir,  farklı sektörlerin 
kullandığı önemli eşik değerler var ise bunlara 
ilişkin iklim ürünleri hazırlanabilir. 
•Sektörün yatırım ve tasarım konusunda 
gelecek stratejilerinin belirlenmesi için iklim 
değişikliği öngörüleri ve bu öngörülerden 
hazırlanacak sektör özel ürünler kullanılabilir. 
•Aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklıklar günümüzde 
yaklaşık 1°C artmış bulunmaktadır. Gelecekte de 
bu artışın devam etmesi öngörülmektedir.  Buna 
bağlı olarak sıcak hava dalgalarının sayısı ve kış 
ayları sıcaklıkları vb. artmaktadır. Buna bağlı 

olarak ısınma ihtiyacı için kullanımda azalma; 
soğutma ihtiyacı için kullanımda artmalar olması 
olasıdır. Sektörün özellikle iklim öngörüleri ile bu 
konuda çalışma yaptırması faydalı olacaktır.   
•Sistem ve cihaz tasarımlarında, özellikle yaz 
aylarında uzun kullanım süreleri dikkate alınmalıdır. 
Soğutma sistemlerinin yaz aylarında yoğun kullanımı 
enerji hatlarında yoğunluk ve kesilmelere; bununla 
birlikte sistemlerde arızalara yol açabilecektir. 
Sistemlerin yeni iklim koşullarına uygun ve dayanıklı 
olarak tasarlanması, firmaları sektör pazarında 
ön plana çıkaracaktır. Ayrıca, yenilenebilir enerji 
sistemleri ile birlikte çalışacak iklimlendirme 
sistemleri yeni fırsatlar oluşturabilecektir.
Sonuç olarak iklim, giyimimizden kültürümüze, sosyal 
faaliyetlerimizden ekonomimize,  sağlığımızdan 
hastalığımıza; her yönü ile bu Dünyadaki varlığımızı 
şekillendirmekte ve etkilemektedir. İklim ürünleri, 
ekonomik kazancı artıran, aynı zamanda tasarruf 
ettiren, afetlerden koruyan araçlardır. Gelişmiş 
ülkeler bunun farkında olarak iklim değişikliğini 
yeni bir pazar fırsatına çevirmektedir.•
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Rekabet Kurulu'nun Örnek Bir Kararı Işığında Rekabet Serbestisi

Alper EFE
Stajyer Av.

Şahin Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri

ÖZET

Etkin piyasalarda büyük ölçekli ekonomik güce 
sahip teşebbüsler, kendilerine bayilik hizmeti sunan 
kuruluşların çıkarlarına aykırı olacak şekilde, bu 
bayilerin kendi aralarındaki rekabetini engelleyebilecek 
müdahalelerde bulunabilmektedir. Bu müdahalelerin 
hangilerinin kanuna ve ilgili mevzuata aykırı 
olduğunun bilinmesi bayilik hizmeti sunan kuruluşların 
ekonomik varlıklarını sürdürebilmeleri için elzemdir.

Anahtar kelimeler: Bayilik, bayilerin rekabeti, 
sağlayıcıların müdahaleleri, dikey anlaşma 

1.GIRIŞ

Rekabet mevzuatları ve rekabet otoriteleri, etkin 
piyasa sistemi için temel olan rekabet ortamını 
sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Piyasada yer alan 
bazı aktörlerin rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunarak 
gerek tüketicilere daha kötü hizmet sunulmasına, 
gerekse de piyasa ekonomisi içindeki diğer aktörlerin 
bu faaliyetlerden zarar görmesine engel olmak, 
bu mevzuat ve otoritelerin yegâne amacıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
sermaye piyasasında rekabet ortamının 
sağlanabilmesi için bahsedilen amaçlarla Rekabet 
Kurumu kurulmuş ve 4054 sayılı Rekabetin 
Korunmasına Dair Kanun kabul edilmiştir.

Rekabeti kısıtlama amacı taşıyan anlaşmalar, Türk 
rekabet hukuku mevzuatında yasaklanmaktadır. Bu 
türden anlaşmaların mevcudiyeti iddia edildiğinde, 
Rekabet Kurumu bünyesinde oluşturulan 
kurul, ilgili anlaşmanın rekabet hukukunu ihlal 
ettiği sonucuna sadece ve sadece sözleşmeyi 
inceleyerek doğrudan ulaşabilmekte. Bu sayede 
kurul, anlaşmanın rekabeti sınırlandırdığına dair 
bilgi, belge toplayarak iddiayı kanıtlama yükünden 
kurtulmaktadır. Bu doğrultuda, sadece rekabeti 
sınırlayıcı fiiller değil, aynı zamanda rekabeti 
sınırlamaya yönelik teşebbüs aşamasında kalan 

fiillerde haksız rekabet olarak kabul edilmektedir. 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, yatay veya 
dikey anlaşma gözetmeksizin rekabeti kısıtlayıcı her 
türlü anlaşmayı yasaklamıştır. Yani, sadece farklı 
farklı firmaların birbirleriyle rekabetini engelleyici 
anlaşmaları değil, herhangi bir firmaya ait bayilerin 
kendi aralarındaki rekabetini engelleyici anlaşmaları da 
yasaklamıştır. Bu nedenle Rekabet Kurulu, firmaların 
bayileriyle yaptıkları, bayilerin birbirleriyle rekabetini 
engelleyici sözleşmelerine ve müdahalelerine ilgili 
kanun kapsamında idari para cezası kesebilmektedir. 

2.GÜNCEL BIR ÖRNEK

Bayilerin ne gibi durumlarla karşılaşabileceğini 
somutlaştırabilmek için güncel ve kapsamlı bir 
örnek olarak, iklimlendirme sektöründe uzun 
yıllar geçmişi olan köklü bir sağlayıcı firmanın, 
bayileriyle akdettiği dikey anlaşmalar ve diğer 
uygulamalar neticesinde 4054 sayılı Kanun'un 
4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine 
yönelik Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturma 
sonucunda verilen karar gösterilebilir.

2.1.Dikey Anlaşma Nedir?

Rekabet Kurulunun kararına konu olayda, sağlayıcı 
şirketin, farklı seviyelerden bayileriyle yaptığı 
sözleşmeler incelenmiş, bu sözleşmelerin dikey, 
süresiz veya belirsiz süreli, rekabet etmeme 
yükümlülüğü içeren sözleşmeler olduğu anlaşılmıştır. 
Yapılan bu anlaşmalar rekabet etmeme yükümlülüğü 
içerdiği için 4054 sayılı Kanun kapsamına girmektedir.
Dikey anlaşmalar, üretim veya dağıtım zincirinin 
farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da 
daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya 
hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden satımı 
amacıyla yapılan anlaşmalardır. Bu anlaşmalar 
ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımaları 
halinde 4054 sayılı kanununda yasaklanan 
rekabeti engelleme durumunda dahi geçerlidir.
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2.2.Satış Fiyatı Belirleme Serbestisi

Dikey anlaşmaların bazı durumlarda bu muafiyetin 
dışına çıkabildiği Rekabet Kurulunun 2002/2 
Sayılı Tebliği'nin belirtilmiştir. Bu durumlardan biri, 
satış fiyatı belirleme serbestisinin bayinin elinden 
alınmasıdır. Sağlayıcı; bayi için azami bir satış fiyatı 
belirleyebilir, satış fiyatı tavsiyesinde bulunabilir 
ancak sağlayıcının bayiye asgari ya da sabit bir 
fiyat belirlemesi 4054 Sayılı Kanun'a aykırıdır. 
Örnek olayda, Rekabet Kurulu, sağlayıcı firmanın 
tüm statüdeki bayilerle akdedilen sözleşmeleri 
incelenmiş ve sözleşmelerde, satış fiyatını belirler 
nitelikte hükümlerin olduğu kanısına varmıştır. 
Bu doğrultuda, sağlayıcı firmanın tüm statüdeki 
sözleşmelerinin rekabet kısıtı teşkil ettiği, dolayısıyla 
bu durumu 4054 Sayılı Kanun’a aykırı bulmuştur.

Örnek olayda sağlayıcı firma, yalnızca sözleşmelerle 
değil fiili uygulamalarla da bayilerinde sabit fiyat 
uygulanmasına yönelik çalışmalarda bulunmuştur. 
Rekabet Kurulu, sağlayıcının satış fiyatını sabitlemek 
için sadece uygulamaya geçirdiği kararlarını değil 
aynı zamanda herhangi bir aksiyonda bulunmadığı 
kararlarını da kesilen cezaya dayanak olarak 
göstermiştir. Örnek kararda, sağlayıcı firmanın 
yetkilileri arasında geçen, fiyatları sabitlenen 
ürünlerin fiyatlarını sabit fiyata çekmeyen 
bazı bayilere yaptırımlar uygulanacağına dair 
maillerin bulunması, sağlayıcı firma için verilen 
idari para cezasının bir başka sebebidir. 

2.3.Internet Üzerinden Yapılan Satışlarda Serbesti

Rekabet Kurumu'nun örnek kararına dayanak 
oluşturan bir diğer nokta ise, internet satışlarıyla 

ilgili sağlayıcı firmanın bayilere yaptığı rekabeti 
kısıtlayıcı uygulamalarıdır. İnternet üzerinden 
yapılan satışlar için Rekabet Kurumu'nca hazırlanan 
Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz’da: “…İnternet 
ve benzeri yollarla yapılan satışlar da genellikle 
pasif satıştır…” ifadeleri kullanılmıştır. “…
Prensip olarak her bayi, internet üzerinden satış 
yapabilme hakkına sahip olmalıdır…” ifadeleri ayrıca 
kılavuzda geçmektedir. Yine kılavuzun internet 
satışlarına ilişkin paragrafları incelendiğinde, 
sağlayıcının haklı gerekçeler öne sürmeksizin, bayilerin 
üçüncü taraf platformlar/pazar yerleri üzerinden satış 
yapmalarını kısıtlamaması gerektiği görülmektedir.

Örnek kurul kararı incelendiğinde, sağlayıcı firmanın 
bayileriyle yaptığı sözleşmelerde internet satışlarına 
ilişkin herhangi bir kısıtlama getirmediği halde fiili 
uygulamalar yoluyla bayilerin internet satışlarına bazı 
müdahalelerde bulunduğu görülmüştür. Sözleşmede 
herhangi bir şekilde yasaklama olmamasına 
rağmen sağlayıcı firma, belli bir bölgeden veya 
müşteri grubundan gelen taleplerin karşılanmasını 
engellemektedir. Örneğin, sağlayıcı tarafından 
belirlenen müşteriler dışında kalan müşterilere 
satış yapan bayilere verilen ödüllerin azaltılması gibi 
dolaylı uygulamalarda gerçekleştirilebilmektedir. 
Bu gibi dolaylı uygulamaların tespiti de Rekabet 
Kurulu'nun karar vermesinde etki etmektedir. 
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Tüm bunların dışında sağlayıcının bayilere sözleşme 
konusu mal veya hizmetleri satacağı bölge ve 
müşteriler konusunda getirebileceği kısıtlamalar 
2002/2 sayılı Tebliğ’in 4. maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendinde sayılmıştır. Bu bentte, 
toptancı seviyesinde faaliyet gösteren bayinin son 
kullanıcılara yönelik satışlarının sağlayıcı firma 
tarafından kısıtlanması mümkün kılınmıştır. Ancak 
örnek olayda sağlayıcı firma, toptancı seviyesindeki 
bayilerinin sadece son kullanıcıya değil son kullanıcı 
dışındaki alıcılara da pasif satışını engellemiştir. 

Bunun yanında münhasır bir bölgeye ya da 
münhasır müşteri grubuna yapılacak aktif satışların 
kısıtlanması, anlaşmanın, ilgili Tebliğ kapsamında 
muafiyetinden yararlanmasına engel değilken, pasif 
satış kapsamında olan internet satışları için ilgili Tebliğ 
kapsamında muafiyetinden yararlanmasına engeldir.

Bahsedilen tüm bu hususlar çerçevesinde, örnek 
olayda, sağlayıcı firmanın sözleşme ve/veya fiili 
uygulamalar yoluyla bayilerinin yeniden satış fiyatını 
belirlediği, dağıtıcı bayilerinin nihai tüketici veya 
alt bayilere/perakende bayilere olan satışlarına 

ilişkin ayrım gözetmeksizin tüm internet satışlarını 
kısıtladığı, sözleşmelerle bayilerine süresiz 
ve/veya belirsiz süreli rekabet etmeme yükümlülüğü 
getirdiği ve böylelikle 4054 sayılı Kanun’un 4. 
maddesini ihlal ettiği oybirliğiyle karar verilmiştir.•

3.SONUÇ

Rekabet Kurumu’nun örnek kararında olduğu 
gibi bayilerin rekabeti çeşitli şekillerde 
engellenebilmektedir. Sağlayıcı firmanın, bayilerin 
serbestçe fiyat belirlemesine engel olacak şekilde 
etkide bulunması, rekabetin engellenmesi olarak 
kabul edilmekte ve 4054 sayılı kanun kapsamında 
Rekabet Kurumu'nca cezalandırılmaktadır.•

KAYNAKÇA
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Teknik

UVC (Ultraviyole) Lambalar 

Uğur COŞKUN
Ledvance Ürün Müdürü

COVID-19 Aydınlatma Teknolojilerine 
Yeni Bir Yön Verdi

Dezenfekte edici özellikleri sayesinde, UV-C ışığı 
gerçek bir virüs savaşçısıdır. UV-C lambaları su, hava 
ve yüzeyleri dezenfekte etmek için kullanılabilir. 
Bu tür lambaların kullanımı şimdiye kadar 
birkaç sektörle sınırlıyken, COVID-19 salgınının 
patlak vermesinden sonra dünya genelinde tüm 
sektörlerde talep artışı yaşandı. UV-C teknolojisini 
bir anda küresel ilgi odağı haline getiren benzersiz 
özellikler hakkında daha fazla bilgi edinelim:

UV-C Işığının Etkileri

Bir elektromanyetik radyasyon biçimi olarak ışığın 
her zaman belirli bir dalga boyu vardır. Görünür 
ışık, ultraviyole radyasyon, kısaca UV radyasyonu 
ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha kısa 
dalga boyuna sahiptir. UV ışığının türüne bağlı 
olarak, bu 10 ila 400 nanometre arasındadır. 

•UV-C ışığı: Dalga boyu 100 ila 280 nanometre 
arasında olan ışık, UV-C ışığı olarak sınıflandırılır. 
UV-C ışığının olağanüstü bir özelliği vardır: UV-C 
ışığı Dünya'da doğal olarak oluşmadığından, 265 
nanometrede meydana gelen patojenlere karşı 
en güçlü etkiyle bakteri ve virüsleri öldürebilir. 

UV-C ışığı, mikroorganizmalara önemli ölçüde 
DNA hasarına neden olur ve sonuçta ilgili 
patojenlerin dekontamine edilmesine yol açar. 

Civa buharlı lambalar şu anda en etkili UV-C 
radyasyon kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Dezenfeksiyon için UV-C Işığı 
Kullanmanın Avantajları

UV-C Işığı: Çevre Dostu ve Verimli

Diğer dezenfeksiyon yöntemleriyle karşılaştırıldığında, 
UV-C ışığının birçok avantajı vardır:

•UV-C ışığı kimyasallar ve toksik 
bileşikler gerektirmez.
•Patojenler, UV-C radyasyonuna direnç oluşturamaz.
•Radyasyon, patojenleri saniyeler 
içinde zararsız hale getirir.
•Kısa süreli bir uygulama bir ürünün 
özelliklerini değiştirmez.
•UV-C ışığı yüzeylerde kalıntı veya 
renk değişikliği bırakmaz.
•Ozon, 240 nanometrenin üzerine 
karşılık gelen aralıkta üretilmez.

Bu nedenlerden dolayı, UV-C radyasyonu ilaç veya 
gıda ambalajı dezenfeksiyonu (örneğin yoğurt 
kapları) gibi bazı sektörlerde temiz bir dezenfektan 
olarak onlarca yıldır kullanılmaktadır.•
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Teknik

Hasat Sonrası Meyve ve Sebzeler için
 Ön Soğutma Tesisi Planlanması ve Tasarımı

Turan ERKAN
Makina Mühendisi

Gıda Soğutma Cihazları Tasarım ve Üretimi Uzmanı

ÖZET

Yaz sezonu meyve ve sebzeleri hasat sonrası hızla 
kalite kaybı yaşarlar ve bu sebeple de tüketiciye 
ulaşıncaya kadar büyük fireler oluşmaktadır. Çünkü 
hasat sonrası ürün fizyolojik olarak solunum 
yapmaya devam ettiği için yaşlanmaktadır ve bu 
yaşlanma sonucu ürünlerde, ağırlık ve kalite kaybı 
olarak görülür. Ürün kütle sıcaklığı düştükçe 
solunum/yaşlanma yavaşlamaktadır. Özellikle 
çilek, üzüm gibi yaz meyveleri hızla yaşlandıkları 
için marketteki raf ömrü diğer ürünlere göre çok 
kısa olmakta ve büyük kayıplar yaşanmaktadır. 
Bu sebeple hasat sonrası ürünlerin gecikmeden 
soğutmaya alınması ilk sırada yer almalı, ürün 
tipleri ile uyumlu olarak kısa sürede soğutulması ise 
ikinci sırada yer almalıdır[1]. Çünkü hiçbir soğutma 
teknolojisi hasat sonrası oluşan ağırlık ve kalite 
kayıplarını bertaraf edemez. Bu makalede kısa 
sürede soğutma etkisi sağlamak için ön soğutma 
teknolojileri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

1. GIRIŞ

Hasat sonrasının basit olarak anlamı ürünün 
toplandıktan sonraki durumudur. Bu noktadan 
sonra ürüne yapılacak muamele kapsamı, ne 
kadar süre ile muhafaza edilebileceğini belirler.

Ürünün pazara en iyi kalitede gelebilmesi için 
hasat sonrası muamele, üretici ve nakliyecinin 
yapabileceği ikinci önemli işlemdir. Üreticinin 
yapabileceği en önemli işlem ise kaliteli ürünü 
yetiştirmektir. Unutulmaması gereken gerçek 
şudur: Ne ekersen onu biçersin! (Şekil 1, Şekil 2)

Çiftçiler ve üreticiler en iyi tohumu, gübreyi ve 
sulamayı seçmek için uzun araştırmalar yaparlar 
ama gerçekte pek çok durumda, hasat sonrası 
kalitede soğuk zincirin kırıldığı nokta önemlidir. Hasat 
sonrası ön soğutması yapılmış, doğru muhafaza 
edilmiş ve ideal şartlar altında nakledilmiş vasat bir 
ürünün pazara ulaştığında kalitesi, çok kaliteli olarak 
üretilip de hasat sonrası doğru muamele edilmeyen 
ürününkinden fazladır. Bu sebeple üreticilerin 
yetiştirdikleri ürünün hasat sonrası muamelesi 
konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 
Başarılı bir hasat sonrası muamele programında ön 
soğutma ve soğuk muhafazanın önemi büyüktür.

Araştırmalar, bazı ürünler için, hasat sonrası ön 
soğutmaya almada bir saatlik gecikmenin pazardaki 
raf ömrünü bir gün kısalttığını ortaya koymuştur. 
Ürün hasadından tüketimine kadar geçen sürede 
üründe kalite ve ağırlık kaybının olacağı kaçınılmaz 
bir gerçektir. Fakat bu kayıplar azaltılabilir. Bunun için, 
bozulmaya sebep olan biyolojik ve çevresel faktörler 

Şekil 1.Çilek tarlası[1] Şekil 2.Serada çilek üretimi[4]
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anlaşılmalı ve bu etmenlerin etkisini minimuma 
indirebilecek hasat sonrası metod uygulanmalıdır.

Taze sebze ve meyvelerin hasat edilseler bile 
fizyolojik ve patolojik olarak yaşayan canlılar olduğu 
unutulmamalıdır. Ürün hasattan sonra devam eden 
bir bozulma evresine girer ve başarılı bir pazarlama, 
bozulmaya sebep olan işlemi yavaşlatmaya 
bağlıdır. Bu işlem ve değişiklikler taze sebze ve 
meyvelerde tamamen durdurulamaz ama belirli 
oranlarda yavaşlatılabilir. Bozulmayı veya yaşlanmayı 
yavaşlatmanın en etkin yolu ürün sıcaklığının hasat 
sonrası soğutma ile düşürülmesidir. Bozulmaya 
müsait ürünlerin ömürleri enzim adı verilen büyük 
protein moleküllerinin katalitk aktiviteleri ile ayarlanır. 
Enzimler sıcağa duyarlıdırlar ve aktiviteleri her 
10°C'lik sıcaklık artışı için 2 ila 4 kat artar[1]. Sonuçta 
sıcaklığı düşürerek raf ömrünü uzatabilirsiniz.

İkinci önemli etmen de dehidrasyon da denilen 
su veya nem kaybıdır. Su kaybı kendini pörsüme 
ve buruşma şeklinde gösterir. Bu %4-5’lik bir 
ağırlık kaybında bile meydana gelebilir[1]. Su 
kaybı buharlaşma şeklinde olduğundan %90 ve 
üzerindeki bağıl nemli ortam su kaybını azaltır ve 
pazara daha kaliteli bir ürün sunmanızı sağlar.

Hasat sonrası soğutma denildiğinde iki temel 
alan ifade edilmektedir. Birincisi ön soğutma, 
ikincisi soğuk muhafazadır. Çoğu zaman ürünün 
ön soğutması yapılıp pazarlanacağı yere 
nakledilir, diğer durumlarda ürün soğutulur ve 
soğuk depolarda birkaç ay muhafaza edilir.

Ön soğutma, üretim yerine uzaktaki pazarlara 
ulaşmak, raf ömrünü uzatmak ve tüketiciye 
daha kaliteli ürün sunmak isteğinde söz 
konusu olur. Ürün pazara yakın bir yerde 
yetişiyorsa soğutmanın önemi azalır.

Üreticinin ürününü depolamadaki amacı, pazarlama 
süresini uzatmak, tatil dönemleri için stok yapmak, 
üretimin fazla olduğu dönemlerde fiyat düşüşlerini 
önlemek veya dış pazarlara açılabilmektir.

1.1. Ön Soğutma

Bir ön soğutma programı seçilmeden önce ürünün 
muhafaza sıcaklığı ve pazarlama şartları çok iyi 
anlaşılmalıdır. Soğutma tesisi planlanırken en ufak 
bir değişiklik soğutma sürecini ve depodan çıkan 
ürünün kalitesini etkileyebileceğinden, ürünle ilgili 
bütün muameleler dikkatle ele alınmalıdır. Paketleme 
ve paket cinsi ürünün soğumasını, paletle yapılan 
yüklemenin de soğuk hava dolaşımını, dolayısı ile 

soğuma süresini etkileyebileceği unutulmamalıdır.

Günümüzde kullanılmakta olan pek çok ön 
soğutma metodu vardır ve her birinin ürüne 
göre ayrı kullanım alanı vardır. En fazla 
kullanılan ön soğutma metodları[2]:

1.Oda Soğutması (Room Cooling)
2.Zorlanmış Hava Akımı ile Soğutma 
(Forced Air Cooling)
3.Su ile Soğutma (Hydro Cooling)
4.Paket Buzlama (Package-Icing)
5.Vakumla Soğutma (Vacuum Cooling)
6.Nakliyede Soğutma (Transit Cooling) 

1.1.1. Oda Soğutması

Oda soğutması nihai soğutma olarak kabul edilmiştir 
ve pek çok ürün için yaygın olarak kullanılmaktadır, 
fakat çoğu ürün için yavaş bir soğutma sistemidir. 
Bu soğutmada ısı ürünün kütlesinden konveksiyon 
yolu ile ürün etrafında dolaşan havaya transfer 
olur. Soğutma hızı paletlerin tek sıra halinde 
aralarında belli bir boşluk bırakılarak yüklenmesi 
ile arttırılabilir fakat bu da yer kaybına neden 
olmaktadır(Şekil 3). Soğutma hızını arttırmak için 
oda içine daha büyük fanlar yerleştirerek hava 
dolaşım hızı arttırılabilir, fakat bu da motorlardan 
gelen ısı kazancının artmasına neden olacaktır.

1.1.2. Zorlanmış Hava Akımı ile Soğutma

Bu tarz soğutmada hava ürün istifleri arasından 
emilir. Bu, ürün etrafında daha fazla hava dolaşımı 
ve daha hızlı bir soğuma demektir. Daha hızlı 
soğuma, ürün başına düşen hava miktarını arttırarak 
sağlanabilir. Bu fan kapasitesini arttırarak veya 
sandıkların hava geçiş aralıklarını genişleterek 
sağlanabilir. Soğuma hızını arttırmanın diğer yolu 
hava sıcaklığını düşürmektir fakat bu yol daha fazla 

Şekil 3.Seyrek istif
Paletler arası ve koliler arası boşluklu istif[1].
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soğutma kapasitesi gerektirir. Ayrıca pek çok ürün 
için en düşük hava sıcaklığı 0°C olmalıdır[1].
Zorlanmış hava akımı ile soğutmada en yaygın 
kullanılan yükleme şekli, soğutucu önünde paletlerin 
2 sıra olarak yüklenmesi ve paletler arası 60–90 cm 
olacak şekilde boşluklu olanıdır(Şekil 4, Şekil 5). 2 sıra 
yerleştirilmiş paletlerin üstü ve sıranın önü perde ile 

örtülmelidir. Hava karton kolilerin içinden, ürünün 
üzerinden ısıyı alarak geçmelidir. Bu yolla pek çok 
ürün soğutulabilir. Önemli olan havalandırmayı iyi 
şekilde sağlayacak kutular kullanmaktır. Havalandırma 
deliklerinin şekilleri farklı olabilir (Şekil 4).

Bu sistemde mekanik soğutma sisteminden veya 
buz bloğundan elde edilen soğuk su, ürün üzerinden 
akıtılır. Bu metot ıslanmaya dayanıklı ürünlerde 
kullanılabilir, aynı zamanda ürünün saklandığı kutular 
iyi havalandırılmalı ve suya dayanıklı olmalıdır. Bu 
da maliyeti arttırmaktadır. Su ile soğutma kolilerde, 
karton kutularda veya dökme ürünlerde uygulanabilir.

Bantlı tip sulu soğutucular ürünü, su duşunun 
altından bir bant üzerinden geçirir(Şekil 6). 

Palet yüklemeli tip soğutucularda ürün, her bir göze 
palet olarak yerleştirilir, soğuk su duşlama etkisi 
ile soğutulmuş olur(Şekil 7). Her iki tip de günlük 
temizlikleri yapılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Soğutma hızını artırmak için su sıcaklığı 
düşürülebilir, suyun dolaşım hızı arttırılabilir 
ve ürünün su ile teması arttırılabilir.

Şekil 4.Palet istif şekli(kroki)[1]

Şekil 6.Bantlı tip sulu soğutucu[2]

Şekil 5.Palet istif şekli(resim)[4]

1.1.3. Su ile Soğutma

[1]
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Vakum soğutma buharlaşma sırasında oluşan 
ısı transferi prensibine dayanır ve sadece 
yapraklı ürünlerde, kereviz, karnıbahar, bazı 
tatlı mısır, havuç ve tatlı biberlerde kullanılabilir. 
Soğuma süresi ürünün yüzey alanının hacmine 
oranına bağlıdır. Bu sebeple yapraklı sebzeler 
karnıbahar ve kerevizden daha hızlı soğurlar.

Ürün hava geçirmeyen çelik vakum tüpüne 
konulur(Şekil 10). Atmosferik basıncı azaltmak 
için hava dışarı emilir, bu basınç düşmesi ürünün 

içindeki suyun buharlaşmasına sebep olur.
Vakum tankları farklı boyutlarda olabilirler. 
Vakum tüpü, tüpe bağlı bir soğutma sistemine 
gereksinim duyarlar. Ürün büyük bir kapıdan 
tüpün içine tek veya çift taraftan yerleştirilir ve 
hareketli bir bant ile ileri geri hareket ettirilebilir. 
Soğutma sürecinde ürün sıcaklığının her 
6°C’lik düşüşünde temelde su olarak 
%1 oranında ağırlık kaybı olur[1]. İlk tesis maliyeti 
yüksek ve kullanılabildiği sezon kısa olduğu 
için pek çok vakum soğutucusu mobildir.

1.1.5. Vakum ile Soğutma

1.1.4. Paket Buzlama

bağlıdır. Buzu kartonların içine yerleştirmek için pek çok yol vardır, bazı yerlerde elle tutulan bir püskürtücü ile 
buz doldurulur, bazı yerlerde paletli ürün kutularındaki deliklerden buzun içeri girmesi için basınç altında bırakılır.

Şekil 7.Paletli tip sulu soğutucu[1].

Şekil 8.Paket buzlama uygulanmış koli[1] Şekil 9.Sıvı-buzlama uygulanmış koli[1]

Yalnız buzlu su ile temasa dayanabilen ürünlere 
uygulanabilen çok eski bir metottur. Buzla direk temas 
sırasında kondüksiyon yollu ısı transferi ile hızlı bir 
soğuma olur. Buz eridikçe oluşan hava boşluğu ile 
kondüksiyonla ısı transferi başlar. Konveksiyonal 
paket buzlamada paketli ürünün üzerine buz 
parçaları veya dilimleri yerleştirilir(Şekil 8). Daha 
güncel bir metod sıvı-buzlama'dır. Sıvı-Buz %60 
buz, %40 sudan oluşan buzlu su karışımıdır[1]. 

Bu buzun daha iyi ve düzgün olarak dağılıp yerleşmesini 
sağlar(Şekil 9). Kullanılacak buz miktarı, ürünün ağırlığına, 
ilk sıcaklığına ve nakliye sırasındaki ortam sıcaklığına 

Şekil 10.Mobil Vakum Soğutma uygulaması[3].
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1.1.6. Nakliyede Soğutma

Bazı ürünler nakliye sırasındaki soğutma ihtiyacına 
göre nakliyeden önce soğutulmaz veya kısmen 
soğutulurlar. Nakliyede soğutma mekanik 
soğutma, buz serme, nitrojen buharlaştırması 
veya bunların birleşimini içerebilir.

Nakliyede soğutma yoğun yüklemelerin olduğu 
durumlarda kullanılmaz, bu sebeple soğutma 
sistemlerine bir alternatif teşkil etmez.

İyi ve etkili bir hasat sonrası muamele için 
ürünün muhafaza şartları ve mümkün olan 
soğutma metodları çok iyi bilinmelidir.

1.Başarılı pazarlama için hızlı soğutma ve 
uygun muhafaza sıcaklığı önemlidir.
2.Ön soğutma ürün muhafaza sisteminin 
bir parçasıdır. Ürüne yapılan muamelelerin 
soğuma hızına etkisi dikkate alınmalıdır.
3.Ön soğutma ve soğuk muhafaza şartları 
ve gereksinimleri farklıdır. Bunları iki ayrı 
sistem olarak değerlendirmelisiniz.
4.Farklı hızlı soğutma oranları veren pek çok sistem 
vardır, önemli olan bu sistemlerin prensiplerini 
anlayarak en etkin olanını kullanmaktır.
5.Tarla siloları ve sık yerleştirilmiş kartonları soğuma 
işlemini zorlaştırmaktadır. Var olan sistemlerin 
iyi tasarlanması veya değiştirilmesi bu zor şartlar 
altında daha iyi bir soğuma sağlanabilir.
6.Soğuma hızı, havanın iyi kullanımı(yönetimi), 
karton kutu tasarımı ve paletli yükleme 
şekilleri ile arttırılabilir.
7.Daha hızlı bir ön soğuma için yapılacak 
ek harcamalar bütün tesis için harcananın 
yanında pek fazla olmayacaktır.

1.2. Planlama

Genel;
Araştırma gereksinim ve ihtiyaçları.

A.Soğutma metodu soğutulacak 
ürüne uygun olmalıdır.
B.Ürünün yoğunluğu ve boyutları 
soğuma hızını etkileyecektir.
C.Ürünün son sıcaklığı soğuma hızını 
ve süresini etkileyecektir.
D.Günlük soğutulacak miktar tesis 
büyüklüğü ve gücünü etkileyecektir.
E.Daima gelecekte olabilecek kapasite 
arttırımları göz önünde bulundurulmalıdır. 

1.3. Paketleme

1.Nakliye için kullanılan kutular veya 
koliler soğuma hızını etkileyecektir.
2.Karton cinsi soğutma metoduna uygun 
olmalıdır. Su ile soğutma yapılacak ise karton 
mumlanmalıdır(Şekil 11). Hava soğutmalı 
sistemlerde, karton kutu yan yüzeylerinde hava 
geçişini sağlayacak delikler olmalıdır(Şekil 12).
3.Karton delikleri yükleme sırasında birbirlerini 
karşılamalıdır ki hava dolaşımı sağlanabilsin.

1.4. Soğutma Sistemi Tasarımı

1.İyi bir soğutucu tasarımı, soğutulacak 
ürünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
mühendislik gerektirmektedir.
2.İstenilen işe uygun soğutma sistemini seçin. 
Sadece ilk tesis masraflarını değil, günlük çalışma 
masraflarını, işçilik, bakım ücretleri, karton kutu ve 
nakliye sandıklarının maliyetini de dikkate alın.
3.Binanın tasarımı da çok dikkat gerektirmektedir. 

Şekil 11.Suya dayanıklı mumlu karton koli[1]

Şekil 12.Uygun hava delikleri olan koli[1]



Dikkat edilecek husular şunlardır;

A.Bina izolasyonu
B.Işıklandırma
C.Kamyon yükleme ve fork lift kapıları
D.Isı kazancını azaltmak için şerit perde kapılar
E.Zemin yapısı
F.Forklift tipi
G.Bakım kolaylığı
H.Raf kullanımı ile depolama kapasitesini arttırma

Önemli olan ihtiyaçları bilmek ve bunlara tam 
olarak karşılık verecek sistemi kurmaktır. Gerekli 
bilgileri toplayıp kullanıma koyduğunuzda 
ürününüzün kalitesi çok daha iyi olacaktır.

2. ÖN SOĞUTMA TESISININ 
PLANLANMASI VE TASARIMI

Plan veya tasarımdan önce soğutma sisteminin 
ihtiyaçlarından bahsetmek faydalı olacaktır.

Birinci olarak, hatırlayacağınız gibi bütün sebze, 
meyve veya bahçe ürünleri tüketilene veya 
işlenene kadar canlı varlıklardır. Bu da hasat 
ile tüketim arasındaki süreç ne kadar uzarsa 
soğutmanın önemi de o derece artar demektir.

Hasattan sonraki muamelenin amacı daha uzak 
pazarlara ulaşmak, muhafaza süresini uzatmak 
ve tüketiciye istediği kalitede ürünü sunmaktır.

Bu sebeple daha düzgün ve hızlı soğutma 
gerekmektedir. Hasat sonrası ürünün tarla sıcaklığının 
alınmadığı her zaman dilimi ürünün raf ömrünün 
kısaltmaktadır. Bunun sebebi ürün hücrelerinin 
yüksek sıcaklıklarda daha hızlı bozulmasıdır. 
Hasat edilmemiş ürünün bahçe iç sıcaklığının 
32°C veya üzerinde olduğunu unutmayınız.

Hasat sonrası soğutma ile;
1.Solunum ısısı azalır.
2.Su kaybı azalır.
3.Çürümeye sebep olan mikroorganizmaların 
üremeleri azalır.
4.Yaralanma etkileri azalır.
5.Etilen üretim oranı azalır.

Bu konulara odaklandığımızda amacımıza ulaşıp, daha 
uzak pazarlara ürün gönderebilir, muhafaza süresini 
uzatabilir ve tüketicinin istediği kaliteyi sunabiliriz.

Soğutma sistemine olan ihtiyaç belirlendikten 
sonra, ihtiyaç olan sistemin tipi ve 
büyüklüğüne karar verilmelidir. 

Öncelikle yaygın olarak kullanılan soğutma 
metodlarına bir göz atalım;

1.Oda soğutması
2.Zorlanmış hava akımı ile soğutma 
3.Su ile soğutma 
4.Paket buzlama
5.Vakum soğutma 

Daha sonra soğutulacak ürün incelenmeledir.

1.Soğutma metodu ürüne uygun olmalıdır. 
Genel olarak meyveler zorlanmış hava akımı 
ile en iyi soğurlar. Kök ve saplar su ile, yapraklı 
sebzelerde vakumla en iyi şekilde soğurlar.
2.Ürünün büyüklüğü, boyutları, şekli ve yoğunluğu 
ürün içindeki ısı transferini etkiler. Küçük parçalar 
büyüklere nazaran daha hızlı soğurlar.
3.Ürünün son sıcaklığı soğuma süresini 
etkiler. Sıcaklık düştükçe süre uzar.
4.Birim zamanda soğutulucak miktar soğutma 
kapasitesini ve maliyeti etkiler. Soğutma kapasitesi 
günlük maksimum ortalama değere göre seçilmelidir.
5.Gelecekte olabilecek kapasite arttırımları 
dikkate alınmalıdır. Sistemi geliştirmek 
yeniden yapmaktan çok daha ucuzdur.

2.1.Paketleme

1.Nakliye kutularının ve sandıklarının 
tipi soğuma hızını etkiliyecektir ki bu da 
soğutucunun verimini etkilemek demektir.
2.Paketleme malzemeleri soğutma verimini 
etkiliyecektir. Soğutma verimi ambalaj malzemelerinin 
kalınlaşıp sıkılaşması ile azalır. İyi havalandırma 
ve delikli ambalajlar verimi arttırır. Ambalaj 
delikleri ile kutu veya sandık delikleri iyi bir hava 
dolaşımı için birbirlerini karşılamalıdırlar.
3.Kutu veya sandıkların havalandırması, yükleme 
yüksekliği, yükleme şekli soğutma sürecinde 
önemlidir. Sandığın delikleri ile havalandırma 
yarıkları hızlı bir soğutma için birbirlerine 
uygun olmalıdır. Yükleme yükseklik ve şekilleri 
havalandırmayı en az etkileyecek şekilde olmalıdır.
4.Eğer kutu ve sandıklar su ile soğutma veya buzla 
kaplanarak soğutma için kullanılacak ise suya dayanıklı 
hale getirilmelidir ki bu çoğunlukla mumla kaplanarak 
yapılmaktadır(Şekil 12). Bunun getireceği ek masraf, 
maliyet hesaplarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Buraya kadar soğutma ihtiyacı, soğutmanın önemi 
ve kullanılmakta olan bazı soğutma metodlarından 
bahsettik, bundan sonra soğutma metodunu seçerken 
dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz.
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2.2. Planlama

İyi bir soğutma sistemi makul bir planlama gerektirir. 
Planlamada şu hususlara dikkat edilmelidir;

1. Ürünün soğutma metoduna dayanımı

Bazı ürünler pek çok yolla soğutulabilirken, bazıları 
için tek yol vardır. (Örneğin; çilek ve sofralık üzüm 
Zorlanmış Hava Akımı ile soğutulmalıdır.)

2. Soğutulacak ürünün cinsi

Bu, ürüne bağlı olarak tek bir metod mu yoksa birkaç 
metodu birden mi uygulamamız gerektiğini belirler. 
Daima geleceğe yönelik düşünmelisiniz. Muhafaza 
edeceğiniz ürün artıp çeşitlendikçe, seçtiğiniz metod 
yeni ürünlere ve kapasiteye uygun olacak mı?

3. Tavsiye edilen sıcaklıklar

Farklı ürünler için çoğu zaman farklı sıcaklık 
gerekeceğinden ayrı odalarda muhafaza edilmelidirler. 
Örneğin; Bir ürünü 1°C'de soğutmak için kullanılan 
hava akımlı bir oda da domatesleri 13-21°C aralığında 
soğutmak için kullanılırsa ürünler zarar görebilir. 
Yarı tropik ürünleri, tropik olmayan ürünler için 
hazırlanmış hava akımlı depolarda soğutabilirsiniz 
ama, ürünün sıcaklığı düştükçe kontrol etmeniz 
gerekmekte ve istenilen sınır sıcaklığına geldiğinde 
ürünü derhal yarı tropik ürünlerin muhafaza şartlarına 
uygun sıcaklıktaki bir depoya aktarmalısınız.

4. Soğutulacak ürünün miktarı

Ürün miktarı dendiğinde, günlük soğutulacak 
miktardan bahsedilmektedir ve önemli olan 
günlük  miktarıdır. Bazı sistemler az miktarda 
ürünle istenilen sonucu vermezler.

5. Istenilen soğuma süresi

Bazı ürünlerin hücre bozulması çok hızlı olduğu 
için hasattan hemen sonra hızla soğutulmaları 
gerekirken, bazı ürünlerde bozulma yavaş olduğu 
için soğutma daha yavaş olabilir. Önemli olan 
soğutmayı kısa sürede yapmanız değil, soğutma 
işlemine kısa sürede başlamanız ve soğutma 
işlemine istenilen sıcaklığa kadar devam etmiş 
olmanızdır. Hasat edilen ürünü hemen soğutmaya 
başlayıp 6-7 saatte bitirmeniz, ürünü 6-7 saat 
beklettikten sonra 1 saatte soğutmanızdan çok 
daha iyidir. Bu 6-7 saatlik bekleme sürecinde ürünün 
hücreleri düzelmeyecek şekilde hasar görebilir.

6. Ambalaj ve ambalaj malzemeleri

Sıkıca kapatılmış tüketici paketindeki, hava almayan 
nakliye kutu veya sandıklarındaki ürünler kolayca 
soğumazlar. Kutu veya sandık içinde poşetlenmiş, 
sarılmış olan ürünlerde kolayca soğumazlar. 
Örneğin kağıtla sarılmış bazı ürünlerin soğuması 
sarılmamışlara nazaran iki kat fazla zaman 
almaktadır. Su ile veya buzlu soğutmada ambalajın 
suya dayanıklı olmasına dikkat edilmelidir.

7. Kutu veya sandık yükleme düzenleri

Hava veya su, paket veya kartonların içinde 
düzgün olarak akabilmelidir. İstenilen zaman 
içinde işlemi tamamlamak istiyorsanız yükleme 
şekilleri, akışı engelleyecek şekilde olmamalıdır.

8. Soğutma metodunun uygunluğu

Hali hazırda bir soğuk odanız var ise bunu 
zorlanmış hava akımlı bir odaya çevirmek 
mümkündür. Soğutmanın yapıldığı yerdeki 
kullanıma uygunluk, kullanılacak soğutma tipini ve 
hatta boyutlarını sınırlayacaktır. Su ile soğutmalı 
sistemler, temiz su kaynağı ve kullanılan suyun 
boşlatılabileceği yer gerektirmektedir.

9. Soğutma sezonunun uzunluğu 

Bütün soğutma sistemleri hareketli ve elbetteki 
sabit yapılabilir. Hangisinin kullanılacağı 
sezonun uzunluğuna bağlıdır. Uzun sezonlar 
için sabit tesisler iyidir. Farklı coğrafyalarda üst 
üste gelen sezonu olmayan üreticiler hareketli 
sistemi kullanabilirler. Bu durum her nokta için 
izoleli, sanki sabit bir tesismiş gibi donatılmış 
bir tesis bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

10. Kendi soğutma tesisine olan ihtiyacımız

Bu, bir tesisin kurulma aşamalarında pek çok defa 
sorulması gereken bir sorudur. Pek çok küçük 
üretici ile bir araya gelerek bir tesis kurmanız 
daha ekonomik olabilir, veya bu işi kiralama ile 
yapabilirsiniz. Kendi tesisinizi kuracak iseniz 
civarınızda soğutma ihtiyacı olan diğer üreticileri 
de dikkate alın. Bu etmenler göz önüne alındığında 
küçük ve orta ölçekli üreticiler hava akımlı, su 
soğutmalı ve paket buzlamanın kendileri için en uygun 
soğutma sistemi olduğuna karar vermektedirler.
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2.3. Tasarım

Uygulaması yapılacak bir soğutma tesisi 
tasarımında dikkate alınacak hususlar;
1.Yer seçimi
2.Tesis büyüklüğü
3.Yapı Tipi (İnşaat tipi)
4.İzolasyon
5.Trafik akışı
6.Forklift seçimi
7.Soğutma sistemi
8.Hava muamele sistemi

2.3.1. Yer Seçimi

Yer seçiminde üretim alanları ile tesis uzaklığı 
dikkate alınmalıdır. Basit etmenler olan drenaj, 
kaynakların kullanımı, genişlemeye uygunluk 
dikkat edilecek hususlardır. Drenaj, meyil, kanal 
vb. ile sağlanmalıdır. Yoğun sağnak yağış altında 
bile tesiste yükleme boşaltma yapılabilmelidir.

2.3.2 Tesis Büyüklüğü

Tesis, bir günde soğutulacak ürünü ve muhafaza 
edilecek ürünü alabilecek büyüklükte olmalıdır. Bazen 
birkaç günlük ürünün muhafazası gerekebilir.
Taban alanı, gerekli hacmin içinde yapılacak yükleme 
yüksekliğine bağlıdır. Ürünün ön soğutmadan sonra 
pakete konulduğu ve paketlerin üst üste yüklendiği kabul 
edilirse gerekli olan taban alanı yarı yarıya azalmış olur.
Pek çok ürün ambalajı nedeni ile üst üste 
yükleme yapmaya uygun değildir. Bu durumda 
paletli yükleme yolu ile iki palet üst üste 
konularak alan ihtiyacı yarıya indirilebilir.
Alan hesabı, paletli ürün dışında ana koridor 
ve hava boşlukları da düşünülerek yapılmalıdır. 
Genelde tesis gölgelikli yükleme-boşaltma 
alanına da sahip olmalıdır. Alım alanından ürün ön 
soğutma odasına alınır, daha sonra ürün soğuk 
muhafaza odalarına veya kamyona yüklenir.
İyi bir tesiste yükleme odası da bulunmalıdır. 
Kamyon bu odada bulunan sızdırmaz kapılara arkadan 
yaklaşarak yükleme-boşaltmayı yapmalıdır.
Yükleme odasında da soğutma sistemi bulunmalıdır ki 
soğuk depodan çıkan ürün üzerinde su yoğunlaşması 
olmasın. Yükleme odası sıcaklığının soğuk deponunki 
kadar düşük olmasına gerek yoktur ama çiğ noktası en 
azından soğuk deponun çiğ noktasına eşit olmalıdır.
Tesiste makina ve ofisler için de yer düşünülmelidir.

2.3.3. Yapı (Inşaat) Tipi

Uygun tasarım ve dikkatli bir inşaat ile hemen hemen 
her yapı soğuk depo tesisi amaçlı kullanılabilir. 

Bu, metal karkaslı binalar, ağaç karkaslı binalar, 
betonarme, briket, beton panelli, tuğla, hatta 
toprakla yapılan binaları içermektedir.

İnşaat tip seçiminde en önemli etmen hiç 
süphesiz ki maliyettir. Buhar tecridi, bakım 
kolaylığı ve bazende dış görünüş önemlidir.

2.3.4. Izolasyon

İnşaat tipi ve izolasyon malzemesinin bulunması 
kolaylığı, kullanılacak malzemeyi belirleyen 
hususlardır. İzolasyon malzemesi ısı ve nem(buhar) 
akımına karşı olan direncine göre seçilmelidir.

Sıcak bölgelerde çatı bütün gün güneşe maruz 
kalacağı için en büyük ısı kazancının buradan 
olacağı göz önünde bulundurularak çatıya direnci 
yüksek izolasyon malzemeleri kullanılmalıdır.

Bazı tipik izolasyon tipleri, ahşap çerçeve içinde 
fiberglas izole şeklinde ve tuğla veya beton panel 
duvarları izole malzemeleri ile kaplamak şeklindedir.

Poliüretan paneller, styrapor veya sprey poliüretan 
izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir. Sprey 
poliüretan bitmiş inşaata direk uygulanabilir. 
İzolasyon tipi seçimi bina tipine, malzemenin 
bulunabilirliğine ve tabii ki fiyatına bağlıdır.

2.3.5. Trafik akışı

Trafik akışı tesis içinde güvenli işlem için gereklidir. 
Forklift hareketi yumuşak olmalı ve ani hareketler 
içermemelidir ki, bu da düz ilerleme hattı demektir. 
Düz gidişi, çizgi halinde, "L" şeklinde hatta "T" 
şeklinde olabilir. Forklift gidiş hatlarının birbirini 
kesmemesine ve çakışmamasına dikkat edilmelidir.

2.3.6. Forklift

Modern tesislerde sandık veya paletle yüklemelerde 
forkliftin önemi büyüktür. Forklift seçiminde 
deponun hava değişiminin çok az olduğu kapalı 
bir mekan olduğu unutulmamalıdır. Elektrikli veya 
akülü forkliftler tehlikeli bir kirlilik yaratmazlar, 
bu sebeple tavsiye edilen tek tiplerdir.

İçten yanmalı motorlu forkliftlerin eksozları 
karbondioksit ve monoksit karışımıdır. Karbon 
monoksit kanda oksijen moleküllerine bağlanarak 
birikir ve ölümcül zehirlenmelere neden olur. Bir 
diğer faktör de motor tarafından üretilen ısının 
14-25 kW gibi bir ısı kazancı getirmesidir.
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2.3.7. Soğutma Sistemi

Sistem tasarımı hasat sonrası soğutma ve 
muhafaza konusunu bilen bir kişi tarafından 
yapılmalıdır. Hesaplar ürüne, ürün miktarına 
ve istenilen sıcaklıklara göre yapılmalıdır.
Genellikle küçük tesisler freon, büyük 
tesislerde amonyak kullanmaktadır.
Dikkat edilecek diğer hususlar;
Soğutkanın fiyatı, bulunabilirliği ve servis 
imkanıdır. Kullanılan soğutkandan bağımsız 
olarak sistem çok yüksek bir bağıl nem 
(%90 ve üzerinde) sağlayabilmelidir.

2.3.7.1. Ön Soğutma Sistemlerinin 
Tasarımı ve Kullanımı-Isı Yükü

Ön soğutma için gerekli kapasite, uzun süre aynı 
sıcaklıkta muhafaza için gerekenden veya oda 
soğutmasında olduğu gibi uzun sürede yavaş 
yapılan soğutmanınkinden çok daha fazladır.
Bu durumda ön soğutmanın getirdiği ısı yükü 
mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. 
Normalde gerekenden daha fazla soğutma kapasitesi 
ekonomik değildir. Ön soğutma sisteminin ısı 
yükleri üründen, çevreden, hava değişiminden, 
palet ve kasalardan, fan motorlarından, ışık ve 
pompa gibi ısı üreten parçalardan gelmektedir.
Isı yükünün ana bölümünü üründen gelen ısı 
oluşturmaktadır. Ürünün ısı yükü; giriş sıcaklığı, 
soğuma hızı, soğutulan miktar, soğuma 
süresi ve ürünün özgül ısısına bağlıdır.

2.3.8. Hava Muamele Sistemi

Saatteki hava dolaşımı doğru miktarda hava 
sağlamalıdır. Hava, koli ve ambalaj deliklerinden 
geçerek dolaşabilecek kadar basınçlı olmalıdır. 
Bunlara ek olarak sistem ürüne 
yüksek nem sağlamalıdır.

Uygun soğutma zamanı için karton 
ambalaj yan yüzeylerinde havalandırma 
delikleri olmalıdır (Şekil 12).

3. SONUÇ

Kendi kendine yeten tarım ülkesi olmakla 
övündüğümüz ülkemizde yaş meyve sebze kayıpları 
çok yüksektir. Bu sonuçta ülkemizin yeterince ön 
soğutma tesislerine sahip olmamasının payı büyüktür. 
Ancak salt ön soğutma tesislerini çoğaltmak söz 
konusu kayıpları azaltmak için yeterli olmayacaktır. 
Meyve ve sebzelerin hasat sonrası muamelesi 

kapsamında çok zayıf halkalar bulunmaktadır. 
Makalemiz kapsamında söz konusu zayıf halkalar 
yeterince ele alınmıştır. Market reyonlarında 
tüketicilerin memnun kalacağı ürünleri sunabilmek 
hasat sonrası muamelesi konusuna bütüncül(ilgili her 
ayrıntıyı bilgi eksikliği olmadan ele almak) bakmayı 
gerektirmektedir. Hasat sonrası muamelesi konularını 
tam ve yeterli bir şekilde yapmayı başardığımızda, 
fire ve kalite kayıpları azalacak, tüketicilere memnun 
kalacağı ürünler sunulmuş olacaktır (Şekil 13).•
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Kontrollü Atmosfere Sahip Soğuk Hava Deposu Tasarımında
Fotovoltaik Panel Desteğinin Incelenmesi

A Study On Photovoltaic Panel Support In Cold Storage Design With Controlled Atmosphere

Sezgi KOÇAK SOYLU, Adile ŞENEL, Ibrahim ATMACA

ÖZET

Bu çalışmada öncelikle Antalya ili Elmalı ilçesi 
için 600 ton armudu (Barlett, Williams) 
Ağustos – Ocak ayları arasında 3 ile 5 aylık sürede 
depolamak amacıyla kontrollü atmosferli soğuk hava 
deposu tasarımı yapılmıştır. Kontrollü atmosferli depo, 
2 adet 20 ton kapasiteli ön soğutma, 6 adet 100 
ton kapasiteli soğuk muhafaza odasından ibarettir. 
Kontrollü atmosferli soğuk muhafaza odalarının 
tasarımı yapılırken evaporatör, hava sirkülasyonu ve 
çalışma alanı için yeterli boşluk bırakılmak suretiyle 
ürün miktarı, süre, hava değişim sayısı gibi birçok 
parametreye bağlı olarak soğutma yükleri tespit 
edilmiştir. Soğuk muhafaza odalarının kontrollü 
atmosfer koşullarını 1 gün içerisinde elde edebilmek 
için CO2 tutucu, etilen dönüştürücü, azot jeneratörü 
ve esnek hava tamponu seçimleri yapılmıştır.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise kontrollü atmosferli 
soğuk hava deposunun elektrik enerji tüketiminin 
%6,5’ini karşılayacak şekilde yenilenebilir enerji 
kaynakları yasasına istinaden lisans alma zorunluluğu 
olmayan 90 kWp kurulu güce sahip fotovoltaik 
sistem kurulumunun fizibilitesi gerçekleştirilmiştir. 
Antalya, Elmalı için güneş ışınımı, pik saat ve 
sistem kayıpları hesaplanmıştır. Çatı üzerine 
19° açıyla 265 Wp güce sahip 343 adet fotovoltaik 
panel yerleşimi yapılarak yıllık elektrik enerjisi 
üretiminin yaklaşık 135.951,4 kWh/yıl olabileceği 
tespit edilmiştir. Sistemin amortisman süresi 
6 yıl ve fotovoltaik sistem ile üretilen elektrik 
enerjisinden elde edilebilecek kazancın yaklaşık 
61.764 TL/yıl olabileceği hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Hava Deposu, Fotovoltaik, 
Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği

ABSTRACT

In this study, a controlled atmosphere storage was 
designed for the district of Elmalı in Antalya province, 
to store 600 tons of pears (Barlett, Williams) in a 

period of 3 to 5 months between August and January. 
The controlled atmosphere tank consists of 2, 20 tons 
capacity pre-cooling and 6 cold storage rooms with 
a capacity of 100 tons. When designing cold storage 
rooms with controlled atmosphere, cooling loads were 
determined depending on many parameters such 
as the amount of product, duration, number of air 
changes by leaving enough space for the evaporator, 
air circulation and working area. CO2 holder, ethylene 
converter, nitrogen generator and flexible air buffer 
were made to achieve the controlled atmospheric 
conditions of cold storage rooms within 1 day.  

In the second phase of the study, the feasibility 
assesment of the installation of a 90 kWp 
photovoltaic system was carried out to meet 6.5% 
of the electricity energy consumption of the cold 
storage. As it is known, a photovoltaic system of 
this capacity is not obligated to obtain a license 
in accordance with the renewable energy sources 
law. For the district of Elmalı in Antalya province, 
solar radiation, peak hour and system losses have 
been calculated. Annual electricity generation with 
343 photovoltaic panel placements with 265 WP 
power at a 19° angle on the roof were found to be 
approximately 135.951.4 kWh/year. The depreciation 
period of the system is 6 years and the gain from 
the electrical energy produced by the photovoltaic 
system is approximately 61,764 TL/year.

Keywords: Cold Storage, Photovoltaic, 
Renewable Energy, Energy Efficiency

1. GIRIŞ

Depolamanın temel amacı; ürünün uygun 
zamanlarda, düzenli şekilde piyasaya sevk 
edilmesi ve uygun pazarlama stratejileri 
kullanılarak tüketiciye sunulmasıdır. 

Tarım ürünlerinin depolanabilme süresini arttırmak, 
üründe bir zarara yol açmadan hücre metabolizma 
hızının yavaşlatılmasına bağlıdır. Bu amaçla en çok 
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kullanılan teknik, soğukta depolama tekniğidir. 
Ortam ısısını düşürme işlemi; soğutucu akışkanların 
düşük basınçlarda sıvı halden gaz hale geçmesi 
sırasında çevreden aldığı ısının dışarıya atılması 
ile gerçekleştirilir. Bu işlem kompresör, kondenser, 
kısılma vanası ve evaporatör ile yapılır. Soğuk 
hava depolarında bu dört ana elemanın doğru 
seçilmesi ve projelendirilmesi ile ürünler niteliklerini 
kaybetmeden belirli bir süre depolanabilirler.

Ancak bu teknik düşük sıcaklığın neden olduğu bazı 
fizyolojik düzensizlikleri tetiklemektedir. Uygun 
depolama sıcaklığına ek olarak ürünün depolama 
süresini uzatmak için kullanılan yöntemlerden biri 
“Kontrollü Atmosferde (KA) Depolama” yöntemidir.

KA depolama sistemi tarım ürünlerinin dalından 
koparıldığı tazelikte, firesiz, daha uzun süreli depolama 
ve nakliyesi için geliştirilen muhafaza yöntemlerinden 
biridir. Yöntemin temel prensibi ortamdaki 
oksijen oranını azaltarak, metabolik faaliyetleri 
yavaşlatmak ve olgunlaşmayı geciktirmektir. Depo 
içerisinde oksijen oranı çok düşük olduğu için çeşitli 
mikroorganizma, böcek, fare gibi tüm zararlı canlıların 
faaliyetleri durmaktadır. Üründe meydana gelebilecek 
olan bozulma ve çürümeler önlenmektedir [1].

KA-depolarında, depo içerisindeki solunum sonucu 
üretilen CO2 ürünün tolere edebileceği maksimum 
seviyeye kadar yükseltilir ve depo ortamındaki O2 ise 
yine ürünün tolere edebileceği minimum seviyeye 
kadar düşürülür. Dünya genelinde elma, armut, 
kivi gibi uzun süreli depolanabilecek ürünlere KA 
depolama tekniği uygulanmaktadır. KA tekniği aynı 
zamanda soğutucu konteynırlarla deniz aşırı ülkelere 
meyve ve sebze taşınmasında da kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, ürünlerin daha uzun süre ve niteliklerini 
koruyarak depolanması amacına yönelik kontrollü 
atmosferli soğuk hava deposu tasarımı yapılmıştır. 
Buna ek olarak depo çatısı üzerine yerleştirilen 
fotovoltaik panellerle deponun elektrik ihtiyacının 
bir kısmının karşılanması hedeflenmektedir.

2. KONTROLLÜ ATMOSFERDE DEPOLAMA

Sebze ve meyveler toplandıktan sonra da 
gelişimlerini sürdürerek, havadan oksijen (O2) alır, 
ortama karbondioksit (CO2) verirler. Meyvenin 
bozulması ve çürümesi bu sürecin bir sonucudur. 
Kontrollü atmosferli depoda meyve ve sebzenin 
gelişimlerini sürdüremeyecekleri bir atmosfer 
ortamı yaratılır. Bu ortam, havada %21 oranında 
bulunan oksijenin %1-3 arasına düşürüldüğü, azotlu 
(N) bir ortamın oluşturulduğu, saklanan sebze 

ve meyveden üreyen zarar verici karbondioksit 
ve yaşlılık hormonu olan etilenin (C2H4) emildiği, 
ideal ısı derecesinin sağlandığı bir ortamdır.

Odalar son derece sızdırmazdır ve bütün cihazlar 
otomatik çalışmaktadır. Odadaki meyvenin kendi 
çıkardığı gazdan dolayı oluşan en ufak bir değişiklikte, 
cihaz otomatik olarak devreye girer. Bunun sonucu 
olarak kontrollü atmosferli depoda yaşam neredeyse 
durur ve sürekli tazelik sağlanır. Kontrollü atmosfer 
sistemi tarım ürünlerinin ilk günkü, dalından koptuğu 
sertlik ve aromasında kalmasını sağlar, depolanabilme 
süresini uzatır. Bazı meyvelerin kontrollü atmosferde 
muhafaza süresi Tablo 1’de verilmektedir [2].

Kontrollü atmosferli depolamada eğer depo 
kapısı açılarak soğuk muhafaza odası içerisindeki 
ürünün bir kısmının satış ve pazarlaması 
yapılırsa, deponun artık normal atmosferli depo 
özelliği göstermeye başlayacağı bilinmelidir.

Kontrollü atmosferli depolamada dikkat edilmesi 
gereken bir diğer önemli husus, depolamanın 
hasattan hemen sonra yapılması gerektiğidir. Hasat 
sonrası bekletilen meyvenin solunumu hızlı bir 
şekilde süreceği için verimli sonuçlara ulaşılamaz.

Kontrollü atmosfer depolarında düşük sıcaklık 
zorunludur. Kontrollü atmosfer depolarına giriş 
ve çıkış az olduğu için sıcaklık çok fazla değişmez. 
Bu tip depolarda gaz yalıtımı yapıldığı ve sıcaklık 
değişimi az olduğu için nem oynama sınırı da 
dardır. Depoda oksijen oranı düşük karbondioksit 
oranı da yüksek tutulduğu için solunum ve 
mantar zararları azalmıştır, odanın neminin 
yüksek tutulması bir soruna yol açmamaktadır. 
KA-depolarda nem %92-97 arasında tutulur.

KA-depolarda genel anlamda havalandırma 
yoktur. Fakat içerideki hava bileşiminin ve 
basıncını düzenlemek için odaya hava verilir. 

Tablo 1.Bazı meyvelerin KA depolama şartları
ve bu şartlardaki raf ömürleri [3]
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Hava hareketi normal atmosferli depolara göre 
daha yüksek tutulur. Bu işlem karbondioksitin 
yığılmasının önlenmesi için yapılır. Soğutma sistemi 
durduğunda bile hava dolaşımı devam ettirilir. 

2.1. Kontrollü Atmosferli Depo Tasarımı

Bu çalışmada depolanacak ürün olarak Antalya 
ilinde üretim oranı yüksek ve normal atmosfer 
koşullarında 1-2 hafta arasında depolanabilen 
armut (Bartlett, Williams) seçilmiştir. Kontrollü 
atmosferli depoda bu süre 3-5 aya çıkmaktadır. 
Ürünler, 20 Ağustos – 21 Ocak tarihleri 
arasında 5 ay süresince kontrollü atmosferli 
depoda muhafaza edilecektir.

Soğuk hava deposunda muhafaza edilecek armut 
miktarı 600 tondur. Depo 6 adet soğuk muhafaza ve 
2 adet ön soğutma odasından oluşmaktadır. Kontrollü 
atmosferli depolarda ön soğutma odası, hasat edilen 
ürünün soğuk muhafaza odasına konulmadan önce 
güneş sıcaklığını düşürmesi için kullanılmaktadır.

Kontrollü atmosferli depoların boyutları normal 
atmosferli depolara göre daha küçüktür. En uygun 
hacimler 400-800 m3 arasındadır. Oda ölçüleri 
en çok 3 günde dolacak şekilde tasarlanmıştır. 

Soğuk hava deposunda klasik yalıtım uygulaması 
olan beton ve sıvadan kaçınılarak paneller tercih 
edilmiştir. Kontrolü atmosferli soğuk hava depolarında 
gaz yalıtımı çok önemlidir. Günümüzde en başarılı 
izolasyon poliüretanlı panellerle yapılmaktadır. Dış 
atmosferin depo içerisine girişini, iç havanın da dış 
atmosfere çıkışını engellemek amacıyla panellerin 
birleşim yerleri yalıtılmaktadır. Tasarımı yapılan 
depoya ait bazı bilgiler Tablo 2’de sunulmuştur.

Soğuk hava depolarında dış hava sıcaklığı en kötü
durum düşünülerek yazın en yüksek sıcaklığına
göre seçilmektedir. Fakat ekonomik olması
açısından en yüksek sıcaklığın biraz altı (3-5oC)
dikkate alınarak tasarım yapılmaktadır.

Antalya için yaz aylarında kuru termometre 
sıcaklığı 39oC’dir ve dizayn değeri olarak bu 
değerin 5oC altı seçilmiştir. Buna ek olarak, 
güneş ışınları etkisinin sıcaklık farkı eşdeğeri 
de dış hava sıcaklığına eklenmektedir.

Soğutma sistemi elemanlarının doğru ve ekonomik 
olarak seçimi için soğutma yükü hesabı yapılmaktadır. 
Soğutma yükünü oluşturan ısı kazançları dörde ayrılır;

i. Transmisyon ısısı (duvar, döşeme, tavan)
ii. İnfiltrasyon ısısı (kapının açılıp kapanması 
ile hava değişiminden meydana gelen ısı)
iii. Mallardan gelen ısı
iv. Oda içinde meydana gelen muhtelif ısılar 
(insan, aydınlatma, motor, defrost, diğer)

Yapılan tasarıma ait örnek bir soğutma yükü 
hesabından elde edilen değerler soğuk muhafaza 
odalarından bir tanesi için Tablo 3’de verilmiştir. 
Günlük toplam çalışma saatinin 20 saat olacağı 
düşünülürse, Tablo 3’de verilen değerler dikkate 
alındığında soğutma ekipmanı seçiminde esas alınacak 
saatteki yük bu oda için 8098,58 kcal/h olacaktır.

Tablo 2.Tasarımı yapılan depoya ait 
çeşitli bilgiler

Tablo 3. Örnek bir soğuk muhafaza odası için soğutma yükü hesabından elde edilen değerler
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2.2. Fotovoltaik Sistem Tasarımı

Türkiye’de en çok güneş ışığı alan yerlerin başında 
Antalya gelmektedir. Elmalı ve Korkuteli güneş enerjisi 
potansiyeli yüksek ilçelerdir. Fotovoltaik paneller 
sıcaklığın düşük, güneşli ve nemin az olduğu yerlerde 
en iyi verimde çalışmaktadır. Antalya ilinin diğer 
ilçelerine göre yaz aylarında bile Elmalı’nın nem ve 
sıcaklığı düşüktür. Kontrollü atmosferli soğuk hava 
deposunun kurulum yeri olarak Elmalı seçilmiştir. 
Şebeke bağlantılı olarak kurulacak sistemin tasarım 
adımları şu şekildedir;

i. Sistemin kurulacağı yerin aylık ortalama günlük 
toplam güneş ışınımı tüm yıl için hesaplanır.
ii. Günlük enerji ihtiyacı hesaplanır.
iii. Güneş paneli ve çevirici gereksinimi hesaplanır.

Fotovoltaik sistem KA-soğuk hava deposu çatısı 
üzerine kurulacaktır. Çatı, Şekil 1’de görüldüğü gibi beşik 
çatı (çift yüzeyli çatı) adı verilen her iki yüzü mahyayla 
birbirine bağlanan çatı türü şeklinde tasarlanmıştır.

Kuzey yarım kürede güneş pilleri belirli bir eğim açısı 
ile tam güneye bakacak şekilde yerleştirilmektedir. 
Seçilen eğim açısı güneş pillerinin performansını 
oldukça etkilemektedir. Kış aylarında optimum açı 
enlem+15o, yaz aylarında ise enlem-15o olacak şekilde 
belirlenir. Eğer sistem tüm yıl boyunca kullanılacaksa, 
eğim açısı o yerin enlemi olarak alınmalıdır. KA-soğuk 
hava deposu Antalya iline kurulacağı ve tüm yıl elektrik 
üretimi istendiği için uygun eğim açısı 36o alınmalıdır. 
Fakat Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 
Madde 7.03.6’da eğik çatı meyilinin %35’den fazla 
olmaması gerektiği belirtilmektedir. Antalya ilinde 
kar yükü olmadığı, çok fazla yağmur aldığı ve rüzgâr 
hızının çok fazla olması nedeniyle, statik açıdan çatıya 
gelen basınç yükünü artırmamak açısından bu eğime 
müsaade edilmektedir.

Buna göre müsaade edilen %35 meyilden çatı
eğimi hesaplanırsa;

 

olarak alınmıştır.

2.1.1. Aylık Güneş Işınımı Hesabı

Güneş panelleri güneş ışığını doğrudan 
elektrik enerjisine dönüştüren araçlar olduğu 
için ilk olarak fotovoltaik modül üzerine 
gelen güneş ışınımı hesabı yapılmıştır.

Fotovoltaik panel üzerine düşen ışınım miktarları 
tüm yıl için Tablo 4 ve güneş ışınımı hesabında 
kullanılan temel eşitlikler ise Tablo 5’ten görülebilir.

Tablo 4’de       ile gösterilen değer, eğik düzleme 
(19°) düşen aylık ortalama günlük toplam ışınımın, 
yatay düzleme düşen aylık ortalama günlük 
toplam ışınıma oranını ifade eder. Bu değere 
göre seçilen 19°'lik eğim açısında Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 
aylarında fotovoltaik paneller yatay düzleme 
gelen ışınımdan daha fazla ışınım almaktadır.

2.1.2. Aylık Toplam Elektrik Tüketimi

KA-soğuk hava deposunun aylara göre elektrik 
tüketimi hesaplanmıştır. Hesaplamalar ön 
soğutma ve soğuk muhafaza odaları için ayrı ayrı 
yapılmış, hesaplamalarda günlük çalışma saatleri 
ve odalarda bulunan cihazlar dikkate alınmıştır. 

KA-soğuk hava deposunda 2 adet ön soğutma 
odası vardır. Bu odaların 1 ayda çalıştıkları gün 
sayısı eşittir ve odalar günde 20 saat çalışmaktadır. 
Her bir ön soğutma odasında toplam güçleri 
yaklaşık 210 kW olan 2 adet evaporatör, 2 adet 
kompresör ve 2 adet kondenser bulunmaktadır.

Soğuk muhafaza odalarında ise toplam güçleri 
yaklaşık 40 kW olacak şekilde 1 adet evaporatör, 
1 adet kompresör ve 1 adet kondenser bulunur.

Depoda bulunan diğer ekipmanlar ise şu şekilde
sıralanabilir;

•Karbondioksit tutucu (0,5kW)
•Azot jeneratörü (22 kW) 
•Etilen dönüştürücü (3 kW)

Tüm ekipmanlar için çalışma süreleri göz önünde 
bulundurularak aylık elektrik enerjisi tüketimleri 
hesaplanmıştır. Ön soğutma odalarının 4, soğuk 
muhafaza odalarının ise tüm ay boyunca çalıştığı 
ve en yüksek tüketimin gerçekleştiği Eylül ayına
ait veriler Tablo 6’da sunulmuştur.

Şekil 1.Çatı tasarımı
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Tablo 4. Antalya ili Elmalı ilçesi aylık ortalama güneş ışınımı değerleri [W/m2]

Tablo 5.Güneş ışınımı hesabında kullanılan temel eşitlikler [4]

Tablo 6. Eylül ayı için toplam elektrik tüketimi

   X

   X
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KA-Soğuk hava deposunun aylık elektrik tüketim 
miktarı çok yüksek olduğu için fotovoltaik 
sistem tasarımında panel alanı ve veriminden 
gidilerek hesaplama yapılmış ve hesaplama 
sonucunda elektrik tüketiminin yüzde kaçlık 
bir kısmını karşıladığı bulunmuştur.

2.1.3. Fotovoltaik Panel Seçimi

Günümüzde üretilen fotovoltaik panellerin gücü 135-
510 W arasında değişim göstermektedir. Şu anda 
en yaygın olarak kullanılan panel gücü aralığı 255-
270 W’dır. Panelin gücü arttıkça buna bağlı olarak 
verimi de artmaktadır. Ancak panel verimindeki 
yaklaşık yüzde beşlik artış, panel maliyetini 2-3 kat 
arttırmaktadır [5]. Polikristal panellerin verimleri 
monokristal olanlara kıyasla daha düşük olmasına 
rağmen maliyetlerinin uygun olması nedeniyle tercih 
edilmektedir. %18'lik verime sahip olan monokristal 
paneller 225$ civarında bir satış fiyatına sahipken, 
polikristal paneller %15-16 arası verime sahiptirler 
ve 182$’dan temin etmek mümkündür. İki tip panel 
karşılaştırıldığında monokristal olanların aynı güç 
için %1-2 daha az yüzey alanı gereksinimine sahip 
oldukları görülür. Tüm bu özellikler göz önünde 
bulundurularak 255-270 W paneller arasında verim 
ve fiyat araştırması yapılarak paneller seçilmiştir.

2.1.4. Şebekeye Bağlı Fotovoltaik 
SistemleÜretilecek Elektrik Enerjisi Hesabı 

Güneş enerjisi ile elektrik üretiminde sıklıkla
kullanılan kavramlardan bir tanesi “pik saat”
ifadesidir. Pik saat; 1000 W/m2 sabit ışınım
şiddetinde, günlük toplam güneş radyasyonuna eşit
bir enerjiyi elde edebilmek için gereken süreye
denir. Bu ifade aşağıdaki eşitlikle tanımlanabilir;

İlgili eşitlik ve daha önce hesaplanmış olan aylık 
ortalama güneş ışınımı değerleri kullanılarak 
her ay için pik saat hesaplaması yapılmıştır.

KA-soğuk hava deposunun elektrik ihtiyacının 
tamamı fotovoltaik sistemden karşılanamayacağı 
için ilk olarak, seçilen fotovoltaik panellerin 
çatı üzerine yerleşimi yapılmış, panel sayısı 
ve toplam panel alanı hesaplanmıştır.

19°’lik eğime sahip olan çatının alanı yaklaşık 
640 m2 dir. Güneye bakacak şekilde yerleştirilen 
panellerin aralarında montaj kolaylığı için 2 cm

boşluk bırakılmıştır. Ayrıca zamanla oluşacak tozların 
verimsizliğe neden olmadan temizlenebilmesi ve olası 
bir arıza durumunda kolay müdahale edilebilmesi 
için de her 4 panel arasında ayrıca 50 cm boşluk 
bırakılmıştır. Bir panelin alanı yaklaşık 1,6 m2 

olarak kabul edilirse, çatı üzerine yerleştirilebilecek 
toplam panel adeti 343 olarak bulunur.

Bilindiği üzere fotovoltaik paneller doğru akım 
üretmektedir. Bu nedenle sistemde üretilen 
doğru akım miktarı hesaplanarak, uygun bir 
çevirici sisteme eklenmeli, daha sonra kayıplar 
da dikkate alınarak sistemden alınacak alternatif 
akım miktarı bulunmalıdır. Üretilecek doğru 
akım hesabı aşağıdaki eşitlikten yapılabilir; 

Pdc = Güneş radyasyonu x Toplam panel alanı x
Panel verimi

Güneş radyasyonunun pik saat hesabında 
1000 W/m2 olarak kabul edildiği 
daha önce belirtilmişti.

Üretici kataloğundan elde edilen panel 
verim değeri ise %16.47 olduğuna göre 
elde edilebilecek toplam doğru akım;

Pdc = 1 [kW/m2] x 551,72 [m2] x 0,1647

Pdc = 90,868 kW

olarak bulunur.

Buna göre 90,868 kW güce sahip bir çevirici 
(inverter) seçimi yapılabilir. Çevirici gereksinimi 
ilerde olası bir genişleme için artırılabilir. Ancak bu 
ilk yatırım maliyetinde de artışa neden olacaktır.

Fotovoltaik sistemin ürettiği enerji birçok faktöre 
bağlıdır. Bunlar; sistemin coğrafi konumu, 
fotovoltaik sistem etrafındaki yapılar, uyumsuzluk, 
spektrum, inverter, kablo kayıpları olarak 
sıralanabilir. Şekil 2’de bir fotovoltaik sistemde 
olabilecek tüm kayıplar gösterilmiştir. Ancak 
her sistemde bu kayıplar aynı olmayacaktır. 
Bu çalışmada tasarlanan sistemde oluşabilecek 
kayıplar Şekil 2’de verilen oranlar kullanılarak 
hesaplanmıştır. Paneller birbirini gölgelemediği için 
gölgelenme kayıpları hesaplamaya dahil edilmemiştir.

(1)

(2)
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Sistemde dikkate alınan kayıplar şu şekilde
sıralanabilir;

•Tozlanma (%2)
•Yansıma (%2,5)
•Spektrum (%1)
•Işınım (%1,5)
•Sıcaklık (%4,6)
•Uyumsuzluk (%0,7)
•Kablo kayıpları (%1,5)
•Inverter (%3)

%98’lik çevirici verimi de dikkate alınarak 
üretilebilecek alternatif akım miktarı;

Pac = Pdc x Evirici verimi x Kayıplar

ifadesi kullanılarak,

Pac = 74,09 kW

olarak hesaplanır.

Tüm bu veriler ve daha önce hesaplanan pik 
saat değerleri kullanılarak tüm aylar için aylık 
elektrik enerjisi üretimi belirlenmiştir. Elde edilen 
değerler detaylı olarak Tablo 7’den görülebilir.

KA-soğuk hava deposunun elektrik enerjisi tüketimi 
ve fotovoltaik sistemle elektrik enerjisi üretim miktarı 
dikkate alındığında, kullanım süresi boyunca KA-soğuk 
hava deposunun elektrik tüketiminin %6,53’ünün 
fotovoltaik sistem tarafından karşılandığı görülebilir.

2.1.5. Amortisman süresi

KA-Soğuk hava deposu yıl içerisinde 5 ay 
kullanılacaktır. Bu 5 aylık süre için toplam 
48108,79 kWh elektrik enerjisi üretimi hesaplanmıştır. 
48108,79 kWh'lik elektrik şebekeden alınmayarak 
fotovoltaik sistem tarafından üretildiği için 5 
ayda toplam 20003,63 TL gelir elde edilmesi 
planlanmaktadır. Deponun kullanılmadığı 7 
aylık sürede ayrıca toplam 87842,66 kWh 
elektrik enerjisi üretimi hesaplanmıştır. Bu da 7 
ayda 41760,40 TL gelir anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla elektrik enerjisinden yıllık gelir 
61764,03 TL olmaktadır. İlgili hesaplar yapılırken 
elektriğin birim fiyatı EPDK’nın belirlediği değerler 
doğrultusunda 0,4158 TL olarak alınmıştır.

Fotovoltaik sistem maliyeti, fotovoltaik paneller, 
çevirici ve diğer bağlantı elemanlarından 
oluşmaktadır. Kurulacak olan sisteme 
ait giderler Tablo 8’den görülebilir.

(3)

Şekil 2.Fotovoltaik sistemlerde kayıplar [6]

Tablo 7.Elektrik enerjisi üretimi
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Makale

Amortisman süresi hesabında aşağıdaki eşitlikten
yararlanılabilir;

Öngörülemeyen giderler 10000 TL kabul 
edilmiştir. Buna göre amortisman süresi;
olarak bulunmuştur.

3. SONUÇLAR

Bu çalışmada Antalya ili, Elmalı ilçesi için 600 ton 
armut (Bartlett, Wiliams) kapasitesine sahip güneş 
enerjisiyle desteklenen kontrollü atmosferli soğuk 
hava deposu tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım için soğuk 
muhafaza ve ön soğutma odalarının soğutma yükünü 
karşılayacak şekilde soğutma ekipmanları seçilmiştir.
Çalışmada ayrıca soğuk hava deposunun kullanım 
süresi boyunca (5 ay) elektrik tüketiminin %6,5’ini 
karşılayacak şekilde fotovoltaik sistem tasarımı 
yapılmıştır. Çatı üzerine 19°’lik açı ile yerleştirilen 
toplam 343 adet fotovoltaik panelin yıllık elektrik 
enerjisi üretimi 135951,45 kWh/yıl olarak 
hesaplanmış, sistemin maliyeti ise 299819,18 
TL olarak bulunmuştur. Buna göre yapılacak 
tasarımın amortisman süresi yaklaşık 6 yıldır.•
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Tablo 8.Fotovoltaik sistem maliyeti

(4)
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1 ACS

2 Aday

3 Aera 

4 Akantel

5 A Klima

6 Ak-Maks

7 Aksal

8 Aldağ

9 Alindair

10 Almira

11 Arel Havalandırma

12 Argemsan

13 A.T.C.

14 Ay-Pas

15 Bal-Ay-Ka Müh.

16 Barlas Soğutma

17 Başarır Soğutma

18 Birim Teknik

19 Bomaksan  

20 Buzçelik

21 Bütaş Klima

22 CFM Soğutma

23 Cantek

24 Coşgun Furkan Inş.

25 Daikin

26 Damla Iklimlendirme

27 Delta Klima

28 Dinamik Isı

29 DK Müh.

30 Doğu Iklimlendirme

31 Dünya Rezistans

32 Egefer

33 Egetek Makina

34 Ege Vizyon

35 Ekinoks

36 Ekofin

37 Ekonsat

38 Ema Enerji

39 Emsaş

40 Eneko

41 Ercan Teknik

42 Ergül Teknik

43 Erhalim

44 FabricAir

45 Fanko

46 Form

47 Friterm

48 Frigoduman

49 GMD Genel Mekanik Dizayn

50 Güldem
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51 HB Mekanik
52 HCS Teknik
53 Isıdem
54 Imbat
55 Imas

56 Jet Iklimlendirme

57 Karataş Soğutma

58 Karyer 

59 Klas Klima

60 Kliterm

61 Lazer

62 Makro Teknik

63 Masvent

64 Matesis

65 Mekanik Tesisat 

66 Messan

67 Meytes Tesisat

68 Mitsubishi Electric

69 MS Klima

70 MTT

71 Net Soğutma

72 Nursaç Havalandırma

73 Ontek

74 Otto Otomasyon

75 Öge Müh.

76 Öztaş

77 Pnöso

78 Rast Enerji

79 RD Grup

80 Ref Isı

81 Rothenberger

82 Savaşlar

83 Sevel Dondurma Makinaları

84 Sisbim

85 SPA Mekanik

86 Tayfun Iklimlendirme

87 Teknion

88 Terkan

89 Termokar

90 Termomak

91 Termosan

92 Tolerans Müh.

93 Trio Iklimlendirme

94 Tunç Tesisat 

95 Türkoğlu Makina

96 Ulus Soğutma

97 Uzay Mekanik

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




