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E D I T Ö R D E N

Son zamanlarda anlamı merak edilen sözcüklerden biri 
de “fütürist” ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre 
fütürist sözcüğü ne anlama geliyor? Fütürist, Fransızca 
dilinden “Futuriste” Türkçe'mize geçmiştir. TDK’ye göre 
fütürist sözcüğünün Türkçe karşılığı ise: “Gelecekçi”.

Fütürizm kelime anlamı olarak İngilizce future yani 
gelecek kelimesinden türetildiği de belirtilmektedir. 
Geleceğin tasarlanması anlamına da gelen teknolojik 
ve felsefi bir yaklaşımdır. Bu gelecek tasarımında 
bilgi, teknoloji, akıl ve duygu kullanılır.

Ülkemizde de bu gelecekçilik akımının öncüleri olan 
kişilerden Ufuk TARHAN, bir röportajında fütüristler için:
“Fütüristler, multidisipliner yaklaşımla “gelecek 
senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair 
uzgörülerde (uzgörü: uzak, uzman, uzlaşmacı) yenilikçi, 
stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştiren, uygulayan 
kişiler, gelecekçiler, gelecek mühendisleri“ olarak 
da tanımlanıyor.“ tanımlamasını yapmıştır.

Her sektörde gelecekçi bakış açısının geliştirilmesinin 
gerekliliği yadsınamaz. Bazı üniversitelerimizde 
bu yeteneklerin geliştirilmesine yönelik fütüristlik, 
inovasyon, girişimcilik gibi derslerin mühendislik 
bölümlerinde öğretme girişimi bu gelecekçiliğin 
önemini daha da vurgulamıyor mu? 

Son söz: “Kendilerini geleceğe hazırlayanlar, 
doğru yoldadırlar demektir”
Henrich IBSEN

Tüm iklimlendirme sektörünün gelecekçiliği benimseyip, 
yol alması ülkemizi de teknolojik alanda ve her anlamda 
düşünebildiğimiz iyi bir konuma getirecektir. 

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

Bilim kurgu, hayal kurma, kurgu oldum olası insanların 
merakını uyandırmıştır. Jules VERNE, çocukluğumuzun 
yazarı, “Denizler altında yirmi bin fersah”, “Aya yolculuk”, 
“Dünyanın Merkezine Yolculuk” gibi romanlarını 
yazdığında modern bilim kurgu türünün oluşmasına 
öncülük ediyordu. Yaşasaydı ve görseydi yazdıklarının 
birçoğu gerçekleşiyor, gerçekleşti kendisi de şaşırır 
mıydı? Böbürlenir miydi? Şaşkınlık mı duyardı? Normal 
mi karşılardı? Bu sorunun yanıtı tahminden öteye 
gidemeyecek. Bir gerçek var ki öngörülerinin bir çoğu 
gerçekleşti. Bunun benzeri nice yazar ve romanları var 
geleceği tarifleyen ve yıllar sonra öngördüklerinin çoğu 
gerçekleşen, örneğin George ORWELL'in kült kitabı 
Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, yazarın geleceğe ilişkin 
bir kabus senaryosudur. Kitap tanıtım sayfalarında 
“Bireyselliğin yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı, 
insanların makineleşmiş kitlelere dönüştürüldüğü 
totaliter bir dünya düzeni, romanda inanılmaz bir hayal 
gücüyle, en ince ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. 
Geçmişte ve günümüzde dünya sahnesinde tezgahlanan 
oyunlar düşünüldüğünde, ütopik olduğu kadar 
gerçekçi bir romandır Bin Dokuz Yüz Seksen Dört. 
Güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen bir başyapıttır; 
yalnızca yarına değil, bugüne de ilişkin bir uyarı 
çığlığıdır.” biçiminde tanıtılmıştır. Okurken günümüzde 
yaşadıklarımızla nasıl da benzerlikler kurar insan…

Bu pandeminin patladığı günlerde “evde kal sağlıklı kal” 
prensibiyle evlerimizdeyken ilgi alanlarımızdan birisi de 
evlerimizi sinema salonlarına dönüştürüp, günümüzün 
teknolojik olanaklarıyla internetten sinema seyretmek 
olmadı mı çoğumuzun. Bu süreçte haberleşme ağları 
da üst düzeyde kullanılıp, birbirimizde önerilerde de 
bulunmadık mı? Ne keşifler yaptık bu süreçlerde…

Steven SODERBERGH'in 2011'de çektiği “Contagion” 
“Salgın” filmindeki konu ve yaşananlar 2020 Korona 
Pandemisi'nde yaşadıklarımızla nasıl benzerlikler 
taşıyor. Bu senaryoyu yazanlar, film yönetmenleri 
geleceği yaşanacakları nasıl da yakın tanımlayabilmişler. 
Çoğumuz bu filmi bu pandemi sürecinde seyrettik 
ve anlamlandırıp önemli çıkarımlarda bulunmadık 
mı bugünümüze ve geleceğimize ilişkin…

Gelecekçilik…
Uzağı Görme, Görebilme, Geleceği Tahmin, Önlemler Alma… 





E S S I A D ' D A N

2020 yılı basit bir takvim yaprağı olmaktan ziyade 
sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta siyasi değişim 
ve dönüşümlerin başlangıcı olabilecek bir yıl oldu. 
Her yılın tarihe geçen birkaç önemli olayı olmasına 
alışığız, fakat küresel bir salgının tüm yıl boyunca 
80 milyon civarında insanı enfekte etmesi, 2 milyona 
yakın can alması, dünyayı evlerine kapatarak sosyal 
hayatlarımızı, eğitim ve çalışma düzenlerimizi kökünden 
değiştirmesi; öyle sık rastladığımız bir süreç değil... 
Üstelik bu değişimler salgın hayatımızdan çıktıktan 
sonra da önemli oranda etkilerini sürdüreceğe benziyor.

2020 belki değişimlerin, büyük bir dönüşümün miladı 
olacak, ama tüm duyarlı insanların, elbirliği ile cehalet ve 
kayıtsızlığa karşı mücadele ettiği, muhtemelen bundan 
önemli dersler çıkardığı bir yıl olarak kayıtlara geçecek. 
2021 yılının mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını ve 
nice güzellikleri beraberinde getirmesini diliyorum.

Saygılarımla.

Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Üyelerimiz,

2020 sonbaharı, COVID-19 salgınının birçok ülkede ikinci 
dalgayı yaşamaya başlaması ve günlük vaka sayılarındaki 
hızlı artışıyla başladı. Ancak Kasım ayında aşılarla ilgili 
gelen umut verici gelişmeler yaşanmış olsa da, hem 
2021 yılında hem de daha sonrası için salgın hiçbir 
zaman gündemimizden çıkmayacakmış gibi görünüyor.

Yaşanan bu salgınla birlikte, sektörümüzü de yakından 
ilgilendiren gelişmeler oluyor. Tasarım standartlarında 
köklü değişimler gerçekleşiyor. Salgınlardan korunmanın 
maske, hijyen, mesafe gibi temel prensiplerin yanı sıra, 
yaşam alanlarımız için temiz ve sağlıklı havanın önemi 
herkesin dikkatini çekti. Bu durum sektörümüz için gerek 
tasarım gerek imalat gerek ekipman gerekse uygulama 
alanlarında birçok fırsatı da ortaya çıkardı. Havalandırma, 
iklimlendirme ve filtreleme sistemleri ön plana çıktı.

Korona virüsü aşısının imalatından uygulamasına 
kadar, soğuk zincir kırılmadan transferinin sağlanması 
yine sektörümüzle direkt ilgili olan bir konu. Dernek 
üyelerimiz ve sektör firmaları içinde bulunan, soğuk 
dolap ve soğuk oda imalatçılarımız, ihtiyaçlara 
cevap verebilecek teknolojiye ve bilgi birikimine 
sahip olduklarını çok kısa bir süre içinde gösterdiler. 
Sektörümüzün bu konuda çok hızlı yol alarak ulusal 
ve uluslararası başarılara imza atmasını bekliyoruz.





ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD Üyelerinden Öğrencilere Tablet Desteği

ESSİAD tarafından, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de 
gerçekleşen depremden etkilenen ve pandemi 
sürecinde uzaktan eğitim almak zorunda kalan 
ihtiyaç sahibi olan çocuklarımızın orta ve uzun vadede 
eğitim ve öğretimlerine destek olmak için ESSİAD 
üyelerinin bağışladığı tabletler ilgililere teslim edildi. 

ESSİAD üyelerinden 
temin edilen ve 
19 Kasım 2020 
tarihinde ESSİAD 
Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı 
Metin AKDAŞ, 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray 

KORUN, Genel Sekreter Can İŞBİLEN ve Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ’ün katılımları 
ile gerçekleştirilen ziyaretler doğrultusunda 
50 adet tablet Bayraklı Belediye Başkanı Serdar 
SANDAL’a, 50 adet tablet ise Bornova Belediye 
Başkanı Mustafa İDUĞ’a teslim edildi.

İzmir’in depremle ilgili son durumu, kentsel 
dönüşüm projelerinde gelinen nokta ile depremden 
etkilenen vatandaşların konut ihtiyacının 
giderilmesi hakkında gerçekleştirilen görüşmelerde 
eğitimin ülkenin geleceği için çok önemli olduğu 
ifade edilerek ESSİAD olarak yaşanan bu zor 
günlerde özellikle geleceğimiz olan çocuklarımıza 
destek olunması gerektiği vurgulandı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL ile birlikte...

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İDUĞ ile birlikte...

ESSIAD ve Ledvance Aydınlatma Iş Birliği ile 
"UVC Lambalar ve Iklimlendirme Sektörü" Webinarı Gerçekleştirildi

ESSİAD ve Ledvance Aydınlatma iş birliği ile 
3 Aralık 2020 tarihinde "UVC Lambalar ve 
İklimlendirme Sektörü" webinarı gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN'un 
açılış konuşmasıyla başlayan webinarda; iç hava 
kalitesi, yüzey sterilizasyonu ve hava sterilizasyonun 
günümüzün en önemli konularından birisi 
olduğunu, bu konularda UVC kullanımının son 
derece dikkat çekici olduğunu vurgulayan Güray 
KORUN webinara destek olan Ledvance firmasına, 
bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere katkı 
koyan ESSİAD üyelerinden Lotus Technic ve Doğu 
İklimlendirme'ye ve bu konuda çalışmalarını sürdüren 
Uluslararası UV Derneği COVID-19 Task Force 
Üyesi, RND AR-GE Tasarım Ltd. Şti. Kurucu Ortağı 
Neil Avner ÇİKUREL'e katkıları için teşekkür etti.
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ESSİAD'dan Haberler

Açılış konuşmasının tamamlanmasını takiben 
program doğrultusunda ilk konuşmacı olan 
Ledvance Aydınlatma Ürün Müdürü Uğur 
COŞKUN "UV-C Dezenfeksiyon Lambaları" konulu 
sunumunda UV-C lambaların çalışma teorisi, 
yoğunluğunun hesaplanma şekli, cam yapısı 
ve uygulama alanları hakkında bilgi verdi.

İkinci konuşmacı olan Lotus Technic Genel 
Müdürü Burak SATOĞLU "İklimlendirme 
Sistemlerinde UVC Kullanımı" konusunda sunum 
gerçekleştirdi. Küresel bir salgının etkisiyle 
boğuşan ve giderek daha da kalabalıklaşan 
Dünyamızda daha fazla vakit geçirdiğimiz kapalı 
alanlarda iç hava kalitesinin düşük olmasının 
iklimlendirme sistemlerinde UVC kullanımının 
önemini arttırdığına dikkat çekerek bu konudaki 
ihtiyaç, çözüm önerileriyle birlikte uygulamalara 
ilişkin detay ve riskleri katılımcılar ile paylaştı.

Üçüncü konuşmacı olan Doğu İklimlendirme İş 
Geliştirme Müdürü Süleyman KAVAS ise "UV Lamba 
Seçimi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" 
konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumunda UV 
lambaların kısa tarihi ile ilgili bilgi veren Kavas, UV 
ışınlarının mikroorganizmalara olan etkileri, UV 
lambaların seçim kriterleri ve uygulama alanları ile 
işletme ve bakım talimatlarından bahsetti. Ayrıca Ege 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ile birlikte 
geliştirmiş oldukları UV Lamba Seçim Programı ile 
ilgili bilgi veren Kavas, program üzerinden hesaplama 
kriterlerini katılımcılara örneklerle gösterdi.

Webinarın son konuşmacısı olan Uluslararası UV 
Derneği COVID-19 Task Force Üyesi, RND AR-GE 
Tasarım Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Neil Avner ÇİKUREL, 
1999 yılında ABD'de kurulan dernek hakkında 
bilgi vererek UV teknolojisi ile dezenfeksiyon ve 
uygulamaları alanında Uluslararası UV Derneği’nin 
çatı kuruluş durumuna geldiğini belirtti.

"Ticari Istihbarat Kanallarına Ücretsiz Erişim" Eğitimi Gerçekleştirildi

17 Aralık 2020 tarihinde ESSİAD organizasyonunda Ticari 
İstihbarat Kanallarına Ücretsiz Erişim Eğitimi gerçekleştirildi. 

Ticari İstihbarat Merkezi'nden (TİCİMER) Ticari İstihbarat Uzmanı 
Nevsal Zülküf ALHAS'ın sunumu ile gerçekleştirilen ve katılımcı 
firmaların ihracata başlamaları ve ihracatlarını artırabilmeleri 
amacıyla düzenlenen eğitimde ticari istihbarat kaynakları 
vasıtasıyla yeni müşteriler tespit edilmesi, firmalardaki yönetici 
/ karar vericilerin direkt mail adreslerine erişilmesi, tespit edilen 
potansiyel müşterilerin yöneticilerine ulaşma stratejileri ve 
kullanılabilecek araçlar, bahsi geçen ticari istihbarat kanallarına 
nasıl ücretsiz erişilebileceği konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

"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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Sektörden Haberler

“Okullarda Havalandırma Sistemleri ve Pandemi” Konulu Webinar Düzenlendi

Sektörün Buluşma Noktası Olan ISK-SODEX Fuarı 15. Kez Gerçekleştirilecek

13 Kasım 2020 tarihinde 
moderatörlüğünü İSKİD 
Merkezi İklimlendirme 
Komisyonu Üyesi Kerim 
GÜMRÜKÇÜLER’in 
yaptığı “Okullarda 
Havalandırma Sistemleri 
ve Pandemi” başlıklı 
webinar, İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ozan 

ATASOY’un “Pandemi Döneminde Örgütlü Çalışmanın 
Önemi” konulu açılış konuşmasıyla başladı. 

Webinarda sırasıyla Merkezi İklimlendirme 
Komisyonu Başkanı Süleyman KAVAS “Merkezi 
İklimlendirme Sistemlerinde Pandemi Tedbirleri”, 
FNP Mühendislik ve Müşavirlik Kurucu Ortağı 
Makine Mühendisi Filiz PEHLİVAN “Kapalı Alanlarda 
Hava Yolu ile Bulaşma ve Okullarda Havalandırma 

Sistemlerinin Önemi”, Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Prof. Dr. Pınar OKYAY “Doktor Gözüyle Pandemi 
Döneminde Okullar” ve UNESCO International School 
of London Öğretmen Dilek LİVANELİ “Okullarda 
Türkiye ve Dünyada Uygulamalar” konularında 
bilgiler içeren sunumları, katılımcılarla paylaştılar.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan ATASOY 
pandemiyle birlikte toplumda iç hava kalitesi 
konusunda bir farkındalık oluştuğunun altını çizdi. 
İSKİD olarak iç hava kalitesinin öneminin topluma 
anlatılması için iletişim çalışmalarına başladıklarını 
ve bu kapsamda havandegissin.org sitesini açtıklarını 
söyledi. Okullarda iç hava kalitesinin çocukların 
öğrenme süreçleri ve sağlıkları üzerinde önemli etkileri 
olduğunu ve webinarın bu konuya katkı sağlaması 
amacıyla organize edildiğini sözlerine ekledi.

ISKAV Olağan Genel Kurulu Toplantısı Yapıldı

ISKAV Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 23 
Kasım 2020 tarihinde 
çevrimiçi olarak 
gerçekleşti. Mütevelli 
Heyeti Başkanı 

Ersin GÖKBUDAK’ın toplantıyı açmasına istinaden, 
Başkan Yardımcılığına Mustafa ARSLANCAN, 
Sekreterliğine Ayça EROĞLU, oybirliği ile seçildi. 

2020 yılı faaliyetleri, 2021 yılına ait çalışma 
programı ve bütçe oylanarak oybirliği ile kabul 
edildiği toplantıda Bütçe Yönetmeliği ve Personel 

Yönetmeliği'nin de görüşülerek kabulünün ardından 
komisyon faaliyetlerine dair sunumlar yapıldı.

Komisyon başkanları tarafından gerçekleştirilen 
sunumlar sonrasında ISK-SODEX 2021 Fuarı 
konusunda bilgi veren ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner YÖNET, fuara katılım kayıtlarının 
başarılı bir grafikle ilerlediğini, ISKAV’ın fuara 
yönelik toplantılarda koordinatör görevine devam 
ettiğini ve gereken desteğin sağlandığını belirtti.

ISKAV Olağan Genel Kurulu, yeni dönem için görüş, 
katkı ve temennilerin dile getirilmesiyle son buldu.

Uluslararası “ISK-SODEX”, HVAC&R, Yalıtım, Pompa, 
Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş 
Enerjisi Sistemleri Fuarı, 29 Eylül – 2 Ekim 2021’de 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
15. kez gerçekleştirilecek.

Deutsche Messe’nin Türkiye iştiraki 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
tarafından organize edilen ISK-SODEX 
Fuarı 2021’de ISKAV, DOSİDER, 

İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, 
MTMD ve KBSB işbirliğiyle Beylikdüzü TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. 

2019 yılında 106 ülkeden 85.371 sektör 
profesyoneli ziyaretçiyi, 44.803,75 m2 net 
stand alanında katılımcısı ile buluşturan 
ISK-SODEX Fuarı, bir sonraki 
versiyonu olan ISK-SODEX 2021 
için satışlarına devam ediyor. 
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Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Onursal Başkanı 
ve Kurucusu, Tesisat 
Sektörü'nün duayen 
isimlerinden Celal 
OKUTAN 25 Aralık 2020 
tarihinde vefat etti.

1992 yılında Tesisat 
Mühendisleri Derneği’nin 
Kurucu Başkanlığını iki sene 
sürdüren Celal OKUTAN, 
Türkiye'de proje müşavirlik 

hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlayan ve FIDIC 
esaslarında göre müşavirlik hizmet tanımlarını yapan 

Türk Müşavir Mimarlık ve Mühendisler Birliği’nin 1990 
ve 1994 dönemlerinde Genel Sekreterliği'ni yürüttü. 
Katıldığı uluslararası seminer, kongre ve 
sempozyumlarda sayısı yüzü aşkın teknik sunum 
gerçekleştiren Celal OKUTAN, Mekanik Koruyucular 
(1963),  İnşaat Sanayii’nde İş Emniyeti (1963), 
Kazanlarda İş Emniyeti (1963), Tekstil Sanayii’nde İş 
Emniyeti (1965), Çalışma Hayatında İş Emniyetinin 
Önemi ve Bazı Problemleri (1966), Yapı Teknolojisi’nde 
Nasıl ve Niçin Arayışları (2000), Görünüm 1 (2003) ve 
Görünüm 2 (2007) adlı sekiz kitabı yayımlandı. Celal 
OKUTAN, sayısı 70’i aşan jüri çalışmasında görev aldı.

ESSİAD ailesi olarak Celal OKUTAN'a Tanrı’dan rahmet, 
ailesine, yakınlarına ve sektörümüze başsağlığı dileriz.

V e f a t  v e  B a ş s a ğ l ı ğ ı

Sektörden Haberler

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği'nin 
“HVAC Sistem Seçimi - TTMD 2016 Çalıştayı” Kitabı Yayımlandı

Ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, 
bu çerçevede binalarda sağlıklı, güvenli, 
konforlu yaşanabilir ortamlar yaratmak, 
doğanın imkânlarını da kullanarak enerji 
etkin ve çevreyi koruyan çözümler üretmek 
ve bu doğrultuda diğer meslek ve uzmanlık 
paydaşları ile eşgüdüm içinde hareket 
etmek amacıyla Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği, çalışmalarını 1992’den bu yana 
aralıksız sürdürmekte olup bugüne 
kadar çeşitli konularda 37 adet TTMD 
yayını sektörümüzün yararına sundu.

38 numaralı yeni yayın olan “HVAC 
Sistem Seçimi - TTMD 2016 Çalıştayı” 
kitabında; TTMD’nin HVAC Sistem 
Seçimi başlığıyla düzenlediği 
18. Çalıştayın değerlendirmesi yapılmıştır. 

Konu ile ilgili standart ve yönetmelikler 
çerçevesinde sistem seçimindeki 
etkenler, tüm tiplerin tanıtımı ve kullanım 
alanları ile örnek bina çözümlemeleri ele 
alınmış, tartışmalarda sağlanan katkılar 
ile düşünce ve bilgiler ile geliştirildi.

Fuarın uluslararası yapısına katkı sağlayacak olan 
B2B İkili İş Görüşmeleri, sektöre damga vuran 
bir ticaret hacminin yaratılmasını sağlayacak. 

Ek olarak, Ustalar Ligi ve ISK-SODEX Konferansları 
gibi önemli etkinlikleri de içinde barındıran
ISK-SODEX Fuarı, 2021 yılında da fuarın yanı sıra 
düzenlenecek etkinliklerinin kapsamını genişletecek 
ve sektörün nabzını tutmaya devam edecek.

Katılımcı firmalarına ürünleri ile ilgili tanıtım yapma 
fırsatı veren Forum Alanı ise katılımcılarımız tarafından 
geliştirilecek konuları ile düzenlenmeye devam edecek.

HVAC&R sektörünün lider firmalarını aynı çatı altında 
toplayarak düzenleneceği 4 gün boyunca büyük ilgi 
görecek olan ISK-SODEX 2021’de yerinizi almak için 
ISK-SODEX Fuarı satış ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

Y. Toros UTKU
toros.utku@hf-turkey.com
+90 212 334 69 63

Emre ÇIÇEKCI
emre.cicekci@hf-turkey.com 
+90 212 334 69 51

Doğacan SILIVRI
dogacansilivri@sodex.com.tr
+90 212 334 69 47

Kenan KOLÇAK
kenankolcak@sodex.com.tr
+90 212 334 69 97

ISK-SODEX Satış Ekibi
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Sektörden Haberler

Koronavirüs Aşısının Soğuk Muhafazası ve Taşınması, Aşıyı Bulmak Kadar Zor Değil

Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen 
deneysel koronavirüs aşısı, soğuk muhafaza ve 
nakliyesi konularında endişeyi de gündeme taşıdı. 
%90 koruma sağladığı açıklanan aşının saklanması ve 
dağıtımı konusunda mevcut olanakların yetersizliği 
karşısında, aşının dünya genelinde yaygın olarak 
kullanılabilmesinin yılları bulabileceği söyleniyor. 
Zira, söz konusu aşının -70°C, hatta daha düşük 
sıcaklıkta -80°C’de bulundurulması gerekiyor. 
Mevcut pek çok hastane ve medikal tesis, ultra 
düşük sıcaklıkta muhafaza olanaklarına sahip değil.

SOSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Turgay KARAKUŞ, 
“Koronavirüs aşısının 
soğuk muhafazası ve 
taşınması, aşıyı bulmak 
kadar zor değil” diyerek 
ve sözlerine şöyle devam 
etti: “COVID-19 pandemisi, 
hiçbir zaman olmadığı 
kadar, soğuk muhafaza ve 

bütünüyle soğuk zincirin önemini gözler önüne serdi. 
Dünya kritik bir dönemeçten geçiyor. Tüm insanlığı 
tehdit eden Koronavirüs, insanlığın hayatta kalma 
mücadelesindeki gereksinimleri gün yüzüne çıkarıyor. 
Soğutma sektörü profesyonelleri olarak, bu süreçte 
ciddi sorumluluklarımız olduğunu biliyoruz. Hayatta 
kalmak için gıda, insanlar için temel gereksinimdir, 
doğru ve sağlıklı beslenme için soğuk zincir çok 

önemlidir. Gıda için önemli olan soğuk zincir, içinde 
bulunduğumuz dönemde virüsü durduracak aşı 
çalışmaları için de hayati öneme sahiptir. Aşı 
çalışmalarında görev alan bilim insanları aşının sağlıklı 
koşullarda muhafazası ve taşınması için -80°C’nin 
sağlanması gerektiğini belirtiyor. Bunu sağlayabilmek, 
bazı zorluklarına rağmen şüphesiz ki teknik açıdan 
mümkündür ve COVID-19’dan kurtulmak için verilen 
mücadeleden daha zor değildir. Biz sektör olarak 
bu kadar önemli bir sorumluluğu taşıyabilecek 
yetkinlikte olduğumuzu ve bu sorumluluğu çok yüksek 
hassasiyetle yerine getirebileceğimizi biliyoruz. 
Temennimiz bu virüsün daha fazla insana zarar 
vermeden ve hayattan koparmadan durdurulmasıdır. 
İstenen bu kritik koşullar, vakit kaybetmeden alınacak 
yatırım kararları ile mümkün olabilir. Hali hazırda 
projelendirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz tesislerde 
kullandığımız yeni ve yenilikçi teknolojiler, istenen 
kritik koşulları sağlamaya muktedirdir, sadece kaskad 
sistemler gibi genişletmelere ihtiyacı olacaktır. Bu ise; 
böylesi bir önem karşısında kabul edilebilir bir yatırım 
maliyeti farkı yaratabilir. Bu doğrultuda gereken 
yatırım kararlarının alınması ve hayata geçirilmesinde, 
SOSİAD ve tüm Türkiye soğutma sektörü olarak gerekli 
teknik desteği sunmaya, çalışmalara katılmaya hazırız. 
Temennimiz aşının başarılı olması ve hızlı bir şekilde 
virüsü durdurmasıdır. Derneğimiz ve sektörümüz 
adına tüm insanlığı gerekli önlemleri almaya, 
kurallara uymaya ve sabırlı olmaya davet ediyoruz.”

SOSIAD 15. Yılını Kutluyor

Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği (SOSİAD), 
15 yıl önce, Türkiye’de soğutma sektörünün ihtiyacı 
olan atılımı destekleyerek, pazarın sağlıklı gelişimine 
rehberlik etmek, sürdürülebilir soğutma vizyonunun 
yaygınlaştırılmasını ivmelendirmek üzere 
16 üye firma ile kuruldu. 

Türkiye soğutma sektörünü küresel pazarın güçlü 
oyuncusu haline getirmek, ekonomiye sağladığı katma 
değeri artırmak, soğutmanın yaşamsal öneminin

 bilinci ile doğru uygulamaları gerçekleştirmek, 
SOSİAD’ın öncelikleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de soğutma alanında bilgisini, belirli 
standartlara sahip ürün ve hizmet kalitesini 
kanıtlamış yüze yakın üye firması bulunan 
SOSİAD, yurt içinde kamu kesimi ve sivil toplum 
örgütleri ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği 
projelerinin yanı sıra imza attığı uluslararası 
projelerle küresel entegrasyonunu güçlendirdi.

Kuruluşunun 15. yılında SOSİAD, geleceğin soğutma 
sektörünü biçimlendirecek yeni projelerini, bilgi ve 
deneyim paylaşımlarını artırarak Türkiye Soğutma 
Sektörü'ndeki öncü konumunu güçlendirecek ve tüm 
paydaşlarına daha fazla katma değer sağlayacak.
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Sektörden Haberler

Iklimlendirme Sektörü'nün En Iyi Ihracatçıları Ödüllerine Kavuştu

İklimlendirme 
Sanayi 
İhracatçıları Birliği 
(İSİB), 2019 yılı 
ihracatında 20 
kategoride başarı 
gösteren firmaları 
ödüllendirdi. 

2019 Yılı Ihracat 
Ödül Töreni'ni 
pandemi 
dolayısıyla 
yüz yüze 

gerçekleştiremediklerini ifade eden İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, Birliği oluşturan 
tüm firmaların var güçleri ile Türkiye’nin kalkınması 
ve büyümesi konusunda çalıştıklarını ifade etti. 

Türk İklimlendirme Sektörünün 2019 yılında 4,7 milyar 
Amerikan doları ihracat büyüklüğüne ulaştığını ifade 
eden Şanal, sektör ve ödül kazanan firmalarla ilgili 
şunları söyledi: “İklimlendirme Sektörümüz, Ülkemizin 
97. Cumhuriyet yılında ihracat fazlası veren bir sektör 
olmasının dışında yüzde 70’e kadar yerli üretim 
oranı ile ülkesi için kendi kaynakları ile büyümeye 
ve istihdam sağlamaya devam ediyor. 2019 yılında 
ihracat kategorilerinde başarı sağlayan firmalar, 
uyguladıkları verimli ve etkin çalışmalarla bu yılın 

ödüllerine ulaştılar. Birliğimizin ödül alamayan üyeleri 
de var güçleri ile çalıştıklarını biliyoruz ve görüyoruz. 
Onlar da önümüzdeki yıllarda ülkemizi elde edecekleri 
başarılarla gururlandıracaklarından hiç şüphemiz yok. 
Sektörümüz için birincil önceliğimiz ihraç fazlası 
veren bir sektör olarak devam etmek. Bununla birlikte 
pandemi ile değişen dünyada Sektörümüzün merkez 
bir rol üstleneceği kaçınılmaz. Türk İklimlendirme 
sektörü olarak biz bu rolün gerekliliklerini sağlamak 
için çok çalışıyoruz.  AR-GE ve inovasyonu en ön sıraya 
koyduk. Yeni virüsel tehditlere karşı iklimlendirme 
sistemlerinde yeni dizaynların, yeni ürünlerin ve %100 
taze havalı iklimlendirme sistemlerin geliştirmesi 
konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. 

Buna bağlı olarak doğru satıcı ve doğru alıcıyı 
bulabilmek adına iletişimde video konferansların 
ön plana çıktığı bir ortamda, online (dijital) heyet, 
fuar gibi organizasyonlara ağırlık verdik. Yurt dışı 
hedeflemeli reklamları ve iletişim faaliyetlerini 
artırıyoruz. Türk İklimlendirme sektörü olarak tüm 
Dünya ticari oyun alanımız.  Biz bu oyunu, zekamızla 
ve güçlendirdiğimiz kaslarımızla kazanacağız.” 

ESSİAD Üyelerinden 2019 yılında ödül kazanan 
firmalar ve kategorileri aşağıdaki şekildedir. Ödül alan 
firmalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

•En Çok Ihracat Yapan Firma
Daikin

•En Çok Soğutma Grubu Ihracatı Yapan Firma
Üntes

•En Çok Eşanjör-Batarya Ihracati Yapan Firma
Karyer
Friterm 
Termokar

•En Çok Split Klima Ihracatı Yapan Firma
Daikin

•En Çok Fan ve Fanlı Üniteler Ihracatı Yapan Firma
Eneko

•En Çok Klima Santrali,Rooftop, Fancoil, 
Paket Tipi Klimalar Ihracatı Yapan Firma
Daikin

ESSIA D  Üyel er inden 2019 Yı l ında  Ödül  Kazanan F i rmalar  ve  Kategor i ler
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Sektörden Haberler

Iklimlendirme Sektörü'nden Genç Mühendislere “Mesajınız Var”

İklimlendirme sektörünün duayenleri, mesleki 
ve hayata dair deneyimlerini “Mesajınız Var ” 
kitabında genç mühendis adayları ile paylaşıyor.

İSKİD Üniversite Sanayi iş birliği çalışmaları 
kapsamında, sektörün duayenleri ile yapılan 
röportajlardan oluşan “İklimlendirme Sektörü'nden 
Genç Mühendislere MESAJINIZ 
VAR” kitabı, iklimlendirme 
sektörünü yaşayan ağızlardan 
anlatıyor. Kitapta profesyonellerin, 
mesleki tecrübelerinin yanı 
sıra yaşam öykülerinden 
de kesitler sunuluyor.

“Mesajınız Var” kitabı, genç 
mühendis adaylarına eğitim 
ve iş yaşamları için bir 
vizyon çizmeyi amaçlıyor. 
Bu amaçla öğrencilere farklı görüşler 
kazandırmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında 
sektöre önemli katkıları olmuş akademisyen, iş 
insanı, tasarımcı ve diğer çalışma alanlarından 
katılımcılarla yapılan röportajlara yer veriliyor.

Kitabın editörlüğünü yapan İSKİD-Üniversite Sanayi 
İş Birliği ve Burs Komisyonu Üyesi Dr. Deniz YILMAZ, 

"Bu kitabın hazırlanması sırasında, sektörün 
kuruluşuna öncülük etmiş kıymetli isimlerin 
sektörü bugünkü konumuna taşırken verdikleri 
emeğin ne kadar büyük olduğunu gördüm ve her 
birinden çok şey öğrendim. Bu deneyimleri siz 
genç mühendis adaylarına aktarabilme imkanını 
bulduğum için İSKİD-Üniversite Sanayi İş Birliği 

ve Burs Komisyonuna, kitabın 
editörlüğünde bana yardımcı olan 
Edebiyatçı Yazar Asım ONAT’a 
ve katkıda bulunan herkese 
sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Kitabın basımıyla ilgili 
düşüncelerini paylaşan İSKİD 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ozan ATASOY, "İklimlendirme 
Sektörü teknolojik değişim 
ve hızlı gelişimin en yoğun 

olduğu sektörlerden biri. Değişime hızlı bir şekilde 
ayak uyduran siz gençler, geleceğin teknolojilerini 
tasarlayarak hayata geçireceksiniz. Sizlerin 
şekillendireceği geleceği beraber tasarlamak 
için sizler kadar bizlerde heyecanlıyız. İSKİD-
ÜSİB komisyonumuzca hazırlanan bu kitabın 
yolunuza bir ışık olması dileğiyle..." dedi. Kitabın pdf 
formatına www.iskid.org.tr üzerinden ulaşılabilir.

İklimlendirme sektörünün inovatif şirketlerinden 
Daikin’in, Sakarya’daki fabrikasında Temmuz 
ayında devreye aldığı Güneş Enerjili Sistem 
(GES), hedeflenenin üzerinde başarıya ulaşarak 
enerji ihtiyacının tümünü karşılamaya başladı. 

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedeniyle bir 
açıklama yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
ÖNDER, kurum kültürünün bir parçası olan çevre 
misyonunun öneminden söz ederek, “Daikin olarak 
üretimden lojistiğe, ürünlerimizin satışından kullanım 
ömrünün sonuna kadar her adımda sıfır karbon 
emisyonunu hedefliyoruz. Bu amaçla fabrikamızda 
sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanabilmek 
üzere hayata geçirdiğimiz GES projemiz 3 aylık 
periyotta %118 oranında elektrik üreterek 
beklentilerin üzerinde performans yakaladı” dedi.

Daikin "Yeşil Fabrika"sı ile Kendi Enerjisini Kendi Üretiyor, Çevreyi Koruyor
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Pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan ISH 
Frankfurt, 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında 
çevrimiçi gerçekleşecek. Konuya ilişkin detayları 
uluslararası basınla paylaşmak üzere 14 Aralık 2020 
tarihinde düzenlenen çevrimiçi toplantıda; Messe 
Frankfurt’tan Stefan SEITZ, Alman Isıtma Endüstrisi 
Federasyonu’ndan (BDH) Andreas LÜCKE, VdZ’den 
Kerstin VOGT, FGK’dan Günther MERTZ, ZVSHK’dan 
Helmut BRAMANN ve VDS’den Jens WİSCHMANN 
etkinlik ve Alman ISK sektörü hakkında bilgi verdiler.

60’ın üzerinde ülkeden basın mensuplarının bir araya 
geldiği ISH Digital Uluslararası Basın Toplantısı’nda 
Stefan SEITZ; dijital platformda sunulacak hizmetler 
hakkında özetle şunları söyledi: “Pandemi, her 
ne kadar fiziksel ortamda fuar düzenleyebilmeyi 
olanaksız hale getirmiş olsa da, katılımcı firmalar 
açısından yenilikçi ürün ve teknolojilerini uluslararası 
pazara tanıtmak, ziyaretçiler açısından güncel bilgi 
alışverişi ve pazar trendlerini takip edebilme ihtiyacı 
azalmadan devam ediyor. ISK+Su sektörlerinin 
uluslararası en büyük buluşma noktası olan ISH’ın 
bu ihtiyacı karşılamaya yönelik etkili bir yöntem 
sunabilme misyonu doğrultusunda ISH Digital 2021 
çevrimiçi etkinliğimizi düzenliyoruz. Bu etkinlik ilgi 
çekici yenilikleri beraberinde getirecek. Destekleyen 
meslek örgütlerimiz ve seçkin bir konuşmacı 
grubu, iki ayrı stüdyodan yapılacak canlı yayınlarda 
sektörün en önemli konularını; forumlar, seminerler 
ve sunumlarla ele alacak. Katılımcı şirketlerin 
profil bilgilerine (Şirket adı, adresi, iletişim bilgileri, 
fotoğraflı şirket tanıtım sayfası, ürün sayfaları, 
linkler) HVAC + Water için uluslararası arama motoru 
olan ISH Contactor'da erişim, mümkün olacak.

ISH Dijital Platform’da şirketler sınırsız sayıda 
güncelleme yapabilecek, Yapay Zeka tabanlı 
eşleştirme ile ürün ve hizmetlerinin doğru 
muhataplarına kolaylıkla erişecek, kişisel ve ekip 
ajandası oluşturabilecek, canlı yayın ve talebe bağlı 

izlenebilir video seçeneklerini kullanabilecek, ISH 
Digital’in diğer katılımcıları ile iletişim kurabilecek, 
ikili görüşme ve video toplantılar yapabilecek, yeni iş 
olanakları bulabilecek. Katılımcılar için dört seçenek 
mevcut: Basic: 7.500 €, Advanced: 12.500 €, 
Premium: 29.500 € ve Start-Up: 750 €.”

Andreas LÜCKE; Avrupa ve Almanya ısıtma sektörü 
hakkında özetle şu bilgileri verdi: “Avrupa’da kurulu 
ısıtma sistemlerinin %59’u (74 milyon) gaz ve sıvı 
petrol yakıtlı düşük sıcaklık kazanlarıdır ve ortalama 
C ve D enerji sınıfındadır. Bunu %32 (39 milyon) ile gaz 
ve sıvı petrol yakıtlı yoğuşmalı kazanlar izliyor. Pazarın 
daha küçük dilimlerini %6 (8 milyon) ile odun yakıtlı 
sistemler, %3 ile (4 milyon) ısı pompaları ve %0.1’in 
altında (0.05 milyon) mini-mikro CHP (ısı ve güç 
kombine sistemler) oluşturuyor. Avrupa Green Deal 
(Yeşil Anlaşma), yapı sektöründe CO2 emisyonlarının 
azaltımına yardımcı olacak. BDH’ın Alman yapı 
sektörü araştırmasına göre, CO2 emisyonlarında 
2030’a kadar yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji 
verimliliği ile %46, ısı talebinin azaltılması ile %22, 
biokütle, hidrojen gibi yeşil yakıtlar, yeşil elektrik ile 
%32 tasarruf potansiyeli bulunuyor. Yılda maksimum 
1 milyonu bulan mevcut sistem/cihaz yenilemesi 
ile 33 milyon ton, bina-pencere yalıtımı yoluyla 
16 milyon ton, yeşil yakıtların kullanımı ile 23 
milyon ton CO2 salımı engellenebiliyor. Böylelikle 
2030 yılına kadar yapı sektörünün iklim hedefinin 
72 milyon ton CO2 salımının engellenmesi olduğunu 
söyleyebiliyoruz. ISH Digital 2021’de Green Deal 
Ready Teknoloji ve Enerji Forumu’nda; ısıtma 
pazarında enerji kaynakları konusunda gelişmeler, 
teknoloji perspektifi ve inovasyon, dijitalizasyon ve 
enerji yönetim sistemleri konuları ele alınacak.”

Günther MERTZ, yine ISH Digital’de ele alınacak 
konulara değinerek; sağlıklı iç ortam hava kalitesi, 
COVID-19 aerosol yolu ile bulaş riski için Berlin 
Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen bir 
mobil uygulama (app) üzerinde durdu, okullarda 
havalandırma konusunda kısaca bilgi verdi.

Jens WİSCHMANN, banyo tasarımında gelecek yıllara 
damgasını vuracak uzun soluklu üç trendin; akıllı 
banyolar, yeşil banyolar ve yaşayan banyoların ISH 
Digital’de detaylı biçimde ele alınacağını söyledi. 

Basın toplantısı, soruların yanıtlandığı 
bölüm ile sonlandı.

ISH Digital 2021 Uluslararası Basın Toplantısı Yapıldı

Sektörden Haberler
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Kaliteli Mesleki Eğitim ile Sanayiye Nitelikli Işgücü Yetiştiriliyor

Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
(BALOSB)’nün Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında, 
Argemsan Eğitim Teknolojileri, BALOSB Mesleki 
ve Teknik Eğitim Merkezi’nin 8 mesleki eğitim 
atölyesinin kurulumunu gerçekleştirdi.

Atölye kurulan meslek alanları: Mekanik, Fabrika 
Otomasyon, Metal, Makina, Bilişim, Endüstriyel 
Otomasyon, Elektrik ve Yenilenebilir Enerji.

Atölyelerde verilecek mesleki eğitimlerden; 
Balıkesir mesleki ve teknik eğitim kurumları, 

Balıkesir Üniversitesi, organize sanayi bölgesinde 
yer alan firmaları faydalanabilecek. Kurulan 
merkez, Balıkesir'de nitelikli işgücünün yetişmesini 
sağlarken, mevcut işgücünün niteliğinin artırılması 
için de aktif olarak faaliyet gösterecek. 

Argemsan, ürettiği eğitim setlerinin yanında 
geniş tedarik ağı ile birçok mesleki alanda eğitim 
atölyeleri kurabilmektedir. Mesleki eğitim, 
mühendislik eğitimi, savunma sanayi ve özel sektör 
firmalarının deney test çalışmaları için Argemsan 
faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başarır Soğutma, Akıllı Soğutma Sistemleri ile Hizmet Gamını Genişletiyor

35 yılı aşkın süredir endüstriyel soğutma sektöründe 
faaliyet gösteren Başarır Soğutma, değişen yaşam 
stilleri ve artan enerji tasarrufu taleplerine yönelik 
akıllı algoritmaya sahip kontrol cihazları ile daha 
verimli soğutma sistemleri sunmaya devam ediyor.

Standart merkezi sistemler kurmaktan öte akıllı 
algoritmaya sahip kontrol cihazları ile verimli 
soğutma sağladıklarını söyleyen Başarır Soğutma 
Genel Müdürü Fehim YARAŞIKLI, "sisteme entegre 
ettiğimiz PLC (Programmable Logic Controller) sistemi 
ile merkezi sistemde bulunan tüm kompresörleri 

kontrol altına alabiliyor, bu teknoloji ile sistemdeki 
kompresörlerin kademeli olarak start almasını ve 
ihtiyaç duyduğu soğutma derecesine kademeli 
olarak ulaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede sistem 
dereceleri doyum noktasına ulaştığında sabit 
soğutma derecesinde çalışma rejimine devam ederek 
kompresör ve fanların sürekli çalışmasını engellemiş 
oluyoruz. Bu teknoloji ile bir yandan %60’a varan 
enerji tasarrufu sağlarken, bir yandan da her bir 
kompresörün "Eşit Yaşlanmasını" da sağlayarak 
meydana gelebilecek kompresör arızalarının da büyük 
oranda azalmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kurulan her sistemin farklı kapasiteler ve farklı 
istekler barındırması sebebiyle sürekli bir gelişimi 
de beraberinde getirdiğini vurgulayan Başarır 
Soğutma Genel Müdürü Fehim YARAŞIKLI, 
yurt içi piyasada kurulmuş tesislerden gelen 
başarılı sonuçların özellikle birçok entegre 
tesisin ilgisini çektiğini ve talebin her geçen gün 
arttığını belirterek yurt dışı pazarlara açılmak için 
gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
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Katar Türkiye’ye, ACS Klima Katar’a Yatırım Yapıyor

ACS Klima’nın Katarlı iş ortağı Al Malki Group ile 
olan yatırımı AMCO (Arabian Air Conditioning 
Manufacturing Company), 2020 yılında Katar’ın 
başkenti Doha’da faaliyetlerine başladı. 6000 m2’lik 
bir alana kurulan AMCO, ACS Klima’nın global markası 
olan CLIMACS cihazlarını Ortadoğu için üretiyor.

Ortadoğu’nun mekanik, elektrik ve inşaat 
sektörlerinde 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan Al 
Malki Group, 2016 Katar (inşaat sektörü) alt yüklenici 
ödülü’nün yanı sıra, “2016 TOP 25 MEP Contractors” 
listesinde ikinci sırada yer almıştır. Toplamda 3 üretim 
tesisi ile yıllık 1.670.000 m2 hava kanalı üretimine 
sahip öncü bir üretici olan Al Malki Group Holding 
bünyesinde 12 ayrı firma bulunuyor. Katar’da çok 
kısa sürede 80’den fazla proje tamamlayan ve 
500’den fazla aktif çalışan cihazı bulunan ACS 
Klima’nın Katar’daki Newport Projesi, US Air Base, 
Design and Build of Mixed Use Office, Amiri Guard 
Buildings ve Katar’ın en büyük Telekom firması olan 
Ooredoo Telekom, başarılı projeleri arasında yer alıyor.

ACS Klima Ihracatla Büyüyor

2019 yılı başından itibaren artan ihracat kapasitesi 
şuan %80 seviyelerine ulaşan ACS Klima, 
2020 yılında Katar’da faaliyete giren ikinci fabrikası 
AMCO ile Avrupa’dan sonra Ortadoğu pazarında 
da büyümeyi hedefliyor. 20’den fazla distribütörü 
ile 40’dan fazla ülkeye satışları devam eden 

ACS Klima’nın başarıyla tamamlanan önemli 
projeleri arasında, Pakistan - Reckitt Benckiser 
fabrikası, Libya - Al Jazeera Media Network Binası, 
Pakistan - Fanavar Mobtaker Biotech İlaç Fabrikası, 
Kuveyt – Inayah Hastanesi, İran - KZP 
Pharma İlaç Fabrikası yer alıyor. 

ACS Klima'nın yurt dışı pazarlarındaki yatırımları 
ve girişimleri hızla devam ediyor. ACS Klima’nın 
500 kw soğutma kapasitesine sahip Rooftop 
cihazı, Birleşik Arap Emirlikleri - Dubai Sharjah 
Üniversitesi için özel olarak üretildi. Tüm performans 
testleri ACS Klima’nın fabrikasında tamamlanarak 
Dubai için özel olarak ESMA Belgesi alındı.

Yurt içi Projelerde ACS imzası

Yurt dışının yanı sıra Türkiye içerisinde, 
15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi , Hatay 
Expo Kompleksi, Gebze ve Giresun Tübitak 
AR-GE Binaları, Giresun Stadyum bu yıl içerisinde 
hizmet verilen projelere örnek gösterilebilir.

Sektörden Haberler

Ercan Teknik ve Danfoss Güçlerini Birleştirdi

Yılın ilk heyecanlandıran ve ilgi uyandıran iş birliği 
Ercan Teknik ve Danfoss’tan geldi. 2020 yılının 
son aylarında partnerlik görüşmelerine başlayan 
iki firma, Ocak ayı itibarıyla bu süreci netleştirdi.

Sektörde 40 yıllık bilgi birikimi ve deneyime sahip 
Ercan Teknik ve dünyaca ünlü soğutma-iklimlendirme 
ekipmanları üreticisi Danfoss, güçlerini birleştirdi. 
Ercan Teknik, 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla Danfoss 
ürünlerinin satışını tüm Türkiye’de üstlendiğini 
resmileştirdi. Ercan Teknik Genel Müdürü Armen 
HÜSÜMAN konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
“Heyecanlıyız. Oryantasyon sürecimizi geçen 
haftalarda tamamladık. Bir yandan dijital pazarlama 
çalışmalarımızı hızlandırma sürecinde yenilediğimiz 
web sitemize Danfoss’u entegre ediyoruz diğer 
yandan tüm ekibimizle beraber orta - uzun vadede 

pazarlama ve satış planlarımızı yapıyoruz. Geçen yılı 
hedeflerimizin üzerinde kapattık. Bu iş birliği ile birlikte 
2021 yılı için hedeflerimizi büyüttük, Ercan Teknik ve 
Danfoss iş birliğinin sektörümüze yarar sağlayacağına 
inanıyoruz. Her biri alanında uzman mühendislerimiz 
ve satış ekibimizle Danfoss ürünlerinin satışını tüm 
Türkiye genelinde artırmayı hedefliyoruz. Üreticiler, 
satıcılar ve bayilere satışını gerçekleştireceğimiz 
Danfoss ürünleri arasında; hermetik kompresörler, 
pistonlu ve scroll kompresörler, elektronik 
genleşme valfleri, termostatik genleşme valfleri, 
filter drier, solenoid valfler, çekvalfler, basınç 
presostatları, basınç regülatörleri, dört yollu 
vanalar, su regülasyon vanaları yer alıyor” dedi.
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve 
ekonomi çevreleri tarafından 
dikkatle izlenen aylık sektör 
raporunu açıkladı. ‘Türkiye 
İMSAD Aralık 2020 Sektör 
Raporu’nda, inşaat sektörü ve 
inşaat malzemeleri sanayisinin 
2021 yılı performansını, 
pandeminin seyri, para 
politikası ve reformların 
belirleyeceği vurgulandı. 

Raporda, inşaat malzemeleri sanayi üretiminin 
Ekim ayında bir önceki yılın Ekim ayına göre 
%18,2 arttığı, bu yükselişte içeride mevcut inşaat 
işlerindeki canlanma ile özellikle dış pazarlardaki 
talep artışının etkili olduğu belirtildi.  

Sektörün 2021 performansını pandeminin seyri, 
para politikası ve reformlar belirleyecek

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan “Aralık 2020 
Sektör Raporu”nda şu tespitler yer aldı: İnşaat sektörü 
ve inşaat malzemeleri sanayisi, COVID-19 salgını 
öncesi 2020 yılının ilk çeyreğini büyüme ile kapattı, 
ikinci çeyreğinde ise salgının etkileri ile daralma yaşadı. 

Ekonomiye verilen destekler ve iktisadi faaliyetlere 
geri dönüşler sonucu üçüncü çeyrekte inşaat 
sektörü sekiz çeyrek sonra büyüme gösterdi. 
İnşaat malzemeleri sanayisinde de üretim ve 
ihracatta önemli bir artış gerçekleşti. Son çeyrekte 
büyümeler devam etti ancak yılın sonlarına doğru 
salgınının yurt içi ve yurt dışında daha kuvvetli 
yaşanmaya başlanan ikinci dalgası sonucu 
işler yeniden yavaşlama eğilimine girdi. 

Rapora göre inşaat sektörü ve inşaat 
malzemeleri sanayisinin 2021 yılı performansını 
belirleyecek ilk ana unsur, küresel ölçekte 
ve Türkiye’de pandeminin seyri olacak. 

Yaygın ve başarılı bir uygulama ile yılın ilk 
yarısından itibaren toplu bağışıklık kazanılmaya 
başlanması inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
sanayisini de olumlu etkileyecek. Salgının, 
yılın ikinci yarısı sonuna kadar tamamen 
kontrol altına alınması ile kısıtlamaların da 
büyük ölçüde kalkması sağlanmış olacak.   

Inşaat malzemesi sanayi üretimi 
Ekim ayında yüzde 18,2 arttı          

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılı 
ilk çeyreğinde %8 büyüme gösterdi. COVID-19 
salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat 
malzemeleri sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde 
ise %8 düşüş göstermişti. Yılın üçüncü çeyreğinde 
inşaat malzemeleri sanayi üretimi bu kez hızlı 
bir toparlanma içine girdi ve %17,1 arttı. Yılın son 
çeyreğinde yüksek üretim artışı devam etti. Ekim 
ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre %18,2 
artış gösterdi. Ekim ayındaki üretim artışında 
içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile 
özellikle dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu.  

Inşaat sektörünün yurtiçinden 
kullandığı krediler yavaşlıyor   

2020 yılında salgın nedeniyle uygulanan destek 
kredilerinden inşaat sektörü de önemli ölçüde 
yararlandı. İnşaat sektörü çok düşük faizler ile Eylül 
ayı sonuna kadar 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. 
Bu etki yılsonuna kadar sürdü. Ancak sıkı para 
politikası uygulaması ile kredi büyümesi de genel 
olarak yavaşlıyor. 2021 yılında yıllık genel kredi 
büyümesinin %15’te kalması bekleniyor. Buna bağlı 
olarak inşaat sektörünün kullandığı kredi büyümesi 
de yavaşlıyor. 2021 yılında kredi büyümesindeki 
yavaşlamanın sürmesi inşaat sektörü ve inşaat 
malzemeleri sanayisinin performansını sınırlayabilir.

Inşaat sektörü güven endeksi Aralık 
ayında 6,9 puan geriledi  
              
İnşaat sektörü güven endeksi Temmuz ayında 
yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra izleyen 
aylarda kademeli bir gerileme gösterdi. İnşaat 
sektörü güven endeksi Aralık ayında bir önceki 
aya göre 6,9 puan daha düşerek 65,9 puan olarak 
gerçekleşti. İnşaat sektörü güven endeksi aralık 
ayında ekonomik gelişmeler ve COVID -19 salgını 
ikinci dalgası nedeniyle daha kuvvetli bir aylık 
düşüş gösterdi. Mevsimsellik de güven endeksinin 
düşüşünde etkili oldu.  Raporun tamamına 
İMSAD web sitesinden ulaşılabilmektedir. 

Türkiye IMSAD Aralık 2020 Sektör Raporu Açıklandı
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Aşı ve Ilaç Saklama Koşulları için Beklenen Güvenli Sistem Ercan Teknik’ten Geldi

Son zamanlarda gündemden 
düşmeyen aşı ve ilaç depolama 
tartışmaları sürerken Ercan 
Teknik, -100°C’ye kadar 
muhafaza yapılmasını mümkün 
kılan Dixell’in üst düzey 
teknoloji ve güvenlik altyapısına 
sahip otomasyon ürünü 
XW777K’yi ön plana çıkardı.  

Konuyla ilgili bilgi veren Ercan Teknik Genel Müdürü 
Armen HÜSÜMAN, “COVID-19 pandemisi sebebiyle 
aşı ve ilaç depolama tartışmaları gündemimizin en 
önemli konuları arasında yerini aldı. Ercan Teknik 
olarak bu konuda farkındalık yaratmak istedik ve 
Dixell’in üst düzey teknoloji ve güvenlik altyapısına 
sahip otomasyon ürünü XW777K’yı ön plana çıkardık. 
XW777K, ilaç ve aşı saklama depoları için üretilmiş 
bir ürün. Aşı ve ilaç depolama koşullarında uzaktan, 
güvenli ve tam kontrol imkânı sağlayan XW777K’nın 
sahip olduğu dokunmatik ve tuşlu ekran tercihleri 

sayesinde detaylı sıcaklık 
taramalarını yapmak mümkün. 
Bu cihaz enerji kesintilerine ve 
veri kaybına asla fırsat vermiyor. 
XW777K; 35500 tane sıcaklık 
kaydını, başka bir deyişle 1 
yıla kadar sıcaklık değerlerini 
hafızasında tutabiliyor. Bu 
özellik, ürünün en önemli avantajları arasında. Ayrıca 
sahip olduğu USB port, cihaz içerisindeki datayı 
dışarıya aktarmaya imkân tanıyor. Cihaz, battery 
back-up ile enerji kesintilerinde kayıt yapmaya devam 
ediyor ve alarm sistemi daima devrede oluyor. Öte 
yandan ekranlar üzerinden detaylı sıcaklık verileri ve 
grafiklerini incelemek mümkün. Bu da anlık verilerin 
güvenilir bir şekilde takip ve analizinin yapılmasını 
mümkün kılıyor” dedi. Hüsüman, sektörden talep 
gelirse Dixell’in üst düzey teknoloji ve güvenlik 
altyapısına sahip otomasyon ürünü XW777K hakkında 
ürün eğitimlerini düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. 

Ürün Tanıtımı
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Yenilikçi Teknolojiler Üreten ZEISS’da Yenilikçi Hava Dağıtım Çözümü

Eski noktasal atışlı difüzor sistemini FabricAir 
tekstil bazlı hava dağıtım teknolojisi ile 
yenileyen ZEISS Türkiye’de en yüksek 
seviyede hava konforu sağlanıyor.

Öncesi:  Almanya merkezli bir uluslararası firma olan 
ZEISS 160 yılı aşkın süredir hassas mühendislik 
ve elektronik görselleştirme alanında son derece 
yenilikçi teknolojiler üretiyor. Bursa’da bulunan 
ve metroloji alanında hizmet veren yerleşkede 
otomotiv, havacılık, kalıp üretimi, dökümhaneler 
gibi birçok sektörün özel ihtiyaçlarına yönelik 
3D optik ve lazerle tarama çözümleri sağlanıyor. 
ZEISS Türkiye’nin Bursa yerleşkesi aynı zamanda 
teknoloji ve eğitim merkezi olarak da hizmet veriyor.

Çözüm: Daha öncesinde noktasal atışlı difüzörlerin 
kullanıldığı binada yüksek miktarda hava ve yüksek 
hava hızları yaşam alanında rahatsızlıklara ve ciddi 
konfor sorunlarına yol açıyordu. Bu nedenle hava 
konforuna ihtiyaç duyulan ZEISS’da alternatifler 
arasından ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan 
FabricAir Hava Dağıtım Sistemi tercih edildi.  

Sonuç: Mekanın modern tasarımına uyum sağlayan 
D-şeklinde profil ve Combi 20 koyu gri kumaşın 

kullanıldığı kanalların şıklığı 
Tip 11-A askı sistemiyle 
tamamlandı. Noktasal hava 
atışı yapan difüzörlerin aksine, 
PerfoFlow™ hava akış modeli ile 
hava homojen olarak dağıtılarak 
mekan içerisinde mükemmel bir 
hava karışımı sağlandı. Böylece 
daha öncesinde sorunlara neden 
olan yaşam alanındaki rahatsız 
edici hava akımları ve ölü 
bölgelerin önüne geçildi. Düşük 
hızda yüksek hava değişimi, 
homojen ısıtma ve soğutma 
ile bireyler için en yüksek hava 
konforu seviyesi sağlandı.

Sistem Hakkında Teknik Bilgiler

Kumaş: Combi 20, koyu gri
Askı Sistemi: Type 11-A
Akış Modeli: PerfoFlow™
Toplam Hava Akışı: 4680 m³/h
Pstat: 120 Pa

Uygulama öncesi

Uygulama sonrası

6 KITADA 
77 ÜLKEYE 

İHRACAT 

GENİŞ ÜRÜN 
YELPAZESİ 

ENERJİ VERİMLİ 
ÜRÜNLER 

KISA SÜRELİ 
TESLİMATLAR 

• Soğuk Oda Evaporatörleri

• Hava Soğutmalı Kondenserler

• Kuru Soğutucu

KAR 
YER 

HEAT 
EXCHANGERS 

42 YILLIK 
BİLGİ VE TECRÜBE 

SOFTWARE DESTEKLİ 
ÜRÜN SEÇİMİ 

• lsıtma ve Soğutma Bataryaları

• DX-Evaporatörler ve Kondenser Bataryaları

• Havadan Havaya lsı ve Toplam Enerji
Geri Kazanım Eşanjörleri

KARYER ısı Transfer San. ve Tic. A.Ş. 
Topçular Mah. Tikveşli Sokak No.8 
34055 Eyüp, İstanbul / Türkiye 
info@karyergroup.com karyergroup.com I IQ. 
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Coolermed'den COVID-19 Aşısı için Soğuk Zincir ve Muhafaza Hamlesi

Yaşanan zorlu süreçte tüm dünyanın gündemi olan 
COVID-19 aşısının son aşamaya gelmesini takiben 
Öztaş Demir Çelik, hiçbir dış kaynağa gereksinim 
duymadan, tamamen yerli ve milli bir marka olan 
COOLERMED eksi 86 Ultra Derin Dondurucu ile hayati 
önem taşıyan COVID-19 aşısının soğuk zincir dağıtımı 
ve muhafazası konusundaki çalışmalarını tamamladı.

Sürekli gelişim ve büyüme vizyonu ile 1980 
yılında Manisa’da faaliyetlerine başlayan Öztaş, 
2016 yılı itibari ile COOLERMED markasıyla sağlık 
sektörüne yönelik soğutucular üretmeye başladı.

2019 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin (Teknokent) 
AR-GE laboratuvarlarında 14 kişilik inovasyon ekibi 
ile yerli ve milli ultra derin dondurucu ailesini yaratan 
Öztaş, bu ailenin en iddialı modellerinden biri de 
olan eksi 86 ultra derin dondurucuları üretiyor.

Tıpta kök hücre, tüp bebek uygulamaları, plazma 
ürünleri ve kan bankacılığı gibi alanlarda kullanılan 
eksi 86 ultra derin dondurucular, 2020 yıl sonu 
itibariyle numune üretim sürecini tamamladı. 
COOLERMED eksi 86 ultra derin dondurucuyu yılda 
15.000 adet üretilebilecek kapasiteye sahip. İnsanlık 
tarihi için önemli bir dönüm noktası olacak COVID-19 

aşısının muhafaza edilmesini 
mümkün kılan COOLERMED 
LWF670 ile birçok noktada 
aşı istasyonları kurmak 
mümkün olacak. LWF 670, 
klasik soğutma sistemine göre 
çok daha verimli bir soğutma 
performansı sağlayan raftan 
soğutma sistemine sahip olan 
COOLERMED ile ürünler ısı 
transferi ile doğrudan raftan 
soğutulur. Dolap kapağının 
içinde bulunan ekstra kapaklar, 
dolap açıldığında sadece 
ihtiyaç duyulan rafın kapağının 
açılmasını, diğer rafların ısı 
kaybına uğramamasını sağlar.

Özel kapı kolu tasarımı ve çift conta sistemi sayesinde 
maksimum sızdırmazlık sağlayan ve opsiyonel olarak 
sunulan karbondioksit besleme ünitesi sayesinde 
herhangi bir enerji kesintisinde ürünlerin bir süre daha 
güvenli soğukluk derecesini muhafazasını sağlar, 
verileri 72 saat saklar. -86o ultra derin donduruculara 
wi-fi ile uzaktan erişim sağlanarak sıcaklık değişimleri 
takip edilir. Özel yazılımı sayesinde, verilere 
üzerindeki yazıcı ve mobil iletişim ile erişilebilir.

Ürün Tanıtımı
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Aldağ Aldamed Paket Tip Hijyenik Klima Santralleri

Doğu Iklimlendirme Ürünleri Hatay Samandağ Devlet Hastanesi'nde

Form, Yeni Euroform Safelight Ürünüyle 
Kanal Tipi Klimaların Hava Akışını Daha Güvenli Ve Steril Hale Getiriyor

Aldağ tarafından üretilen 
Aldamed paket tip 
hijyenik klima santralleri 
DIN 1946-4:2008 
standartlarına tam 
uyumlu olup Tüv-Nord 
laboratuvarları tarafından 
sertifikalandırılmıştır. 
Tamamen paslanmaz 
iç yüzey ve montajdan 
önce boyanan dış yüzey 
sayesinde korozyon 
riskini ortadan kaldırıyor. 

Aldamed kolay erişilebilirliği ve korozyon deneyimi 
maksimum seviyede olan komponentleri sayesinde 
ameliyathane iklimlendirmesinde ideal çözümler 
sunuyor. Besleme tarafında iki kademe filtrasyon, 
Hepa kutularından önce havanın EN 779 standardına 
göre F9 sınıfında filtrelenmesini sağlıyor. Ayrıca 
bünyesinde bulunan ısıtma ve DX eşanjörün yanı 
sıra elektrikli ısıtıcı ve buharlı nemlendirici sayesinde 
farklı ameliyat tiplerine göre değişen sıcaklık ve 
nem değerlerine hassas bir şekilde ulaşabiliyor. 
Aldamed, konutsal olmayan havalandırma 
cihazlarını da kapsayan ErP Ecodesign AB Direktifi 
2018 kriterlerini karşılayarak tasarruf sağlıyor.

Ürün Tanıtımı
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Doğu İklimlendirme’nin üretmiş olduğu Eurovent 
ve TÜV Hygien (DIN 1946-4, VDI 6022 ve 
EN 13053 standartlarına göre) belgelerine sahip 
FOUR SEASONS markalı 3.600 m3/h ile 18.500 m3/h 
debi aralığında 7 adet hijyenik santral ile hijyenik 
alanlar, 1.900-14.900 m3/h debi aralığında 14 adet 
konfor santrali ile genel alanlar iklimlendiriliyor. 

Ayrıca %100 sızdırmazlık garantisi ile ürettiği hepa 
filtre kutuları ile Samandağ Devlet Hastanesi’nin de 

tercihi olan Doğu 
İklimlendirme, 
projede kullanılacak 
difüzör, CAV, 
VAV ve yangın 
damperi gibi hava 
dağıtım ve kontrol 
ekipmanlarının 
da tedariğini 
gerçekleştiriyor.

Form MHI Klima 
Sistemleri, yeni 
ürünü EUROFORM 
SAFELIGHT ile 
Kanal Tipi klimalara 
sterilizasyon özelliği 
sağlıyor. EUROFORM 
SAFELIGHT, 
iklimlendirme 
sektöründe 

ilk kez VRF sistemlerde kullanılabilecek klima 
tipi UV-C ünitesi olmasıyla da öne çıkıyor.

Hava akımına paralel şekilde yerleştirilmiş UV-C 
lambalar sayesinde virüs, bakteri, mantar ve 
diğer patojenleri yok ederek kanal tipi klimaların 
güvenle kullanılmasını sağlıyor. Havanın daha fazla 
UV ışınına maruz kalmasını sağlayarak ortama 

temiz ve steril bir hava iletiyor. Mitsubishi Heavy 
kanal tipi klimalara özel olarak geliştirilen ürün, 
ilk kurulum sırasında sisteme entegre edilebildiği 
gibi, halihazırda kullanılan Mitsubishi Heavy kanallı 
klimalarla da akuple edilebiliyor. Ayrıca, sektörde ilk 
kez uygulama sırasında klimaya zarar veren delme, 
kesme gibi işlemlere gerek kalmadan, kanallı tip 
klimalarınhava emiş kısmına monte edilebiliyor.

Ünitedeki yandan veya alttan erişime imkan veren 
müdahale kapakları sayesinde cihazın iç aksamına 
kolayca erişim sağlanıyor. Ürünle beraber sunulan 
farklı ölçüdeki flanşlar, farklı boyutlardaki iç ünitelere 
kolay bağlantı ve kolay montaj imkanı sağlıyor. 
Klima durduğu zaman veya müdahale kapaklarından 
biri açıldığında UV-C lambaların çalışması, anında 
durdurularak ışığa direk maruz kalınmasını engelliyor.
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Pencere

İzmir’de havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları üretimine 1999 yılında başlayan Doğu İklimlendirme, 
ITOB OSB bölgesinde yer alan 2 fabrikasında 25.000 m²'si kapalı olmak üzere, toplam 45.000 m² alanda 
faaliyet gösteren Doğu İklimlendirme’nin ürün gamında 140’ın üzerinde ürün yer alıyor. Avrupa normlarına 
göre Ekipman, Cihaz, Isı Geri Kazanım Cihazı ve Mutfak Havalandırması grubu olmak üzere 4 ana grupta 
üretim yapmaya devam eden Doğu İklimlendirme, her geçen gün büyümeye ve iklimlendirme sektörüne yön 
vermeye devam ediyor.

"İhracatımızı artırabilmek için hem ülke hem de 

sektör olarak çok çalışmalıyız. Bu artışın sürdürülebilir 

olması için kaliteden ödün vermemeliyiz. 

Önemli olan Türk malına olan güvenin artmasıdır."
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Pencere
Doğu Iklimlendirme geçtiğimiz yıl 20. yılını kutladı. 
Bu 20 yılı bir de sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz?

Doğu İklimlendirme 1999 yılında kuruldu. Sizin de 
belirttiğiniz üzere geçtiğimiz yıl 20. yılımızı kutladık. 
Ben de sektörde 35. yılımı geride bıraktım. Zaman 
çok hızlı geçiyor. Hedef odaklı ve yoğun bir çalışma 
tempomuz var. Ekibimiz istekli, genç ve dinamik. 
Hepimiz hala ilk günkü gibi başarıya açız. Doğu 
İklimlendirme’nin bugünkü başarısının altında 
yatan sır budur. Kendi iç enerjimiz, tutkularımız 
ve yılmadan usanmadan çalışmamız.  Burası bir 
aile. Hepimizin ortak amacı şirketimizin başarısı.

20 yıl önce Karabağlarda 200 m2 atölyede kurduğum 
firma ile şu an geldiğimiz durum arasında uçurum 
fark var gibi görünebilir. Ama ulaşmaya çalıştığımız 
hedefe de en az bir bu kadar yolumuz var. 

Geçtiğimiz 20 yılda başarımızda payı olan tüm 
çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize 
sonsuz teşekkür ederiz. Onların da desteği ile 
daha nice yıllarda birlikte olmayı diliyoruz.

Ürün gruplarınız hakkında bilgi verir misiniz? 
Yeni ürün ve sistemleriniz olacak mı?

Doğu İklimlendirme geniş bir ürün gamına sahip. 
Bu ürünleri tek bir çatı altında üretebilen, ürettiği 
ürünlerin tamamı ulusal ve uluslararası kalite 
belgelerine sahip, dünyadaki ender firmalardan bir 
tanesiyiz. Toplamda 140’dan fazla ürün üretiyoruz. 
Bu ürün gruplarımızdan kısaca bahsetmek gerekirse;

“Klima Santralleri” ürün grubumuz toplam ciromuzun 
en önemli payını oluşturuyor. Bu ürün grubunda 
Eurovent onaylı klima santralleri, paket havuz nem 
alma cihazı, DIN 1946/4, EN 13053 ve VDI 6022 ye 
göre hijyen belgesine sahip hijyenik klima santrali 
başı çeken ürünler. 2019 yılında ürün gamımıza dahil 
ettiğimiz ERP 2021 regülasyonuna uyumlu Çatı 

tipi paket klima cihazları (Rooftop) da gelecekte en 
çok beklentimiz olan ürünler arasında yer alıyor.

Diğer bir ürün grubumuz “Isı Geri Kazanım 
Cihazlarımız”. 2014 yılından bu yana ihracat odaklı 
üretimini yapmış olduğumuz ve Avrupa’nın ERP 
regülasyonunun gerekliliklerini yerine getiren 
ürünlerden oluşuyor. Bu ürün grubunda yer alan 
ürünlerimizi Avrupa’da söz sahibi firmaların markası 
ile OEM olarak da üretiyoruz. Bu ürün grubumuzda 
enerji verimliliği minimum %73 olan ters akışlı plakalı 
eşanjörlü, yer ve tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, 
rotorlu ısı pompalı “tak-çalıştır” özellikli paket ısı 
geri kazanım cihazları ve Türkiye pazarında henüz 
fazla talep edilmeyen ama Avrupa’da çok satılan 
konut tipi ısı geri kazanım cihazlarımız yer alıyor.

Üçüncü ürün grubumuz, 20 yıl önce yola ilk çıktığımız 
ürünlerimiz olan “Hava dağıtım ekipmanlarından” 
oluşmaktadır. Bu ürün grubunda menfezler, difüzörler, 
VAV, CAV üniteleri, Yangın ve Duman Damperleri, 
Hepa Filtre Kutusu ve Laminar akışlı tavanlar yer 
almaktadır. Bu ürün grubunda sektörün en prestijli 
projelerinin sürekli tedarikçisi olmayı başarıyoruz. 

Dördüncü ve son ürün grubumuz ise Türkiye’de lider 
konumda olduğumuz “Mutfak Havalandırmasıdır”. 
Bu konuda yaptığımız AR-GE çalışmaları, 
Tübitak projeleri, yazılan bildiri ve kitaplar, 
verdiğimiz eğitimler ile sektörümüze ciddi bir 
katkı sağladık. Bu ürünlerin ihracatındaki artış da 
harcanan emeğin karşılığını vermektedir. Bu ürün 
grubumuzda çift cidarlı mutfak davlumbazları, 
yıkamalı davlumbazlar, ekoloji ünitesi olarak geçen 
elektrostatik filtreli cihazlarımız yer almaktadır.

Doğu Iklimlendirme’nin AR-GE faaliyetleri 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

AR-GE’ye 2005 yılında başladık. Sektörümüzün 
tecrübeli ve bir o kadar değerli mühendislerinden 
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Bekir CANSEVDİ, o dönemde firmamızda AR-GE 
süreçlerini yürütüyordu. Yüksek performanslı mutfak 
davlumbazları ile ilgili projeyi bize anlattığında çok 
heyecanlanmıştık.  Yıllarca Teba firmasında yöneticilik 
yapan Bekir Bey, bizlere AR-GE’nin de ne olduğunu 
öğretti. 3 boyutlu çizim programları ve TÜBİTAK ile 
tanışmamız bu yıllarda gerçekleşti. Bundan sonraki 
süreçte de AR-GE projelerimiz hep devam etti.

2018 yılı sonu itibariyle 5746 Sayılı Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
kanununa göre AR-GE merkezi olduk. Firmamız 
toplam cirosunun yaklaşık %4,5’luk kısmını 
AR-GE faaliyetlerine ayırmaktadır.  Bu oran 
sektör ve ülke oranının çok üzerindedir.

2021 yılında yapacağımız yeni AR-GE merkezi 
yatırımımızın da müjdesini ilk kez Soğutma 
Dünyası dergisi okuyucularına vermiş olayım. 
Projelerimiz hazır. AR-GE merkezi alanımızı 
mevut alanımızın 4 katına çıkarıyoruz. Bu yatırım 
daha çok AR-GE projesi ve daha çok istihdam 
anlamına geliyor. Bu sayede daha nitelikli ürünler 
üretmeyi ve ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz.

Doğu Iklimlendirme’nin önümüzdeki süreçteki 
ihracat hedefleri arasında neler var?

İhracat, Doğu İklimlendirmenin en önde gelen 
hedefleri arasındadır. İlk ihracatımızı, 2004 
yılında yapmıştık. Şu anda ciromuzun %40’ı 

ihracat cirosudur. Hedefimiz bu oranı 2021 
yılında %50’ye çıkartabilmektir. Alanında uzman 
ihracat ekibimiz bu hedef doğrultusunda çok 
yoğun çalışıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı 
50’yi aştı. 2020 yılı içinde ürünlerimiz, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde de satılmaya başladı. 

Hedeflerin başında, ihracat cirosunu artırmak 
var elbette. Ama bu ciro artışını gelişmiş ülkelere 
yapacağımız ihracat ile artırmak bizim için çok 
kıymetli. Bu sayede sektördeki teknolojik gelişmeleri 
yakından takip edebiliyor, son trendlerden 
haberdar olabiliyoruz. Elde ettiğimiz tecrübe 
ve deneyimleri iç piyasada paylaşıyoruz.

2021’de ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak 
da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Okyanusya ve 
Latin Amerika’ya ihracat yapabilmek konusunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında bu 
hedefimize ulaşabilmek bizleri mutlu edecektir.

Havalandırma ve iklimlendirme sektöründe 
faaliyet gösteren bir firma olarak, Türkiye’de 
sektörün gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sektörümüz her geçen gün gelişiyor. Sektördeki 
imalatçı firmalarımızın ihracatının artıyor olması da 
sevindirici. İhracatımızı artırabilmek için hem ülke 
hem de sektör olarak çok çalışmalıyız. Bu artışın 
sürdürülebilir olması için kaliteden ödün vermemeliyiz. 
Önemli olan Türk malına olan güvenin artmasıdır. 

Türk imalatçılarının, tüm 

dünyaya mal tedariki yaptığı bir 

dönemde, Türkiye iklimlendirme 

sektöründe ithalatın, ihracattan 

fazla oluşu düşündürücüdür. 

Karar verici mekanizmaların, 

durumu gözden geçirmesi ve öz 

eleştirilerini yapmaları bence 

önemli. Türk mühendisinin 

tasarladığı bir projede Türk 

mühendisinin ürettiği ürünü 

tercih etmemesi bir ironi. 

Uluslararası sertifikasyonu 

olan, ürettiği ürünün arkasında 

duran imalatçı firmalar 

mutlaka desteklenmeli. 
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İç piyasada kalite-fiyat dengesinde ciddi sıkıntılar 
var. Genel olarak; tasarım firmasından, müşavirlik 
firmasına, oradan yüklenici ve imalatçıya bence 
kimse verdiği emeğin karşılığını tam olarak alamıyor. 
İşin sonunda, yeterli nitelikte işgücü istihdamı 
yapamayan bu nedenle kötü tasarlanan projeleri, 
kıran kırana rekabetle işi almış yükleniciler, ölü 
fiyatına ürün satın almaya ve işçilik yaptırmaya 
çalışıyor. Sonucunda ortaya çıkan işin kalitesi kimseyi 
memnun etmiyor. Sivil toplum kuruluşları olarak bu 
konuda çalışılması önemli. TTMD’nin öncülüğünde 
ilerleyen Commisiong (BİD) sürecinin tüm ihalelerin 

şartnamelerine girmesiyle, iyi tasarımcı, iyi uygulayıcı, 
iyi imalatçı ayrımı daha kolay yapılabilecektir. Bunun 
sonucunda, yapılan işe verilen önem her aşamada 
önemsenecek ve projenin kalitesi ve değeri artacaktır. 

Sektörümüz inşaat sektörü ile orantılı gelişiyor. 
2018 yılına kadar, inşaat sektörünün ivmesi ile 
çok ciddi bir oranda büyüdük. Fakat sonrasında iç 
piyasadaki doygunluk ile birlikte bir daralma sürecine 
girdik. AR-GE’ye, kaliteye, teknolojiye önem veren 
firmalar için artık zaman ihracatı artırma zamanı.

Son dönemde dünya çapında yaşanan pandemi 
süreci sizi nasıl etkiledi? Sürecin iklimlendirme 
sektörüne yansımaları hakkında neler söylersiniz? 

Bu sürece tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz 
de hazırlıksız yakalandı. Pandeminin gelişi ile 
tabi ki ülke ekonomisinde de daralma yaşandı. 
Ekonominin en önemli unsurlarından olan ve 
bizim sektörümüzü doğrudan etkileyen inşaat 
sektörü de yılın ilk 3 ayında %12 kadar küçüldü. 
Kamu ve özel birçok proje bekleme fazına geçti. 

Doğu İklimlendirme olarak biz bu süreci çok yoğun 
çalışarak geçirdik. İşletmeye alınan şehir hastane 
projelerinin %80’nin tedarikçisiyiz. Bu bilinirliğimiz 
ile Mart ayının sonunda yapımına başlanan Yeşilköy 
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi 
ve Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum 
Hastanesi projelerinin Sabit Debi Hava Ayar Cihazı 
(CAV), Elektrikli Isıtıcı, DIN 1946/4 standardına 
uygun Laminar Akışlı Tavan Ünitelerinin tedarikini 
gerçekleştirdik. Sokağa çıkma yasağının olduğu 
günlerde bile, özel izinler ile fabrikamız tam kapasite 
çalışarak, tasarımı ile açılışı arasında sadece 45 
gün olan bu mucize projelerin bir parçası olduk. 

Normal şartlar altında böyle bir pandeminin 
iklimlendirme sektörünü ciddi anlamda büyütmesi 
beklenirdi. Ancak ulusal ve uluslararası kaynaklar 
tarafından yayımlanan pandemi ile ilgili önlemler 

kısmında yazılı olarak havalandırmanın önemi anlatılsa 
da icraata geçildiğini düşünmüyoruz. Bu konuda MMO 
altında çalışan Teknik Kurulun yaptığı çalışmaların bir 
an evvel uygulamaya geçirilmesi bizce çok önemli. 
Örneğin, dersliklerin çok hızlı bir şekilde mekanik 
havalandırmaya geçirilmesi gerekiyor. Okulların 
açılmasıyla birlikte virüsün yayılma hızındaki artışı hep 
birlikte gözlemledik. Çocukların evden eğitime devam 
etmesi, çocuklarımızın eğitim kalitesi, sosyalleşme 
ve sağlık açısından da sorunları barındırıyor. 

Pandemi süreciyle ortaya çıkan gelişmeler 
doğrultusunda iklimlendirme sistemlerinde 
yeni ürünler geliştiriliyor. Bu konuda Doğu 
Iklimlendirme’nin çalışmaları nasıl gidiyor?

Evet, haklısınız özellikle UVC lambalı ürünler kelimenin 
tam anlamıyla mantar gibi türedi. Türkiye’de belli 
bir üretici grubu var, ne yazık ki hem sektöre 
hem de topluma ciddi zarar veriyor. Herhangi bir 
altyapısı olmadan, araştırma yapmadan, tamamen 
para kazanma maksatlı tüketicinin sağlığını hiçe 
sayarak hareket ediyor.  Bu tip ürünler ile parasını 
boşuna harcadığını düşünen tüketici sektöre 
inancını kaybediyor ve ithal ürünlere yöneliyor. 

Biz, Mart ayından bu yana AR-GE merkezimizde 
UVC konusunu çalışıyoruz. Ciddi yol aldık. Geçtiğimiz 
hafta başvurduğumuz bir 1505 Tübitak projemiz 
var. 1–1,5 yıl daha üzerinde çalışacağız. 
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Amacımız doğru ürünü sektöre kazandırmak. 
Bu kadar titizlikle yaklaşmamızın başlıca sebebi, 
yanlış UVC lamba ile virüsleri yok etmeye 
çalışırken mahaldeki insanları zehirleyebilirsiniz 
ya da yanlış doz ile virüslere etki etmeyen bir 
sistem tasarlayabilirsiniz. Sonuçta bu ürünler 
Türkiye’de üretilmiyor. İşe yaramayacak bir sisteme 
ödenen para, milli servetin heba edilmesidir.

Dediğim gibi AR-GE merkezi olmak bize nasıl 
ürün geliştirileceğini öğretti. Araştırmadan, test 
etmeden, yapılan tasarımı doğrulamadan ürün 
üretmek doğru değil. Doğu İklimlendirme bir 
marka, AR-GE çalışmalarımız ve ortaya çıkan 
ürünlerimiz ile bu markanın hakkını vermeliyiz.

Önümüzdeki yılın başında, öncelikle kanal tipi 
ürünler ile ilgili ürünlerimizi piyasaya sunacağız. 
Şu an Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümü ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda 
UVC doz hesap programı tamamlandı. Diğer 
çalışmamız, bize göre bundan sonraki hayatımızın 
bir parçası olacak hava temizleme üniteleri ile 
ilgili olacak. Rakip ürün analizlerimizi tamamladık. 
Teknik, görsel, konfor ve kullanım açısından 
rakiplerinin önünde bir ürün tasarlıyoruz.

Yeni ürünler gelişirken, mekanik tasarım firmalarımızın 
üzerine de yeni yükler geliyor. Bizce, pandemik 

hastalıklar ile geçmişte olduğu gibi 100 yılda bir değil, 
daha sık karşılaşacağız. Bu nedenle yeni tasarımların 
pandemi senaryosuna hazır olması bizce önemli. Aynı 
şekilde ulusal ve uluslararası standartların da pandemi 
sonrasında gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

2005 yılında ESSİAD’a üyelik başvurumuzun kabul 
edildiği günü dün gibi hatırlıyorum. ESSİAD yönetim 
kurulunu fabrikamızda misafir etmiştik. Bizler için çok 
heyecan verici bir olaydı. Üye olduğumuz ilk günden 
beri derneğin bir parçası olmak bizi hep geliştirdi. 
UR-GE projelerinin her ikisine de katıldık. Yurtdışı 
B2B programlarına katıldık. Bu sayede ihracatımızı 
artırdık. Personelimiz ile birlikte eğitimlere katıldık, 
kendimizi geliştirdik. Dört gözle EHİSLAB projesinin 
biteceği günü bekliyoruz. O gün geldiğinde Türkiye 
iklimlendirme sektörü farklı bir klasmana yükselecek. 

Bugüne kadar derneği başarı ile temsil etmiş 
tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine ve 
dernek çalışanlarına teşekkür ediyor, hepsine 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. ESSİAD ailesine 
başarılarla dolu nice güzel yıllar diliyorum.

Tüm okurlarınızın da yeni yılını kutluyorum. Yeni 
yılın, önce sağlık getirmesini; mutlu, huzurlu, 
başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.•

Pencere

www.turkishexporter.com.tr 

ESSİAD ÜYELERİNİN YANINDA!

5000’DEN 
 İHRACAT FIRSATIYLA

ISITMA, SOĞUTMA,

FAZLA
SEKTÖRLERİNDEKİ

HAVALANDIRMA VE 
İ K L İ M L E N D İ R M E  
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Söyleşi

Eleştirel düşünmeyi artırmak,
Bilimsel eğitimi desteklemek,
Dünyaya felsefeyle bakabilme yeteneğini geliştirmek,
Bilimleri sevdirmek,
Sanat dallarını düşündürmek,
Bilim insanı olmaya özendirmek amacıyla,
Farklı bilim alanlarını bir araya getiren Bilimler Köyü akademisyenleri,
bilim insanı olmanın imkânsız olmadığını göstermek ve yeni kuşakların 
kendilerine uygun bir yol çizebileceklerini anlatmak için çalışmalarını 
sürdürüyor!

Bu sayımızda Bilimler Köyü Akademik Kurulu Üyelerinden 
Prof. Dr. Mehmet GENÇER ile söyleşi gerçekleştirdik.
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Bu sayımızda Bilimler Köyü Akademik Kurulu Üyelerinden 
Prof. Dr. Mehmet GENÇER ile söyleşi gerçekleştirdik.

Söyleşi
Bilimler Köyü hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Bilimler Köyü bir vakıf girişimidir. Girişimin amacı 
gençlere bilimsel düşünceyi kazandırmak olarak 
özetlenebilir. Gönüllü ekibin sadece bir kısmı benim 
gibi eğitimcilerden oluşuyor; eğitimci olmayanlar 
pek çok kişi var beraber çalıştığımız. Ama hepimizi 
birleştiren şey eğitimde gördüğümüz, birebir 
deneyimlediğimiz eksikleri ve yanlışları çok önemsiyor 
olmamız. Dünya giderek daha hızlı değişiyor. 
Değişmeyen şey ise bilimsel bilgi ve düşüncenin 
öneminin sürekli artması. Hatta insanlık olarak 
Dünya gezegeninde yarattığımız aşırı değişimi ve 
iklim değişikliğini dengeleyebilirsek bu da bilimi 
kullanarak olacak. Bir yandan hal böyleyken diğer 
yandan Türkiye’deki gençlerin bilimsel düşünce ile 
ilişkisinin zayıf ve çarpık bir halde oluşu bizi bir şeyler 
yapmaya itti. Ama niyetimiz herkese dersini vermek 
ya da daha çok ders ortaya koymak değil. Aksine 
ders kavramına, hatta eğitim kavramına güncel 
bir eleştiri getirmek istiyoruz. Zorlama ve ezber ile 
değil merak ve inceleme ile yürüyen bir öğrenme 
deneyimi ortaya koymak ve bu şekilde bir örnek model 
yaratmak istiyoruz. Ayrıca ismimizin de belirttiği 
gibi disiplinler üstü bir yaklaşımımız var. Günümüz 
dünyasının meseleleri dar bir bakışla anlaşılamaz 
ve çözülemez. COVID-19 krizini düşünün: hem tıbbi, 
hem ekonomik ve sosyal, hem de politik boyutları 
var. Bilimsel inceleme problemi anlamak için her türlü 
aracı ve bilgiyi kullanabilmelidir. Amaçlarımızdan biri 
de böyle bütüncül ve zengin bir bilimsel sorgulamayı 
ön plana çıkartan pratikler kazandırmak. 

Bilimler Köyü Projesi nasıl ortaya çıktı?

Bilimler Köyü fikri 2018 yılında ortaya çıktı. Tamamı 
gönüllülük zemininde gelişti ve yürüyor. Çekirdek ekip 
çoğunlukla İzmir Fen Lisesi erken dönem mezunu 
olan, akademisyen, yönetici/özel sektör çalışanı, 
ve girişimcilerden oluşan bir kadro. Bu yüzden en 
azından ekibin bir kısmı için bu projenin İzmir’de 
vücut buluyor olması çok anlamlı oldu. Fen lisesi 
kökenli olanlarımızın çokluğu nedeniyle ilk başta 
fen bilimleri ağırlıklı bir akademik ekip vardı. Zaman 
içerisinde ekip genişledi ve şimdi çok daha dengeli 
bir kompozisyon var. Aramızda sosyal bilimler ve 
iletişim alanından da çok sayıda hoca var artık. 
Girişim şu an için Bilimler Vakfı ve Bilimler Derneği 
olmak üzere ikili bir yapı üzerinden yürüyor. 

İlk başlarda sınırlarımızı zorlayıp parayla bir arazi 
satın almayı ve projeyi orada hayata geçirmeyi 
düşünüyorduk. Zaman içerisinde eğitim konusunda 
bir şeyler yapmak için istekli ne kadar fazla aktör 
olduğunu daha iyi farkettik. Projenin başka bir 

yerde değil de Foça’da hayata geçiyor oluşu orada 
yerelde inisiyatif alan ve bizimle temasa geçen 
aktörler sayesinde oldu. Şimdi geldiğimiz noktada 
Foça belediyesinin tahsis ettiği bir arazide projeyi 
yapma sürecindeyiz. Hem Foça hem İzmir’de 
yerel yönetimler, bireyler ve kuruluşların verdiği 
destekle yürüyor işler. Artık bu Bilimler Vakfı'nın 
projesi olmaktan çıktı Foça’nın ve İzmir’in projesine 
dönüştü diyebilirim. Pandemi gibi sebeplerden 
dolayı birçok şey uzadı. Ama bence binalar da 
gecikmeler de pek önemli değil. Bütün bu paydaşları 
bir program çevresinde biraya getirebilmeyi en 
önemli kazanımımız olarak görüyorum. Bu aynı 
zamanda projenin uzun süren, belki bizden sonra 
da kalıcı olacak bir yere evrilmesi demek. 

Bilimler Köyü’nde neler yapıyorsunuz?

Şu ana kadar büyük ölçüde sahne arkasında çalıştık. 
Bir süre daha böyle olacak. Kuruluşun ilk günlerinde 
benim de önem verdiğim bir konu vardı: bir ders te 
biz vermeyelim, farklı ve model oluşturacak bir şey 
yapalım. Bunun üzerinde köyün eğitim yaklaşımını 
şekillendirecek çalıştaylar yapmaya başladık. 
Hem hocalar, hem diğer gönüllüler, hem de bu işin 
odağında olan gençlerin katıldığı çok sayıda çalıştay 
ve toplantı yapıldı. Yazılan, silinen, tekrar yazılan 
metinler. Çalıştaylar arasında çok sayıda ve çok uzun 
telekonferanslar. Bunun sonunda köydeki etkinliklerin 
temelini oluşturacak bir strateji ve vizyon belgesi 
ortaya çıktı (bilimler.org adresinde “Gelecekler Belgesi” 
adıyla bulunabilir). Detaylarına girmeyeceğim ama 
“eğitim” değil “etkinlik” dememiz dahil kurduğumuz 
dil ve yaptığımız planlar bu ortak yaklaşıma dayanıyor 
demekle yetineceğim. Bu geliştirilen yaklaşım 
sadece etkinlikleri değil köyün herşeyini belirliyor. 
Örneğin mimar olan eşimin de destek verdiği derslik 
tasarımları öğretenin değil öğrenenin merkezde 
olduğu, etkileşimi teşvik edecek bir tarzda olacaklar. 

Bir yılı aşkın bir zaman süren bu hazırlık aşamasından 
sonra köyün tanıtımı için sahaya çıktık ve pek 
çok yerde toplantılar düzenledik. Geliştirdiğimiz 
yaklaşıma çok olumlu tepkiler aldık. Bu toplantılarda 
gelen maddi ve manevi desteklerin yanı sıra 
yaklaşımı beğenen pek çok değerli hocamız da 
katkı verme isteğini belirtti. Sahada gördüğümüz 
bu onay ve gelen destek bizim için çok değerli.

Köydeki ilk iki etkinliğimizi pandemi nedeniyle 
çevrimiçi olarak geçtiğimiz Ağustos ayında 
gerçekleştirdik. Bunlardan birini de ben 
düzenlemiştim. Aynı sınıfta lisans öğrencisinden 
doktor öğretim üyesine kadar farklı yaş ve tecrübede, 
farklı meslek ve disiplinden, farklı şehirlerden 
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bir grupla ders yaptım. Hayatımın en keyifli 
tecrübelerinden biriydi diyebilirim. Geleneksel eğitim 
hiyerarşisinin dışına çıkabildiğimizde ve sadece bir 
konuya duyulan merak çerçevesinde çalışabildiğimizde 
sadece zengin ve verimli değil aynı zamanda çok 
ta keyifli bir öğrenme süreci ortaya çıkıyor.

Bu anlamda geliştirdiğimiz eğitim yaklaşımını 
sınıfta da test etmiş olduk diyebilirim. Kendi 
adıma artık inşa edilen sınıfları farklı bir deneyimle 
dolduracak noktada olduğumuzu hissediyorum. 
Bugün itibariyle de mimari projeye odaklandık. 
Eğitimciler olarak biz de mimari ekiple beraber 
çalışarak hedeflediğimiz deneyime ev sahipliği 
yapacak bir fiziki ortam oluşturmaya çalışacağız.

Bilimler Köyü’ne kimler katılabilir?

Etkinliklerimizden en fazla üniversite lisans, yüksek 
lisans, doktora öğrencileri veya öğrenci adaylarının, 
yani liselilerin yararlanacağını düşünüyorum. 
Bizim odak noktamız bilimler alanındaki bilgiye 
ilgi duyan herkestir. Bu anlamda bir hafta veya 
15 gün süren bir etkinlik boyunca tek başına 

konaklayabilecek yaşta olan öğrencilerden 
başlayarak herkes etkinliklerimize katılabilecek.

Etkinliklerimiz katılımcılara bilimsel düşüncenin 
temel kavramlarını ve pratiklerini özgün bir çalışma 
modeli içerisinde aktarmayı hedefliyor. Dolayısıyla ana 
odak noktamız popüler bilim anlatmak veya teknik 
beceri kazandırmak değil. Öte yandan yerelle ilişki 
kurmak projemizin ana ilkelerinden biri. Bu yüzden 
bilimsel yönü kısıtlı bile olsa her yaştan Foça’lılara 
katkısı olabilecek bir şeyler yapmayı da istiyoruz. 

Bilimler Köyü’nde açılan programlar 
nelerdir ve program süreleri ne kadardır? Bu 
programlara katılanları neler bekliyor?

Pandemi öncesi hocalarımızdan ders önerileri 
toplamıştık. Her ne kadar pandemi bu dersleri 
yapmamızı ertelediyse de gelecek yaz neler 
yapılabileceğini de bize gösteriyor. Bu ders öneri 
listesini ben şahsen çok heyecan verici buluyorum. 

Neresinden başlasam anlatmaya bilemiyorum. 
Örneğin iki haftalık bir “Doğa Felsefesi” atölyesi 

Söyleşi

Farklı konu ve içerikleri ile Bilimler Köyü söyleşileri youtube sayfasından seyircileri ile buluşmaya devam ediyor.

"Sosyal Ağ Analizi" 
etkinliği ile 
Bilimler Köyü'ndeki 
ilk ders yapıldı.

EKİM KASIM ARALIK 2020 • YIL: 23 • SAYI: 9138



Söyleşi
var. Burada hem antik çağdan itibaren gelen bazı 
felsefi yaklaşımlar anlatılırken günümüzde doğa ve 
sürdürülebilirlik meselesinin bu yaklaşımları nasıl 
şekillendirdiği/şekillendireceği de inceleniyor. Fizik 
alanında kuantum hesaplama gibi derslerin yanında 
mesela “Küp Uydu Tasarım Atölyesi” etkinliğimiz 
var. Öğrenciler gerçekten bir uydunun tasarım 
aşamalarının tamamına dair fikir edinebilecekler. 
Bu etkinlik konuları değil meseleleri merkeze 
alan uygulamalı ve bütüncül bir etkinlik örneği. 

Sosyal Bilimler alanında benim tasarladığım “Sosyal 
Bilimciler için Uygulamalı Eleştirel Analitik” etkinliği 
de aynı şekilde: bir yandan istatistik ve yapay zeka 
tekniklerini kullanırken bir yandan bunların sosyal 
bilim alanındaki problemlere uygulanışını inceliyor. 
Benim hoşuma giden bir başka etkinlik önerisi 
ise “Bilimsel Şüphecilik Çalıştayı”. Bu çalıştayda 
internet ve sosyal medyadaki doğru ve sahte 
bilgiyi ayırt etmenin yolları ve bol enformasyon 
akışı içerisinde sağlıklı değerlendirme yapma 
yöntemleri anlatılıyor; günümüz gençleri için çok 
gerekli beceriler kazandıracağını düşünüyorum.

Bu programlar bir hafta veya 15 gün süreli olacak. 
Programın içeriğini ve yoğunluğunu hocalarımız 
şekillendiriyor. Ancak pratik nedenlerden ötürü 
etkinliklerin her gün 4-6 saat kadar süreceğini 
düşünüyoruz. Öğrenci kalan zamanında etkinlikle 
ilgili çalışmalar yapabilir veya köydeki diğer 
etkinliklere katılabilir. Ayrıca köyün hem atmosferi 
hem mimarisi “sürekli bilim”i teşvik eder şekilde 
olacak. Dersliğin içi ile dışı arasında keskin çizgiler 
yok. Yemekhanenin sakin köşelerinden ağaç 
gölgelerine kadar her uygun noktanın bilim konuşulan, 
tartışılan, yapılan alanlar olmasını hayal ediyoruz. 

Selçuk’ta yer alan Matematik Köyü’nden 
sonra şimdi de Foça’da Bilimler Köyü hayata 
geçirildi. Bu yeni model uygulamaların 
köy enstitüleri ile bağlantısı nasıl?

Bilimler Köyü ekibinin çoğu Matematik Köyü’nde 
gönüllü ders vermiş ve vermekte olan hocalar. 
Matematik Köyü Türkiye için, hatta tüm Dünya için çok 
özel bir yer. Bize bilim eğitimi konusunda oldukça yeni 
ve çok ta keyifli bir model sundu. Oraya gelip 15 gün 

geçiren gençlerin çoğu “keşke daha kalsaydık” diyerek 
ayrılıyorlar. Türkiye’deki öğrencilerin matematikten 
nasıl gözünün korkutulduğunu düşünürseniz bu çok 
büyük bir başarı. Sadece matematik alanında yetkin 
hocaların varlığı değil nefis bir eğitim modelinin 
oluşu bu başarıyı yarattı ve tüm eğitim camiası 
için değerli bir deneyim ortaya koydu. Biz de bu 
deneyimden öğrendiğimiz her şeyi Bilimler Köyü 
projesinde değerlendirmeye çalıştık. Bilimler Köyü 
umarım bu deneyimin daha da yeni yerlere ulaştığı 
bir alan olacak. Sonuçta biz bilim insanıyız ve bilim 
bize diyor ki deney olmadan yeni şeyler öğrenemeyiz. 
Deneme ve yanılma olmadan gelişme de olmuyor. 
Bu yüzden Bilimler Köyü her zaman biraz deneysel 
olsun istiyoruz. Hocalarımızı da risk almaya, farklı 
eğitim tekniklerini kullanmaya teşvik ediyoruz ve 
bunu yapan etkinliklere öncelik vermeye çalışıyoruz.

Bu yaklaşım Köy Enstitüleri yaklaşımına ne kadar 
benzetilebilir emin değilim. Ama çok benzeyen bir 
yönü var: yaparak öğrenme. İngilizce “learning by 
doing” denilen bu pratik şimdi Z neslinin en önemli 
özelliklerinden biri olarak görülüyor. Okuyarak 
veya izleyerek değil yaparak öğrenme. Bu zaten 
köy enstitülerinde önemli bir unsurdu. Ayrıca 
çok disiplinli ve bütüncül yaklaşımımız da biraz 
benziyor. Köy enstitülerinde de öğrenciler her alanı 
deneyimliyorlardı, branşlaşma ön planda değildi. 
Böyle bakınca oldukça temel benzerlikler var aslında.

Günümüz eğitim sistemine alternatif getirecek olan 
Bilimler Köyü’nün gelecekteki hedefleri nelerdir?

Eğer başarılı bir model ortaya koyabilirsek bunun 
yayıldığını görmeyi çok isteriz. Gelecekte buranın 
sadece eğitim etkinlikleri yapılan bir yer değil 
eğitimcilerin gelip yeni modelleri öğrendikleri, 
kendilerini geliştirdikleri, ve bu modelleri başka 
yerlere götürüp uyguladıklarını görmek gerçek bir 
başarı olur bizim için. Bu arada zaman değişirken 
eğitim ihtiyaçları da değişecek. Baksanıza COVID-19 
örneğin bir anda eğitimi altüst etti. Biz de kendimizi 
bir online eğitim deneyinin içinde buluverdik. 
Dolayısıyla deney, öğrenme, ve modellerimizi 
geliştirme süreci hiç bitmeyecek. Bizlerin gelecekten 
umabileceğimiz en önemli şey eğitimciler 
olarak öğrenmeye devam edebilmek olur.•
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Markalar için Dijital Pazarlama Faaliyetlerinin 
en önemli parçalarından biri olan Sosyal Medya 
Yönetimi ve Reklamlarının diğer geleneksel 
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine göre aslında 
oldukça genç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak 
dijital dünyanın hızlı gelişmesi ve değişmesiyle bu 
genç mecra bile kendi içinde oldukça sık yenilikler 
ve kullanımlar getirmektedir. Biz de yazımızda 
özellikle son dönem kullanıcı alışkanlıklarına dayalı 
olarak Endüstriyel ve kurumsal markalar sosyal 
medyada neler yapabilir bunu konuşacağız.

Bu Güne Nasıl Geldik?

Bildiğimiz anlamda sosyal medya deyince aklımıza 
gelen ilk kanallardan biri Facebook’tur. Facebook ilk 
olarak 2004 yılında kurulmuş olsa bile markaların 
ticari anlamda kullanımı 2010’lardan sonra 
gerçekleşmeye başlamıştır. Özellikle topluluk ve 
firmalar için sayfalar ve grupların gelişmesiyle 
sosyal medyanın bizlere sponsorlu reklam verme 
imkanı tanımasıyla bu durum markalar için günden 
güne daha profesyonel bir anlam ifade etmiştir. 
Fazla uzatmayacağım, zaman içinde Linkedin, 
Instagram , Yotube ve hatta Twitter, Pinterest gibi 
sosyal medya alanlarının daha fazla kullanıcıya 
ulaşmasıyla markalar için sosyal medya yönetimi 
vazgeçilmez ve işlevsel bir hale gelmiştir.

Iletişim Stratejimiz Nasıl Olmalı?

Öncelikle belirtmek isterim ki yazımızda 
bahsettiğimiz konular yalnızca sosyal medyada 
kurumsal itibar yönetimi ve tanıtım ihtiyacı 
olan Endüstriyel anlamda çalışmalar yapan 
markalar içindir. Tahmin edilebileceği üzere 
her sektör ve markanın kendine özel bir 

sosyal medya stratejisi olmalıdır. Bu sebeple 
genel geçer davranışlar yerine özgün olmak ilk 
yapmamız gereken davranışlardan biri olmalı…

Marka olarak bizim kim olduğumuz, markamızı farklı 
kılan detaylar, güçlü yönlerimiz, handikaplarımız 
ve en önemlisi sosyal medyada bizi takip eden 
ve bizden haber almak isteyen kullanıcılar ne 
görmek istiyor tespit edilmeli ve stratejilerimizin 
omurgası bunun üzerine inşa edilmelidir.

Bu bilgiler ışığında güncel olarak video içeriklerin 
trendinin sürdüğünü unutmayalım. Kullanıcılar 
yalnızca kurumsal tanıtım filminizi değil daha 
spesifik olarak işinizin detaylarını her anıyla 
görmek ve hakkınızda bilgi edinmek isteyecektir.

Sosyal Medyada Yeni Dönem Trendleri

Berkut TÜRKAL
Sosyal Medya Uzmanı
SEO Gezegeni Dijital Reklam Pazarlama Ajansı
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Hazırlanan video içeriklerin profesyonel olarak 
hazırlanmış olmasının yanında samimiyet ve 
doğallık mutlaka ön planda olmalıdır. Kendimizde 
yola çıkarak düşünecek olursak artık gün içinde 
internet ve televizyonda o kadar çok uyarıcıya 
rastlıyoruz ve vaktimiz o kadar kıymetli ki artık 
tüketeceğimiz içerikler konusunda daha seçiciyiz. 
Kimse sürekli başarılarımızdan söz ettiğimiz ve 
reklamımızı yaptığımız video içerikleri tüketmek 
istemez. Bunun yerine daha çok tecrübe paylaşımı, 
markanın hikayesi ve mesleki bilgilerin yer alacağı 
video içerikler sizi bir adım öne çıkaracaktır. Video 
içerikler dışında gündemi ve diğer sosyal medya 
tendleri doğru takip etmek ve markamıza adapte 
etmek kullanıcıların dikkatini çekme ve erişimi artırma 
konusunda bize büyük kaynak sağlayacaktır.

Ayrıca kurum içi etkinliklerin sosyal medyaya 
aktarılması ( seminer, yemek, gezi, spor etkinlikleri 
vb…) Linkedin gibi iş temaslarımızın bulunduğu 
alanlarda markamıza değer katacaktır. Kendi 
işimize ve çalışma standartlarımıza verdiğimiz 
değer ürünümüzü değerli kılmak ve kurumsal 
kimliğimizi öne çıkarmak için doğru bir hamledir.
Son olarak bildiğiniz gibi dünyayı sarsan 
pandemi herkesin öncelikli hassasiyeti olmuş 
durumda. Günlük algımız hijyen standartları, 
sosyal mesafe ve insan sağlığı odaklı olduğu için 
yapılan paylaşımlarda mutlaka dikkat etmemiz 
ve söz etmemiz gereken konulardan.

Sosyal Medya Reklamlarını Nasıl Kullanmalıyız?

Kitlemizi genişletmek, yeni kullanıcı ve potansiyel 
müşterilere ulaşmak için olmazsa olmaz 
sponsorlu reklamlar içinde öncelikle marka 
bilinirliğini sağlayacak hedef kitlemizin bulunduğu 
lokasyonlara gerçekleştireceğimiz reklamlar bizim 
için faydalı olacaktır. Bunun dışında kullanıcıları 
web sitemize yönlendirebileceğimiz reklamlar 
satış faaliyetlerimize katkı sağlayacaktır. 

Doğru tasarlanmış bir reklam modeli olası 
müşterimizin tıklaması ve web sitemize ulaştıktan 
sonra telefon etme veya teklif formu doldurma 
yönlendirmelerine ulaşması için önemlidir. Bunun 
dışında Messenger dönüşümleri hedeflenen ve 
kullanıcıların doğrudan telefon numarası ve mail 
adreslerini isteyebileceğimiz reklam modelleri 
doğru temellerle inşa edilmiş sosyal medya 
yönetim stratejimizi satışa dönüştürerek işimizi 
geliştirecek ve bizi sonuca ulaştıracaktır.

Yazımımızın son kısmına geldiğimizde önemle 
vurgulamak isterim ki sosyal medya yönetimini 
düzensiz olarak gerçekleştirmek ve belirli bir strateji 
gözetmeden ilerlemek markanızı bu alanda en iyi 
ihtimalle başarısız sonuçlara ulaştırır veya daha 
kötüsü hatalı bir hamleyle var olan imaj ve itibarınızı 
zedeleyebilir. Sosyal medyada başarıya ulaşmak 
için doğru bir strateji için üzerinde ciddi çalışmalar 
gerçekleştirerek vakit ayırmak oldukça önemlidir.•
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G ü n c e l

Binalarda Enerjinin Verimli Kullanımı

İş yapabilme kabiliyetine enerji denir. Mevcut tanım, 
enerjiyi en sade olarak anlatmanın yoludur.
 
Günümüzde enerji ihtiyacını karşılarken yenilenebilir 
ve yenilenemez enerji kaynakları kullanılmaktadır. 
21. yüzyılla birlikte; Yenilenemez enerji kaynakları 
tükenmekte olduğundan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelmek zorunda kalınmıştır.
Enerji Kaynakları

1. Yenilenebilir (Rüzgar, Güneş, Dalga, 
Gel-git, Hidro, Jeotermal, Biyokütle vb.)

2. Yenilenemez ( Petrol, Kömür, 
Doğalgaz, Nükleer, Odun vb.)

Sanayi Devrimi (ya da Endüstri Devrimi), Avrupa'da 
18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime 
olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin 
makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu 
gelişmelerinde Avrupa'da ve 19.-20. yüzyılla 
da tüm dünyada enerjiye duyulan ihtiyaç her 
geçen gün katlayarak artırmıştır. 21. yüzyılla 
birlikte enerjiye ihtiyaç hat safhaya ulaşmıştır.

BM'nin (Birleşmiş Milletler) Dünya Nüfus Tahminleri 
Raporu'na göre, dünya genelinde 2020 yılında 
7,8 milyar olan nüfus, 2030 yılında 8,6 milyara, 
2040 yılında 9,3 milyara, 2050 yılında 9,8 milyara 
ve 2100 yılında 11,2 milyara ulaşacak. 

Mevcut veri bizlere 20 sene içinde yani 
2040’ta dünyadaki nüfus 1,5 milyar artacağını, 
80 sene sonra yani 2100 yılında ise 
3,4 milyar artacağını bizlere vermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) verilerinden 
yaptığımız hesaplamaya göre 2020 yılında 83 milyon 
iken 2040 yılında 100 milyon olacağı ön görmektedir.
Mevcut veriler dünyamızın, önümüzdeki yüz yıllarda 
nüfus artışıyla birlikte enerji talebinin de artacağını 
vermektedir. Önümüzdeki 20 senede, dünyadaki 
nüfus artışı %19,23 ile 1,5 milyar artarak, yaşlı ve 
yorgun dünyamızın yükünü her anlamda daha da 
artırmış olacağının açık bir verisi olarak göz önüne 
getirmektedir.

Ülkemize 
gelindiğinde de; 
artan nüfus ve 
kentleşmeye 
paralel olarak 
hızla ilerleyen 
konutlaşma 
beraberinde 
ciddi enerji 
talebi oluşturmaktadır. Bu talebin karşılanmasında 
doğalgaz başı çekmektedir. Doğalgazdaki 
dışa bağımlılık ve arz güvenliği gibi sorunlar 
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nedeniyle tüketimde olduğu kadar üretimdeki 
enerji verimliliği de önem kazanmaktadır.

Türkiye’miz için enerjiyi irdelendiğimizde; 
EPDK raporlarına ve sektörel verilere göre yapılan 
hesaplamaya göre 2019 yılında net doğalgaz 
ithalatı 44,5 milyar m3 civarında gerçekleşti. 
Toplam LNG ithalatı 12 milyar m3 ile toplam 
ithalatın %27’ini oluştururken, boru gazı ithalat 
miktarı 32,5 milyar m3 civarında gerçekleşti. 
Doğal gaz tüketiminde dışa bağımlılık oranı, 
petroldekinden de yüksek olup, Türkiye gaz 
talebinin %99,3’ü ithalatla karşılanmaktadır.
Ülkemizde 2000 yılı öncesine kadar enerji 
verimliği ve buna bağlı konularla ilgili herhangi 
bir yönetmelik ya da kanun yoktu. 02.05.2007 
tarihinde konuyla ilgili ilk kanun resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yürüklükte olan kanun ve yönetmelikleri 
hatırlatmak gerekirse, 

Enerji Verimliliği Kanunu

TBMM tarafında, 18.04.2007 kabul edilmiş 
olup, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
Resmi gazetenin 02.05.2007 tarih ve 26510 
sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
10 yıllık bir geçiş dönemi sunar. Özellikle Kanunun 
yayımlandığı tarihten sonraki yapılacak binalarda 
uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu Kanunun amacı; Enerjinin etkin kullanılması, 
israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin 
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve 
çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve 
enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. 
Bu kanun; Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve 
tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, 
binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, 

iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji 
verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, 
toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına 
yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

5627 sayılı Kanuna istinaden Resmi Gazetenin 
05.12.2008 tarih ve 27075 sayısı ile “Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, 
binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji 
maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunmasını 
sağlamak için, asgari 
olarak binanın enerji 
ihtiyacı ve enerji tüketim 
sınıflandırması, yalıtım 
özellikleri ve ısıtma 
ve/veya soğutma 
sistemlerinin verimi ile ilgili 
bilgileri içeren belgedir.

Bu Yönetmeliğin amacı 
dış iklim şartlarını, iç 
mekân gereksinimlerini, 
mahalli şartları ve maliyet 
etkinliğini de dikkate 
alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının 
değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının 
belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) 
emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve 
önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar 
için minimum enerji performans gereklerinin 
belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, ısıtma 
ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, Sera gazı 
emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda 
performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının 
belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi

Yeni binalarda; 01.01.2011 tarihinden itibaren 
zorunlu hale getirilmiştir. Ancak Mevcut binalar 
(Yapı Kullanma izni almış) ve inşaatı devam edip 
henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji 
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Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren 
on yıl içinde (02.05.2017 tarihine kadar ) Enerji 
Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde 
Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin 
Paylaştırılmasına Ilişkin Yönetmelik

Resmî Gazete Tarihi: 14.04.2008 Resmî Gazete 
Sayısı: 26847 (Mükerrer) yayınlandıktan 
sonra 8 Temmuz 2019 Sayı: 30825 ile 
değişiklik ve güncelleme yapılmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; Mevcut ve yeni yapılacak 
birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya 
bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli 
binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, 
bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına 
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Özetle;

Ürettiğimiz yapılarda, enerjinin ve enerji kaynaklarının 
etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının 
önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve 
çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak 
binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, 
yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma 
sistemlerinin verimi konularında elimizden gelen tüm 
gayreti göstermek tüm toplum paydaşlarını görevidir. 

Binanın enerji kullanımı azaltmasının nedenlerden 
birisi de dünyada iklim kuşaklarından yararlanmaktır. 
Dünyada farklı iklim kuşakları vardır. 

Bizler yaşadığımız binaları, iklim koşullarına 
göre tasarlamak zorundayız. En ince ayrıntısını 
düşünüp, hayata geçirmekle aslında mükellefiz. 
Binanın enerji sistemini en masrafsız ve 
tasarruf sağlayacak şekilde inceler, mimari 
tasarımlar geliştirerek uygulamamız gerekir.

Bizden sonra gelecek nesillere yani çocuklarımıza, 
yaşanabilecek bir dünya bırakmak, onlara 
borcumuzdur. Emanetlerine ihanet etmemek 
adına, hepimizin duyarlı olması gerekmez mi! 
Asgari enerji tüketimiyle ilgili sorumluluğumuz, 
tüm topluma, hatta dünyaya karşı bir 
görev olarak atfetmemiz gerekir.•

Kaynaklar

[1]Enerji Verimliliği Kanunu ( Resmi Gazete )
https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2007/05/20070502-2.htm
[2]Enerji Verimlilik Kanunu (Özet)
https://webdosya.csb.gov.tr/db/mersin/
webmenu/webmenu11189.pdf
[3]Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2008/12/20081205-9.htm
[4]Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde 
Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin 
Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.
Aspx?MevzuatKod=7.5.12084&MevzuatIliski=0
[5]Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde 
Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ( 8 Temmuz 2019 güncelleme )
https://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2019/07/20190708M1-18.htm

ÖZGEÇMIŞ

Semih ÇALAPKULU

2001 yılında, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makina Mühendisliği bölümü mezun olup, Makina 
Mühendisi Lisans Programı'nı tamamlamıştır. Evli 
olup, Dilara ve Furkan isimli iki çocuğu vardır.

Meslek hayatına sırasıyla; Aydın Grup, Ciner 
Grup ve 2006 yılından itibaren Kuzu Grup’ta 
Mekanik Grup Şefi olarak devam etmektedir. 
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Isı Eşanörlerinin Soğutma Suyundaki 
Katılardan Korunması

Yük. Müh. Enis BURKUT
Burkut Su Tekniği A.Ş.

ÖZET

Sanayi işletmelerinde, ısı eşanjörlerinin su ile 
soğutulması sürecinde, ısı eşanjörü tarafından 
ısınan su soğutma kulesine gider ve burada 
milyonlarca metreküp tabii hava ile karşılaşır. Tabii 
hava, mevsim şartlarına göre çok çeşitli katılar 
içerir. Hava içindeki bu katılar, soğutma suyunun 
devridaimi sırasında soğutma suyuna geçer. 
Soğutma suyu sisteminde görevini iyi yapan bir 
su filtresi yoksa, hava kaynaklı bu katılar soğutma 
suyu ile soğutulan ısı eşanjörlerini tıkar. 

Genelde soğutma suyu debisi, soğutma 
suyu toplam hacmine göre çok yüksektir. Bu 
sebeple ana hat üzerinde toplam su debisine 
göre filtre kullanmak yerine “böbrek filtre” de 
tabir edilen servis hattı filtresi kullanılır. 

Ülkemizin Ege Bölgesi’nde bazı soğutma kuleleri 
tarımsal bölgelerde yer alır ve yaklaşık sekiz ay 
Ege’de yağış olmaz. Tarımsal işlemler sırasında 
ortaya çıkan ve ortam havasına karışan her tür 
katılar ve “lifli” malzeme, bölgesel rüzgarlar ile 
soğutma kulesine taşınır. Yuvarlağımsı katıların su 
filtreleri tarafından soğutma suyundan ayrılması 
kolaydır, ancak, “lifli” katıların sudan ayrılması 
için özel filtreler kullanılmalıdır, aksi durumda su 
filtreleri ısı eşanjörlerinden daha önce tıkanır. 

Anahtar Kelimeler: Filtre, katı, lif, ısı 
eşanjörü, soğutma suyu.

ISI EŞANÖRLERININ SOĞUTMA SUYUNDAKI 
KATILARDAN KORUNMASI

1. ENERJI TESISLERINDE ISI EŞANJÖRLERININ 
GÖREVI VE YAŞANAN TIKANMA SORUNU

Enerji tesislerinde “Atık Isı” oluşur ve bu atık ısıyı 
tabiata atmak için “ısı eşanjörü” olarak adlandırılan 
bir cihaz vasıtası ile atık enerji “Soğutma Suyu”na 
verilir ve soğutma suyu soğutma kulesine 
veya havalı soğutma sistemine gider ve atık 
ısı bu sistemler aracılığı ile tabiata atılır.  

Atık enerjinin tabiata atılması yalnızca HAVA ile 
soğutulan “havalı” system ile yapılıyorsa, burada 
işletme sorunu pek yaşanmaz.  Fakat atık enerjiyi 
atmak için “SULU” soğutma sistemi kullanılıyorsa, 
bu sistemde bulunan “Soğutma Kulesi” soğutma 
suyundaki ısıyı atmak için soğutma suyu ile 
yüksek debide ortam havasını karşılaştırır.

Soğutma kulesi fanının ortamdan emdiği hava 
içindeki katıların büyük bir oranı soğutma suyuna 
geçer, böylece ortam havasındaki katıları da 
içeren soğutma suyu, ısı eşanjöründen geçerken 
bir miktar katıyı ısı eşanjörü içinde bırakır, bu 
da ısı eşanjörünün tıkanmasına sebep olur. 

Tıkanan ısı eşanjörü sebebi ile, bir süre sonra 
enerji tesisinde “planlanmayan” duruşlar oluşur, 
bu da işletme ekonomisini çok etkiler.

Birinci paragrafta anlatıldığı gibi, enerji tesisinde 
oluşan “Atık Isı”yı tabiata atmak için “Soğutma 
Suyu” sistemi kurulur. Soğutma suyu, ısıyı atmak için 
soğutma kulesine gelir, burada küçük zerreciklere 
bölünen su üzerinden yüksek debide ortam havası 
geçirilir.  Su / hava karşımı sırasında su zerreciklerinin 
bir oranı buharlaşırken sıvı olarak kalan suyun 
ısısını alır ve böylece kalan suyun sıcaklığı düşer. 

Bildirimizde yalnızca soğutma kulesindeki 
yüksek hava miktarı içinde bulunan ve 
su / hava karşımı sırasında suya geçen 
katıların yarattığı işletme sorunları ve soğutma 
suyundaki katıları sudan ayırmak üzere 
kullanılan su filtreleri konularına değinildi. 

Resim 1. Tıkanmış ısı eşanjörünün temizliği

EKİM KASIM ARALIK 2020 • YIL: 23 • SAYI: 9148



3. SU SOĞUTMA KULESINE YAKINDAN BAKALIM

Su soğutma kulesi genelde işletmecileri çok yoran 
ve işletilmesinde çok sorun yaşanan cihazlardan 
biridir. Şekil 1‘de gördüğümüz su soğutma sistemi 
şeması üzerinde, işleticinin sürekli olarak kontrol 
altında tutması gereken bir çok noktayı işaretledik:

a. Besi Suyu Kalitesi: Soğutma sistemine 
herhangi bir sui le beslenemez. Besi suyu 
çoğu zaman belli bir hazırlıktan geçtikten 
sonra soğutma sistemine verilebilir. 

b. Korozyon: Soğutma sisteminde dolaşan suyun 
kalitesi kontrol altında tutulmadığında, sistemde 
suyun yüksek iletkenliğinden kaynaklanan 
elektro-korozyon ve sudaki Klorür (Cl) iyonundan 
kaynaklanan metal korozyonları yaşanır.

c. Katılar: Bildirimizin ana konusunu oluşturan sudaki 
katıların büyük bir oranı havadan suya geçer. Bununla 
beraber, soğutma suyunda birçok mineral kristali 
de oluşur ve soğutma suyundaki katılar ve mineral 
kristalleri filtreler ile alınmadığı taktirde zaman 
içinde bunların miktarı artar ve bu katılar soğutma 
sisteminin ısı eşanjörlerini ve borularını tıkar.

d. Biyolojik Üreme: Soğutma sistemi “Biyolojik 
Üreme” için mükemmel bir ortamdır. Havadan 
gelen mikrobiyolojik canlılar, kuledeki ılık ve 
rutubetli ortam içinde yaşarken, havadan gelen 
bazı maddeleri gıda olarak kullandıkları için hızlıca 
ürerler.  Soğutma sistemi içinde de çoğalan biyolojik 
maddeler, ısı geçirgenliğinin yüksek olmasını arzu 
ettiğimiz yüzeylerde biyofilm oluştururlar. Biyofilm 
sudaki katıların birbirine yapışmasını sağlayarak 
kalın katmanların oluşmasına sebep olur.  Bunun 
sonucunda ısı geçirimi çok azalır. Ayrıca, “Biyofilm” 
içinde “Legionella” bakterisi üreme riski bulunur. 
Legonella bakterisi, soğutma kulesinden çevreye 

yayılan su zerrrecikleri içinde insanın akciğerine 
girdiğinde, ölümcül “Lejyoner hastalığı” yaratabilir. 

e. Kireçlenme: İşletmelerde “Kireçlenme” olarak 
bilinen katı katmanları yakından incelediğimizde, 
bunların çok az miktarının besi suyundaki kireç 
mineralinden kaynaklandığını görürüz.  Soğutma 
kulesi içinde ve soğutma sisteminin başkaca 
yerlerinde oluşan bu katı katmanların ana maddesi 
hava ile soğutma suyuna gelen katılardır.

f. Deşarj Suyu: İşletmeler genelde soğutma 
sisteminden su atmak istemez.  Fakat, soğutma 
kulesi, besi suyu olarak yalnızca “H2O” molekülüne 
ihtiyacı vardır. Oysa kule besi suyunda “H2O” 
molekülünden başkaca maddeler bulunur ve bunlar 
da besi suyu ile kuleye girerler. Kuleden buharlaşıp 
giden yalnızca saf sudur (H2O molekülü), suda 
çözünmüş maddeler kule suyu içinde çoğaldığında 
suyun iletkenliği artar ve metal korozyonu yaratır. 
Bu sebeple soğutma suyundan zaman zaman su 
atmak (deşarj yapmak) işletme kurallarından biridir. 

4. SOĞUTMA KULESINE HAVA ILE GELEN VE 
SOĞUTMA SUYUNA GIREN KATILARIN MIKTARI  

Soğutma kulesinin çalışma prensibine göre, 
sistemden dışarı atılmak istenen ısı, kuleye su ile 
gelir ve kule içinde suyun kısmen buharlaştırılması ile 
istenmeyen ısı tabiata atılır. Bu maksat ile soğutma 
kulesine çok miktarda hava girmesi istenir. Havanın 
kuleye gelişi çoğu zaman cebri olarak yapılır, ancak çok 
yüksek kapasiteli soğutma kulelerinde inşai teknikler 
ile havanın tabii olarak kuleye gelmesi sağlanır. Coğrafi 
bölgenin özelliklerine, mevsime ve çevre kirliliği 
durumuna göre  soğutma kulesine gelen hava içinde 
az veya çok miktarda katı madde bulunur. Soğutma 
kulesi içinde hava ile su temas içinde olduğundan 
ve soğutma kulesi bir bakıma ”havayı temizleyen 
cihaz”  gibi görev yaptığından, tabii hava içindeki 
katıların yüksek bir oranı soğutma suyu içine geçer.  
Soğutma kulesine gelen ortam havasından soğutma 
suyuna ne miktarda katı girebilir sorusu ile ilgili bir 
fikir edinmek için bazı kabuller oluşturup bir örnek 
hesap yapılabilir. Bu örnek hesapta havadan gelen ve 
soğutma suyuna giren katıların miktarı hesaplanabilir.

Örnek Hesap

Bir soğutma kulesi imalatçısının 
kataloğundan şu değerleri aldık: 

300.000 kcal/saat kapasiteli  bir soğutma kulesinin  
fan debisi: 27.000 m3/h. Kuru ve rüzgarlı bir yaz günü, 
her bir metreküp hava ile soğutma suyuna yalnızca 

Şekil 1. Soğutma Suyu Sistemi

Teknik
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0,1 gram (onda bir gram) katı madde girdiği kabulü 
ile, soğutma suyu içine her saat 2700 gram, yani 2,7 
kg/saat  katı madde girer, bu da günde 64,8 kg katı 
madde yapar. Su soğutma kuleleri en çok yaz aylarında 
kullanıldığına göre, 300.000 kcal/saat kapasiteli bir 
soğutma kulesinin görev yaptığı bir sistemin soğutma 
suyu içine her gün 64,8 kg katı girerek soğutma suyu 
içindeki katı oranını arttırır. Bu katılar muhakkak 
işletmelerde bir çok sorunların oluşmasına sebep olur.   
Çünkü soğutma suyu tesisatı TEMİZ SU için tasarlanır. 

5. SOĞUTMA SUYU FILTRASYONU 
NEDEN GEREKLIDIR?

Yukarıdaki ve bu paragraftaki bilgiler 
soğutma suyunun neden filtrelenmesi 
gerektiğinin cevaplarını içeriyor.  

Su soğutma kulesinin esas görevi bir miktar 
H2O molekülünü buharlaştırmak ve geri kalan 
H2O moleküllerinin birkaç derece soğumasını 
sağlamaktır.  Oysa soğutma sistemi içinde H2O 
molekülü olmayan birçok madde de bulunur.

H2O molekülü olmayan ve su filtresi 
ile tutulabilen maddeleri filtrelemek ile 
işletmeler şu avantajları elde ederler:  

•Sudaki katıların oluşturduğu su kirliliği ve 
eşanjör, boru temizliği en aza iner, 
•Sistemde korozyon ve aşınma azalır, 
•Soğutma sistemde ısı geçişleri tasarlandığı gibi olur, 
•Su şartlandırma kimyasalı tüketimi azalır, 
•Sistemin ve soğutma kulesinin ömrü uzar, 
•İşletme randımanı çok yükselir, 
•İşletmenin üretim maliyeti düşer.  
Bir işletmenin ekonomisini doğrudan 
etkileyen saydığımız sebeplerden dolayı 
soğutma suyunun filtrasyonu gereklidir.

6. SOĞUTMA SUYUNUN TAMAMININ 
FILTRASYONU: ANA HAT ÜZERINDE FILTRASYON

Yukarıda sözünü ettiğimiz ve soğutma suyundan 
alınmasını uygun gördüğümüz katıların filtrasyonu 
için ilk akla gelen yöntem, Şekil 2’de görüldüğü 
gibi,  soğutma suyu pompasından sonra, soğutma 
suyu ana hattı üzerine bir su filtresi monte etmektir.  
Böylece, soğutulmasını istediğimiz ısı eşanjörü 
gibi atık ısı üreten noktalar katılardan tamamen 
korunmuş olur. Örneğin, PVC profil üretiminde, 
PVC profil kalıptan çıkınca doğrudan soğutma 
suyu içine girer, o sırada yumuşak olan profilin 
katı bir maddeye dokunması ürünün yüzeyinde 
istenmeyen bir çizgi oluşturabilir. Bu sebeple PVC 

profil üretiminde kullanılan soğutma suyu filtresinin 
ana hat üzerine konması doğru bir yöntemdir.  

7. SOĞUTMA SUYUNUN BIR BÖLÜMÜNÜN 
FILTRASYONU: SERVIS HATTI FILTRASYONU

Yukarıda, 6. paragrafta anlatmış olduğumuz “Ana 
Hat Filtrasyonu” yöntemi bir çok soğutma sistemi 
için “lüks” sayılabilir. Çünkü genelde soğutma suyu 
pompalarının debileri 500 m3/h, 1000 m3/h civarında 
olduğunda, soğutma sistemi içinde bulunan toplam 
su miktarı 30 m3, 50 m3 gibi çok az miktarlardır.  
Soğutulacak yüzeyler borulu eşanjör gibi katıların 
kolayca geçebileceği yerler ise, soğutma suyunun 
filtrasyonunu ana hat üzerinde yapmak yerine, kule 
yanına konan ve düşük debili bir pompa ile beslenen 
bir filtre ile yapmak çok ekonomik olur.   Şekil 3’de 
görüldüğü gibi, soğutma suyu sirkülasyonu ile hiç ilgisi 
olmayan, kendi pompası ve otomasyonu ile mustakil 
görev yapan bir filtrasyon sistemi kurmak ekonomik 
olduğu gibi, birçok işletme kolaylıkları da getirir.

Soğutma suyu ana hattı üzerinde olmadığı için 
bu filtrasyon sistemindeki arızalar ve bakımlar 
ana prosese zarar vermez ve sistemi durdurmaz.  
“Servis hattı filtresi” olarak adlandırdığımız bu 
mustakil filtreye bazı sanayi kuruluşlarında 
“Böbrek filtre” adı veriliyor. İngilizce yazılarda bu 
filtre “Side stream filtration” olarak adlandırılır.

Şekil 2. Soğutma Suyu Ana Hat Filtrasyonu Sistemi

Şekil 3. Soğutma Suyu Servis Hattı 
Filtrasyonu (Böbrek Filtre) Sistemi
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8. SOĞUTMA SUYU IÇIN FILTRE SEÇIMI

Ülkemize kıyasla sanayide çok tecrübeli olan 
ülkelerde soğutma suyu filtrasyonu uzun yıllardır 
hiç ihmal edilmeden kullanılan bir sistemdir.  
Ülkemiz sanayicilikte yeni olduğu için, soğutma 
suyu filtresi genelde bir işletmenin ilk kuruluşunda 
yer almaz, işletme çalışmaya başladıktan sonra 
yaşanan ısı eşanjörü tıkanmaları gibi sorunlar 
sebebi ile soğutma suyu filtresi satın alınır ve 
kurulur. Her su filtresi soğutma suyu için uygun 
değildir, çünkü tabii ortamdan soğutma kulesine 
gelen hava içinde ot, saman gibi bitkisel kökenli 
ve kıl, kuş tüyü gibi hayvansal kökenli “LİFLİ” 
maddeler bulunur. Soğutma suyuna geçen bu 
“LİFLİ” maddeleri sudan ayırmak için UYGUN filtreyi 
seçmek şarttır, çünkü birçok filter türü, su içindeki 
lifli maddeleri tutabilir fakat ters yıkama sırasında 
lifli maddeleri atamaz ve filtrenin kendisi tıkanır.  

Enerji sistemindeki ısı eşanjörlerini tıkanmadan 
kurtarmak için satın alınan filtre, lifleri kolayca 
atan bir filtre değilse bu sefer filtrenin kendisi 
tıkanır. Bu durumda ısı eşanjörü bakımı yerine 
filtre bakımları ile uğraşılır. Bu sorunun enerji 
işletmelerinde yaşanmaması için bu bildiride 
soğutma suyu filtreleri konusuna da değineceğiz.
 
1984 yılından bu yana elde ettiğimiz tecrübeler 
sonucunda her su filtresinin soğutma 
suyunda kullanılamayacağına şahit olduk. 

Soğutma sistemine havadan gelen katılar içinde lifli 
katılar, hatta naylon torbalar dahi bulunur. Ayrıca, 
önceki paragraflarda sözünü ettiğimiz gibi, soğutma 
suyu içinde yalnızca katılar değil, soğutma sisteminde 
oluşan kristaller ve üreyen biyolojik maddeler de 
vardır. Bu nedenlerden dolayı normal kuyu sularında 
kullanılan filtre türleri soğutma sularında işletme 
sorunları yaratır. Bir işletme, prosesindeki ısı 
eşanjörlerinin bakımlarını azaltmak için soğutma 
suyu filtresi yatırımı yaptıktan sonra, bu filtrelerin 
haftada bir kaç kez tıkanıp filtre bakımı gerektirmesini 
istemez. Bu sebeple, işletmeler soğutma sularında 
başarı gösteren filtreleri bulup satın almalıdır. 

Genelde soğutma sularında üç tür filtre kullanılır:

•Kum filtresi gibi içinde dolgu malzemesi 
olan DOLGU FİLTRELER;
•Katıları diskler vasıtası ile tutan DİSKLİ FİLTRELER;
•Katıları “FİLTRE TELİ” ile tutan ELEK FİLTRELER.

Teknolojik ilerlemeler sayesinde yukarıda tarif 
ettiğimiz filtrelerden farklı filtrelerin de yakında 

icat edileceğini ümit ediyoruz. Yukarıda kısaca tarif 
ettiğimiz üç filtre türü hakkında kısaca bilgi verelim:

Dolgu Filtreler

Bir basınçlı kap içine konan 
kuvars kumu, antrasit, 
garnet ve başkaca suda 
çözünmeyen katı maddelerin 
oluşturduğu filtrelerdir 
(Kum filtresi gibi). Filtre 
kabı içindeki dolgudan 
geçemeyen irilikteki 
katıları dolgu mazemesi 
tutar. Filtre ters yıkaması 
sırasında, ters yıkama 
suyu yardımıyla dolgu 
birimleri birbirinden ayrılır, 
böylece gerek lifli katılar 
ve gerekse naylon torba gibi iri katılar kolayca 
filtreyi terk eder. Dolgu filtrenin tutmuş olduğu 
katıları dışarı atabilmesi için yeterli ters yıkama 
suyu debisi (ters yıkama suyu hızı) çok önemlidir.

Modern filtrelere kıyasla “eskimiş” teknoloji 
gibi görünen dolgu filtreler, tutmuş olduğu 
katıları ters yıkama sırasında kolayca bıraktığı 
için, bugün dahi DOLGU FİLTRE başarılı bir 
filtredir ve doğru tasarım yapıldığı taktirde 
soğutma suyu filtresi olarak kullanılabilir.

Dolgu filtrenin soğutma suyu filtresi olarak 
beğenilen tarafları:  İyi tasarlanan bir dolgu 
filtre 10-15 mikron seviyesine kadar katıları 
ayırdığı için, uzun mesafeli boruları olan soğutma 
suyu sistemlerinde “AKM” Askıda Katı Madde 
miktarını çok düşürdüğü için tercih edilir.

Modern filtrelere kıyasla kum filtresinin beğenilmeyen 
özellikleri olarak şunları sıralayabiliriz: Ters yıkamada 
çok su sarf etmek, büyük bir alan işgal etmek, 
dolgu malzemesi içinde mikrobiyolojik üremeye 
müsaade etmek. Bu olumsuz taraflarına rağmen, 
kendisinin tıkanmaması avantajı ağırbastığı 
için, özel tasarımlar yapılarak dolgu filtre bugün 
de soğutma suyu filtresi olarak kullanılır.

Diskli Filtreler

Diskli filtrelerde, istenen mikron seviyesine göre disk 
modeli seçilir. Diskli filtreler de, dolgu filtreler gibi, 
soğutma suyundan ayırdıkları katıları ters yıkama 
sırasında çok kolay bırakır, çünkü, ters yıkama 
sırasında filtre görevi yapan diskler birbirinden ayrılır 
ve tutulmuş katılar serbest kaldığı için ters yıkama 

Teknik
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Teknik
suyu ile dışarı atılır. Diskli 
filtrelerin en küçük modelinin 
dahi su giriş ve ters yıkama 
atık çapı 50 mm olduğundan, 
soğutma suyundaki iri 
katılar da ters yıkama 
sırasında 50 mm çapındaki 
hattan kolayca dışarı çıkar.

Diskli filtrenin 
avantajları: Dolgu filtreye 
kıyasla ters yıkama 

sırasında az su kullanır, mikrobiyolojik üremeye 
dirençlidir, az yer işgal eder. Bu filtrelerin ters 
yıkaması sırasında dışardan su gerekmez, filtre 
kendi filtrelediği su ile ters yıkama yapar.

Diskli filtrenin beğenilmeyen tarafı, mikron 
seviyesine göre filtrasyon yaptığı için suyun 
bulanıklığını gidermez. Diskli filtrenin bu 
dezavantajı, kısa mesafeli boruları olan soğutma 
suyu sistemlerinde sorun yaratmaz.

Elek Filtreler

Elek filtreler, seçilen mikron seviyesini sağlamak 
için tek veya çok katmanlı filtre telleri kullanılarak 
imal edilir. Bu filtrelerin ters yıkaması sırasında 
dışardan su gerekmez, filtre kendi filtrelediği 
su ile ters yıkama yapar. Filtre telleri tarafından 
tutulmuş olan lifli katıları filtre tellerinden 
ayırmak için değişik yöntemler icat edilmiştir. 

Elek filtrenin avantajları: Dolgu filtreye kıyasla 
ters yıkama sırasında az su kullanır, ters yıkama 
sırasında filtrelenmiş su hattını tamamen kesmez, 
mikrobiyolojik üremeye dirençlidir, az yer işgal eder.

Elek filtrenin beğenilmeyen tarafı, mikron 
seviyesine göre filtrasyon yaptığı için suyun 
bulanıklığını gidermez.  Elek filtrenin bu 
dezavantajı, kısa mesafeli boruları olan soğutma 
suyu sistemlerinde sorun yaratmaz.

9. SONUÇ

Su soğutma kulesinin yapmasını istediğimiz işlem 
bir miktar H2O molekülünü buharlaştırarak geri kalan 
H2O moleküllerinin soğumasını sağlamaktır. Soğutma 

suyu içinde bulunan katıların soğutma işlemi ile hiç bir 
ilgisi olmadığı gibi, bu katılar işletmeye ekonomik zarar 
verir. Bu sebeple, soğutma suyu içindeki katıların, 
tabiata açık olarak görev yapan soğutma suyu 
sistemine uygun bir filtrasyon tekniği ile soğutma 
suyundan alınması gereklidir görüşündeyiz.• 
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Makale

Isı Geri Kazanım Cihazlarında 
Farklı Tipte Isı Değiştirici Kullanımının Incelenmesi

Investigation of Usage of Different Type Heat Exchangers in Heat Recovery Units

Göknil AĞAR, Özay AKDEMIR

ÖZET

Günümüzde inşaat sanayisindeki gelişmeler, 
artan nüfus ve bunlara bağlı olarak büyüyen 
yapılarla birlikte havalandırma ihtiyaçları da artış 
göstermektedir. Doğal havalandırmanın yer yer 
yetersiz kaldığı bu yapılarda mekanik sistemlere 
olan ihtiyaç ve talep hızla artmaktadır. Binaların 
büyüklüğü, yüksek yalıtım sınıfları ve hava sızdırmazlık 
özellikleri nedeniyle taze hava ihtiyaçları artmakta 
ve bu durum egzoz gereksinimine de neden 
olmaktadır. Bu ihtiyaçlara bağlı olarak elektrik 
tüketim miktarlarında ciddi artışlar gözlenmektedir. 
Havalandırma ihtiyacını sağlayabilmek ve aynı 
zamanda iç hava kalitesini arttırmak için ısı geri 
kazanım cihazlarının havalandırma sistemlerinde 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Isı geri kazanım cihazları, 
havalandırma ihtiyacı olan mekanlarda enerji 
tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Isı 
geri kazanım cihazları ile iklimlendirme sistemlerinde 
iç hava ile dışarıdan alınan taze hava arasında ısı 
transferi gerçekleştirilerek iç mekana verilecek olan 
havanın ön şartlandırılması sağlanmaktadır. Bu 
sayede ısı geri kazanımı ile kışın hacimlerin ısıtma, 
yazın da soğutma yükleri azaltılarak iklimlendirme 
sistemlerinin elektrik tüketimleri azaltılabilmektedir.

Egzoz havası ile taze hava arasındaki ısı transferi 
yani ısı geri kazanımı, plakalı ısı değiştiriciler, 
ısı tekerleği, ısı borusu gibi farklı uygulamalarla 
yapılabilmektedir. En yaygın kullanım şekli plakalı ısı 
değiştiricilerdir. Bu tip ısı değiştiriciler çapraz akışlı 
veya karşıt akışlı olabilmektedir. Kullanılan plaka 
malzemeleri de verimi etkilemektedir. Bir diğer 
kullanılan ısı değiştirici ise döner tip ısı değiştiricidir.

Bu çalışma kapsamında, ısı değiştirici tiplerinin detaylı 
anlatımı aktarılmış ve ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazlarında kullanılan farklı tipte ısı değiştiriciler ile 
yapılan karşılaştırmalı test sonuçları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Havalandırma, Isı geri 
kazanım, Isı değiştirici, Plakalı ısı değiştirici, 
Döner tip ısı değiştirici (Rotor)

ABSTRACT

Today, due to the developments in the construction 
industry and the increasing population, the 
structures are growing and the ventilation needs 
are increasing. In these buildings where natural 
ventilation is insufficient, the need and demand for 
mechanical ventilation are rapidly increasing. Due 
to the size of buildings, high insulation classes and 
air-tightness, fresh air requirements are increasing 
and this causes exhaust requirements. Depending 
on these needs, there are significant increases in 
electrical consumption. The use of heat recovery 
units in ventilation systems is becoming widespread 
in order to provide the ventilation requirement and 
also to improve the indoor air quality. Heat recovery 
units are used for energy saving in places where 
ventilation is needed. In air conditioning systems 
with heat recovery units, the heat transfer between 
the return air and the fresh air taken from outside 
is carried out and the air to be given to the places is 
pre-conditioned. In this way, with the heat recovery, 
the electricity consumption of the air conditioning 
systems can be reduced by decreasing the cooling 
loads in the summer and heating loads in winter.

The heat transfer between the exhaust air and the 
fresh air can be carried out with different applications 
such as, plate heat exchangers, heat wheels and 
heat pipes. The most common use is plate heat 
exchangers (cross-flow or counter-flow). The plate 
materials used also affect the efficiency. Another 
used heat exchanger is a rotary type heat exchanger.

In this study, detailed description of heat 
exchanger types and comparative test results with 
different types of heat exchangers used in heat 
recovery ventilation units were investigated.

Key Words: Ventilation, Heat Recovery, Heat 
Exchanger, Plate type heat exchanger, Rotary type
heat exchanger

EKİM KASIM ARALIK 2020 • YIL: 23 • SAYI: 9154



Makale
1. GIRIŞ

Günümüzde, insan yaşamında önemli yer tutan 
konutlar, işyerleri ve ticari binalar gibi tüm mahallerde 
temiz ve sağlıklı hava gereksinimi artmaktadır. 
Gelişen sanayi etkisinde, yüksek ve kapalı inşa 
edilen binalarda daha fazla insan toplulukları 
bulunmaktadır. Bu nedenle doğal havalandırma 
yöntemleri yetersiz kalmakta hatta bazı durumlarda 
binalarda doğal havalandırma yapılamamaktadır.

Doğal havalandırma, çoğunlukla kapılar ve 
pencerelerin açılması ile sağlanabilmektedir. Ancak 
doğal havalandırmanın yetersiz olduğu bu gibi 
durumlarda, mekanik havalandırma sistemleri 
kullanılmaktadır. Bu gibi sistemlerde genellikle 
taze hava ve egzoz olmak üzere iki ayrı hava hattı 
bulunmaktadır. Gerektiği takdirde sadece egzoz 
havasının uzaklaştırılması ya da sadece taze hava 
alımı için de cihazlar üretilmekte ve kullanılmaktadır.

Doğal havalandırmaya yardımcı mekanik sistemler 
ile çalışan doğal-mekanik ya da hibrit veya kombine 
havalandırma sistemleri de bulunmaktadır. Rüzgar 
enerjisi ile çalışan baca aspiratörleri buna örnektir. 
Rüzgar enerjisi ile dönmeye başlayan aspiratör 
sayesinde bacadan emiş yapılmaktadır. Aynı 
zamanda ısınan havanın genleşmesi ve yükselmesi 
ile de bu sistem dönmekte ve kendiliğinden bir 
devridaim kazanmaktadır. Aynı zamanda sadece 
tek hava hattı bulunan mekanik havalandırma 
cihazları ya da klima santralleri mahal içerisinde 
yaratacağı basınç ya da vakuma bağlı olarak binada 
kullanılan özel menfezler sayesinde, içerideki kirli 
havanın doğal egzoz edilmesini ya da dışarıdan 
doğal taze hava alımını sağlayabilmektedir.

Günümüzde konutlar ya da ticari binalar gibi 
mahallerde mekanik havalandırma sistemleri 
önem kazanmıştır. Amerika ve Avrupa’da 
yaygın olan bu sistemlerin Türkiye’de de inşaat 
sektörünün gelişmesiyle yaygınlaşması ve 
sektör olarak gelişmesi sürmektedir.

Doğal havalandırmanın yetersiz olması, sektörü 
mekanik havalandırmaya itmiş ve bu sayede 
havalandırma amaçlı elektrik ve enerji tüketimi 
artmaya başlamıştır. Aynı zamanda ısıtılan ya da 
soğutulan ortamların havalandırılmasıyla klima gibi 
hava şartlandıran sistemlerin yükü de artmıştır. 
Bu nedenle enerji geri kazanımlı havalandırma 
sistemleri de büyük önem kazanmaya başlamıştır. 
Egzoz ve taze hava hattı olmak üzere iki ayrı hava 
hattına sahip olan bu cihazlarda; karşıt akışlı, çapraz 
akışlı, rotorlu tip, run-around coil gibi farklı tiplerde 

ısı değiştiriciler kullanılarak atık hava üzerindeki 
enerji geri kazanılmaktadır. Bu gibi sistemler 
sayesinde havalandırma nedeni ile kışın ortamdan 
atılan enerji, taze hava hattına aktarılmakta veya 
kirli hava hattındaki ısı içeriye alınacak taze havaya 
aktarılmaktadır. Bu sayede klima santralleri gibi hava 
şartlandıran tüm sistemlerin yükü azaltılmaktadır.

2. MEKANIK HAVALANDIRMA

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı 
yöntemlerle ve çeşitli araçlar kullanılarak ortamdaki 
kirli havanın dışarıya atılması ve dışarıdan taze ve 
temiz hava alınması işlemine havalandırma denir.

Mekanik havalandırma temel olarak iki farklı tiple 
tanımlanabilir. İlki ve en yaygın olanı genel mekanik 
havalandırma (seyreltme) ve diğeri ise lokal 
havalandırma sistemleridir. Genel havalandırma 
mahale büyük miktarda temiz hava sağlayan ve 
kirli havayı tahliye eden sistemdir. Sistem genellikle 
duvara, bir odaya ya da binanın çatısına yerleştirilmiş 
egzoz ve hat sayısına göre üfleme fanları içermektedir. 

Genel havalandırmanın amacı mahaldeki ortam 
kirleticilerin bütün mahalin havalandırılması 
yoluyla giderilmesi ya da kontrol edilmesidir. Şekil 
1’de önerilen genel mekanik havalandırma örneği 
verilmiştir. Genel havalandırmanın etkin olabilmesi 
egzoz fanlarının ya da menfezlerinin çalışanların 
yakınında olmasıyla sağlanabilmektedir.

Yüksek dozda toksik kimyasalların kontrolü ve 
giderilmesi zor olduğu için genellikle bu gibi 
durumlarda kaynağın salınım yaptığı noktalardan 
emiş yapan lokal havalandırma sistemleri 
kullanılmaktadır. Bunlara örnek olarak Şekil 2’de lokal 
havalandırmanın temel bileşenleri bulunmaktadır. 
Bu yöntem bileşenleri ile yoğun ve kaynağı belli 
kirleticilerin etkileri mahalden daha sağlıklı bir 
şekilde uzaklaştırılabilmektedir. Lokal havalandırma 
sistemlerinde, mahalde negatif basınç oluşma riski 
vardır, bu nedenle mahalde egzoz fanlarından uzağa 
yerleştirilecek taze hava fanları da kullanılabilmektedir.

Şekil 1. Genel (seyreltme) havalandırma sistemi
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Havalandırmanın amaçları ortamdaki oksijen 
miktarının azalmasını, karbondioksit seviyesinin 
yükselmesini önlemek; ortamda bulunan 
makinalardan ve insanlardan kaynaklı ısı artışını 
sınırlandırmak; sıcaklık, nem ve hava akış hızını 
konfor seviyesinde tutmak, toz ve zehirli gazları 
ortamdan uzaklaştırmak, zararlı mikroorganizmaların 
çoğalmasını önlemek, yangın ve patlama 
riskini azaltmak, ortamdaki istenmeyen hava 
akımlarının önüne geçmek olarak verilebilir.

3. MEKANIK HAVALANDIRMA CIHAZLARI

Verimlilik, en geniş anlamda iş yapabilme yeteneği 
demektir. Enerji verimliliği Amerika Birleşik Devletleri 
Enerji Bakanlığı tarafından, enerji girdisinin üretim 
içindeki payının azaltılması, aynı üretimin daha 
az enerji tüketilerek gerçekleştirilmesi olarak 
tanımlanmıştır. Enerji Verimliliği Kanunu’nda 
ise binalarda yaşam standardında ve hizmet 
kalitesinde, endüstriyel işletmelerde ise üretim 
kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji 
tüketiminin azaltılması olarak tanımlanmıştır.

Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC) sektöründe de enerji verimliliği, havalandırma 
ve şartlandırma konuları yaygınlaştıkça daha da önem 
kazanmıştır. Özellikle de enerji verimliliği konusu, 
yaşanan enerji krizleri ve sera gazı salınımlarının 

yarattığı iklim değişiklikleri göz önüne alındığında 
ABD ve Avrupa’da küresel ölçekte malzeme ve hizmet 
alımlarında karar verme süreçleri yasal düzenlemeler 
ile kısıtlanmaya başlamıştır. Türkiye’de bu çalışmalar 
kaçınılmaz bir hale gelecek ve ulusal politikaların 
zamanla şekillenmesi kaçınılmaz olacaktır.
Binaların artık daha büyük inşa edilmesi, izolasyonun 
önem kazanması gibi konular nedeniyle binaların 
hava geçirgenliği azalmıştır. Bu nedenle havalandırma 
önem kazanmıştır. Havalandırma sistemlerinde 
enerji verimliliği için doğru projelendirme ve sistem 
tasarımı çok önemlidir. Havalandırma sistemlerinde 
enerji verimliliği için plan, sızdırmazlık, yalıtım, 
düşük basınç kaybı, yüksek verimli fan kullanımı, 
kontrol stratejileri, serpantin ve kanal temizliği, 
ısı geri kazanımı gibi konular çok önemlidir.

Enerji tasarrufunun sağlanması açısından sürekli 
çalışan ve aç/kapa (on/off) tipte olan cihazlardansa 
yakın tarihte önem kazanan otomasyon ile oransal 
kontrol edilebilen ve talebe karşılık çalışma seviyesini 
ayarlayan cihazlar önem kazanmıştır. Talep kontrollü 
havalandırma, doğru yerde, doğru zamanda gerekli 
sıcaklıkta temiz hava miktarının mahale sağlanması 
olarak tanımlanabilir. Talep kontrolü; sabit basınç 
kontrolü, nem sensörü, sıcaklık sensörü, 
nem-sıcaklık sensörü, CO2 sensörü, iç hava kalite 
sensörü ile mahalin talep edilen aralık değerlerine 
göre hava debisi değiştirilerek yapılabilmektedir.

Ayrıca havalandırma esnasında olan ısı ve nem 
kaybının önlenmesi için ısı geri kazanımlı havalandırma 
önem kazanmış ve ülkemizde de yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bu havalandırma cihazları taze hava 
ve egzoz olmak üzere iki ayrı hava hattına sahiptir. 
En önemlisi de iki hava hatta arasında ısı transferi 
sağlayacak havadan havaya ısı değiştirici kullanılmıştır. 
Isı değiştiricilerin verimine bağlı olmak üzere sıcak 
hava hattından soğuk hava hattına %90-95 verime 
kadar ısı transferi yapılabilmektedir. Bu sayede 
havalandırma gereksinimi olan tüm mahallerde 
yazın soğutma ve kışın ısıtma yükleri düşmekte ve 
büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Şekil 3’de soldan sağa çapraz akışlı, karşıt akışlı 
ve döner tip ısı değiştirici tipleri gösterilmiştir. 
Çapraz akışlı ısı değiştiricilerin basınç düşümleri 
rotorlu ve karşıt akışlı tiplere göre daha düşükken 
verimleri de aynı şekilde düşük kalmaktadır.

Şekil 2. Lokal havalandırma sistemi
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Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları, taze hava 
ihtiyacı olan mahaller için havalandırma esnasında 
enerji tasarrufunun da sağlanmasına olanak 
sağlayan cihazlardır. Bu cihazlar aynı zamanda 
sağladıkları enerji tasarrufu sayesinde kurulum 
maliyetini kısa sürede geri ödemekte ve mahalde 
bulunan soğutma, ısıtma ve nemlendirme cihazları 
gibi cihazların yüklerini de azaltmaktadırlar.

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları temel 
olarak, ortamdan dışarı atılan havadaki enerjiyi 
ortama verilen taze havaya ekleme prensibi ile 
çalışırlar. Bu havalandırma cihazlarının kullanıldığı 
bir mahalde havalandırma amacıyla yazın ortamdaki 
soğutulmuş hava dışarı atılırken içeri alınacak taze 
hava soğutulurken, kışın ise ortamdaki sıcak hava 
dışarı atılırken içeri alınacak taze hava ısıtılmaktadır.

Böylece %70’ e varan enerji tasarrufu elde 
edilmektedir. Bahsedilen enerji geri kazanım 
esnasında bu havalandırma cihazlarında sadece 
fanlar enerji tüketmektedir ve bu tüketim soğutma ve 
ısıtma yapan çatı tipi paket klima santralinde ortalama 
olarak toplam enerjinin 10%’unu oluşturmaktadır.

Isı geri kazanım yöntemleri genellikle havadan 
havaya ısı geri kazanım cihazları ile yapılmaktadır. 
Bu ısı değiştiriciler Şekil 3’de gösterilmiştir. 
Havalandırma cihazlarında yaygın kullanılan ısı 
geri kazanım yöntemleri aşağıdaki gibidir:

1. Plakalı tip havadan havaya ısı 
değiştirici – çapraz ve karşıt akışlı
2. Döner tip ısı değiştirici - higroskopik 
ve higroskopik olmayan rotor
3. Faz değişimli (run-around coil) ve faz değişimi 
olmayan (ısı borusu ve ısı pompası gibi) ısı değiştirici

4. ISI DEĞIŞTIRICILER

Isı, direkt ya da dolaylı olarak karşılaşan iki akışkan 
arasında, katı maddelerin birbirlerine temas eden 
molekülleri arasında, katı ile akışkan maddeler 
arasında sıcaklık farkı olduğunda, bu durumun 
zorlaması ile sıcaktan soğuğa doğru akmaktadır. 
Ayrıca her madde sıcaklığına bağlı olarak ısı yayınımı 
ve emilimi yapabilmektedir. Farklı sıcaklıklara sahip 
iki ya da daha fazla akışkan arasında, akışkanların 
genellikle birbirlerine karışmadan sadece enerji 
aktarımı yapıldığı cihazlara ısı değiştirici (ısı eşanjörü) 
denilmektedir. Isı değiştiriciler genellikle, ısıtma 
ve soğutma tesislerinde, kimyasal proseslerde, 
termik santrallerde, kağıt, gıda, kurutma, otomotiv, 
boya tesisleri gibi tesislerde kullanılmaktadır.

4.1. Havadan Havaya Isı Değiştiriciler

Havalandırma cihazlarında yaygın olarak kullanılan 
ısı geri kazanım çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Plakalı tip ısı değiştirici-Reküperatif ısı geri kazanım 
2. Döner tip ısı değiştirici-Rejeneratif ısı geri kazanım
3. Isı pompalı ısı değiştirici (DX Çevrim)

4.1.1. Plakalı Tip Isı Değiştiriciler

Plakalı ısı değiştiriciler, egzoz ve üfleme hava 
taraflarına ait kanallar birbirlerinden tamamen 
ayrılmış ve sızdırmazlığı sağlanmış bir şekilde 
üretilmiştir. Şekil 4’de hava akış yönleri ve Şekil 
5’de çapraz akışlı ısı değiştiricili ısı geri kazanım 
cihazının çalışma şekli gösterilmiştir. 

Plaka arası mesafe 1.8 mm’den 12.5 mm’ye kadar 
değişebilmektedir. Isı direkt sıcak olan havadan soğuk 
olan havaya, ısı değiştirici içerisinden geçen havanın 
hızına bağlı değişen verimlilikler ile aktarılmaktadır.

Şekil 3. Çapraz akışlı, karşıt akışlı ve döner tip ısı değiştirici
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Karşıt ve çapraz akışlı olmak üzere hava akış yönüne 
göre iki farklı tiptedir. Ancak her iki tipin bir araya 
getirilmesi ile aynı zamanda kombi tip havadan 
havaya ısı değiştiricileri de geliştirilmekte ve verim 
artışları sağlanabilmektedir. Her iki ısı değiştirici 
arasında verim ve basınç düşümü farkı vardır. 
Çapraz akışlı ısı değiştiricinin basınç düşümü karşıt 
akışlı ısı değiştiriciye göre daha düşük olduğu için 
fan enerji tüketimleri karşıt akışlı ısı değiştiriciye 
göre daha düşük olmaktadır. Ancak sıcaklık verimleri 
karşıt akışlı ısı değiştiricilerden daha düşüktür.

Yaygın kullanılan reküperatörler sadece duyulur ısı 
transferi yapabilmektedir. Bu tip ısı değiştiricilerin 
plaka malzemeleri de plastik ya da alüminyum olarak 
değişmektedir. Ancak plakalar için nem absorbleme 
özelliği olan selülozik bir madde kullanılırsa, hava 
hatları arasında nem transferi yani reküperatif enerji 
geri kazanımı yapılması da sağlanabilmektedir.

Bu tip ısı değiştiriciler çok asidik ortamlarda 

kullanılacaksa, plakalar üzerine ayrıca 
epoksi kaplama ile yüksek korozyon 
dayanım özellikleri verilebilmektedir. 

Bu ısı geri kazanım metoduyla sıcaklık verimleri 
%80’lere ulaşabilmektedir. Genellikle konut ve tavan 
tipi havalandırma cihazlarında kullanılmaktadırlar.
Plakalı ısı değiştiricilerin genel özellikleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Isı geri kazanım verimleri yüksektir.
2. İlk yatırım maliyetleri düşüktür.
3. Hareketli parçaları olmadığı için 
aşınma sorunları yoktur.
4. Montajı kolaydır.
5. Taze hava ve kirli hava hatları birbirine 
karışmayacak şekilde üretilebilirler.
6. Verimleri çapraz akışlı ısı değiştiricilerde 50%’e 
varmaktadır, karşıt akışlı ısı değiştiricilerde
90%’a varmaktadır.
7. İç kaçak oranı 1%’den düşüktür.

4.1.2. Döner Tip Isı Değiştiriciler

Döner tip ısı değiştiricileri hareketli döner bir silindire 
sahiptir. Hava geçirgen bir matris olan bu silindir 
radyal yönde hava geçişine izin vermezken; silindirin 
taban ve tavanı arasında hava geçişine, üçgen hücresel 
boşluklardan sadece yönlendirilmiş olarak izin 
vermektedir. Şekil 6’da şematik olarak gösterilmiştir.

Döner tip ısı değiştirici, kendisi üzerinde ayrılan iki 
ayrı hava hattından geçen sıcak havanın ısısının 
matris katı maddesinde biriktirip, dönmesine bağlı 
olarak soğuk hava hattına aktarımını sağlamaktadır. 

Döner tip ısı değiştirici matrisi, uygun torka sahip bir 
tahrik motoru ile tedarikçinin belirlediği standart bir 
hızda dönmektedir. Döner tip ısı değiştiricileri yalnızca 

Şekil 4. Çapraz, karşıt akışlı ve kombi ısı değiştirici [1]

Şekil 5. Çapraz akışlı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazı
Şekil 6. Döner tip ısı değiştirici
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duyulur ısıyı transfer edebilir veya aynı zamanda 
hem duyulur hem de gizli ısıyı transfer edebilir. 
Döner tip ısı değiştiricisi hava akımları arasında 
nem aktarımı yapılabiliyorsa, bunlar higroskopik 
döner tip ısı değiştiricileri olarak adlandırılır.

Döner tip ısı değiştirici matrisleri genellikle alüminyum 
folyolar ile oluşturulmaktadır ancak higroskopik 
tipteki döner tip ısı değiştiricilerinin toplam ısı 
transferi (duyulur + gizli ısı) yüklerini arttırabilmek 
için bu malzeme silika jel ile kaplanmaktadır. Bu 
sayede matrisin nem absorblama gücü artacak 
ve nem transfer verimi yükselecektir. Ayrıca 
bazı tedarikçiler, zeolite kaplama kullanımı ile 
matrisin bakteri tutmasını da engellemektedir.

Havalandırma cihazlarında kullanılan döner tip ısı 
değiştiriciler, matrisleri nedeniyle radyal yönde 
hava geçişine izin vermeseler de dönüş hızlarına ve 
derinliklerine bağlı olarak kirli hava taşınma yoluyla 
hava hatlarının karışmasına neden olmaktadır. 
Havalandırma cihazlarında iç kaçak türlerinden biri 
olarak da nitelendirilen bu durumun engellenmesi 
için purge kullanılmaktadır. Şekil 7’de gösterilen 
purge ile, matris içinde bulunan ve rotor döndükçe 
taze tarafa taşınan kirli hava tekrar egzoz hattına 
yönlendirilerek mahal dışına atılacaktır.

Rotorlu ısı geri kazanım değiştiricilerinde, folyo 
et kalınlığı, matris hücresi yüksekliği ve malzeme 
değişikliği yapılarak verimleri kullanılacağı ortama 
göre optimize edilebilmektedir. Hücre yüksekliği 
1,6 mm’den 2.5mm’ye kadar değişebilmektedir. 

Döner tip ısı değiştiricilerin genel özellikleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Isı geri kazanım verimleri yüksektir.

2. İlk yatırım maliyetleri yüksektir.

3. Hareketli parçaları olduğu için 
aşınma sorunu yaşanabilir.

4. Plakalı ısı değiştiricilere göre daha 
yüksek hava hızlarında çalışabilir.

5. Montajı plakalı ısı değiştiricilere göre daha zordur.

6. Taze hava ve kirli hava hatları birbirine 
belli oranda karışmaktadır.

7. Verimleri 80-90%’a varmaktadır.

4.1.3. Isı Pompalı Isı Değiştirici

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında, ısı 
pompası çevrimi istenirse ısı değiştiricisine destek 
ya da tek başına kullanılabilmektedir. Şekil 8’de 
ısı pompalı ısı geri kazanım cihazının çalışma şekli 
gösterilmektedir. Yaygın kullanımı ısı değiştiricili 
bir havalandırma cihazına yardımcı sistem olarak 
kullanılmasıdır. Genellikle üfleme sıcaklığının, 
nominal üfleme debisinde konfor koşullarındaki 
ortam sıcaklığına getirmesi hedeflenmektedir.

Sistem soğutma çevrimini düşünüldüğünde, 
egzoz havası üzerindeki atık ısının ısı pompası 
ile çekilerek üfleme havasına aktarılması ile 
olmaktadır. Evaporatör üzerinden ılık hava geçirilmesi 
kompresörün etkinliğini de yükseltmektedir.

Şekil 7. Döner tip ısı değiştiricide purge kullanımı

Şekil 8. Isı pompalı ısı geri kazanım cihazı
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5. PLAKALI VE DÖNER TIP ISI DEĞIŞTIRICILI ISI 
GERI KAZANIM CIHAZLARINDAKI TEMEL
HESAPLAMALAR

Plakalı tip ısı değiştiriciler sadece ısı transferi 
yapabildikleri için psikrometrik diyagramda Şekil 9’daki 
gibi gösterilmektedir. Isı değiştiriciye giren taze hava 
(A), iç ortamdan alından dönüş havası (R) arasında 
sadece ısı transferi yapılarak sırasıyla B ve R’ olarak 
ısı değiştiriciden çıkmaktadır. Plakalar arasında nem 
transferi olmadığı için psikrometrik diyagramda nem 
sabit olacak şekilde, düz çizgi ile sadece sıcaklığının 
değiştiği gösterilmektedir. Ayrıca, nem transferi 
yapamadığı için dışarıdan alınan taze hava (A) 
sıcaklığı, iç ortamdan alınan dönüş havasının (R) çiy 
noktası sıcaklığının altında ise yoğuşma olacaktır.

Döner tip ısı değiştiricilerde nem transferi sağlamak 
için ısı tekerlerinin plakaları nem tutucu bir 
malzemeyle kaplanır. Bu malzeme, sıcak havaya 
maruz kaldığında hava içerisindeki nemi kendi 
bünyesinde hapseder ve soğuk akışkan tarafına 
geldiğinde bu nemi havaya transfer eder. Bu 
sayede, taze havada bulunan nem egzoz havasına 
veya tam tersi transfer edilerek nem miktarı iki 
hat arasında transfer edilir. Dolayısıyla döner 
tip ısı değiştiriciler hem nem hem ısı transferi 
yapabildikleri için psikrometrik diyagramda 
gösterimleri Şekil 10’da verilmektedir.

Isı değiştiricilerde verim hesabı 1 numaralı denklem 
ile hesaplanmaktadır. İç ortama üflenen taze 
havanın sıcaklığı ile dış ortamdan alınan dış hava 
sıcaklığı arasındaki farkın, dönüş havası sıcaklığı 
ile dış hava sıcaklığı arasındaki farka bölünmesi 
ile ısı değiştiricinin verimi bulunmaktadır [3].

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazları için verimden 
sonra bir diğer önemli kriter ise güç tüketimidir. Cihaz 
ne kadar az güç tüketimi ile bu ısı geri kazanımdan 
sağladığı verimden yararlanabilirse o kadar avantajlı 
konuma gelecektir. Bu durumu gözlemeyebilecek 
bir parametre de özgül fan gücüdür. SFP (W/m3/s) 
olarak adlandırılan özgül fan gücü, belirli bir çalışma 
noktasında cihazda kullanılan enerji harcayan 
komponentlerin (fan gibi) toplam gücünün cihaz 
hava debisine oranı şeklinde hesaplanmaktadır [4].

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarının 
performans göstergelerinden bir diğeri ise 
performans katsayısıdır (COP - ε). Performans 
katsayısı, bir cihazın çalışması için gereken güç 
tüketimi (kW) ile taze havaya aktarılan ısının (kW) 
oranını gösterir [5]. COP ne kadar yüksek olursa 
cihaz o kadar çok enerji tasarrufu sağlar.

Son olarak da tüm bu parametreler yardımıyla 
hesaplanan cihaz enerji verimliliği hesabı da ısı 
geri kazanım cihazları için önemli bir parametredir. 
Cihaz enerji verimliliği ne kadar yüksekse, 
cihaz daha az enerji tüketerek yüksek verimlilik 
sağlıyor demektir. Enerji verimliliği ısı değiştirici 
verimi ve COP kullanılarak hesaplanmaktadır.

Şekil 9. Plakalı ısı değiştiricinin 
psikrometrik diyagramda gösterimi

(1)

(2)

Şekil 10. Döner tip ısı değiştiricinin 
psikrometrik diyagramda gösterimi

(3)
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Enerji verimliliği, hesaplanan değerlerine göre 
Tablo 1’de verilen şekilde sınıflandırılmaktadır [6].

Bu anlatılan 4 parametre çerçevesinde kullanılacak 
olan ısı değiştirici ve ısı geri kazanım cihazının diğer 
komponentleri belirlenmektedir. Tüm parametrelerin 
optimum sonucu ısı geri kazanım cihazının tasarımının 
doğru yapıldığının bir göstergesi olmaktadır.

6. ISI DEĞIŞTIRICILI ISI GERI KAZANIM 
CIHAZLARININ PERFORMANS DEĞERLENDIRMESI

Isı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının test 
prosedürleri EN 308 Isı eşanjörleri-Havadan 
havaya ve atık gazlardan ısı kazanımı cihazlarının 
performansının tayini için deney metotları test 
standardında detaylı olarak anlatılmaktadır. 

Bu standarda göre cihazın dış hava emiş (1), 
taze hava üfleme (2), dönüş havası emiş (3) ve 
egzoz havası üfleme (4) boğazlarından sıcaklık, 
basınç ve hava debisi ölçümleri yapılmaktadır. 

Ayrıca ısı geri kazanım cihazının güç 
tüketimi de ölçülmektedir.

Test esnasında alınan sıcaklık ölçümleri her bir 
nokta için (1-2-3-4) ölçüm kanalına konumlandırılan 
K tipi termokupl kullanılarak yapılmıştır.

Her bir nokta için (1-2-3-4), 0-100% aralığında bağıl 
nem ölçümü yapan kanal tipi sensörler kullanılmıştır. 
Deneyler için sensörlerin kesinliği ±0.4%’tür.

Cihazın dış statik basıncının hesaplanabilmesi için 
her üfleme ve emiş kanalı üzerinden statik basınç 
ölçümü yapılmaktadır. Her kanaldan alınan değerler 
±0.25% kesinlikte ölçüm yapan mikromanometre 
cihazına yönlendirilmiştir ve bu mikromanometre 
üzerinde statik basınç değerleri okunmuştur.

Hacimsel hava debisi ventüri tüpleri sayesinde 
ölçülmüştür. Bu tüplerde ölçülen fark basınç 
yardımıyla, akışkan hızı ve basınçları arasındaki 
ilişki üzerinden havanın debisi hesaplanmaktadır.

Statik basınçlar, termokupllar ile yapılan tüm 
ölçümler ve bağıl nem ölçümleri data toplayıcı 
cihazlara bağlanmıştır. Statik basınç ölçümü yapılan 
manometreler ve enerji analizörleri MODBUS 
yardımıyla ölçüm bilgisayarına bağlanmıştır. Bu 
bilgiler ölçümler yapıldığı gibi cihazlar üzerinden 
bilgisayara alınmaktadır. Termokupl ve bağıl 
nem ölçümleri ise kalibrasyonlarının periyodik 
olarak yaptırıldığı, 36 inputa sahip data toplayıcı 
cihaz tarafından okunmakta, değerlendirilmekte 
ve hesaplanıp bilgisayara gönderilmektedir.

(4)

Tablo 1. Enerji verimliliği sınıfları

Şekil 11. Isı değiştiricili ısı geri kazanım cihazı şematik gösterimi ve ölçüm noktaları
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6.1.Alüminyum Çapraz Akışlı, Selülozik Çapraz Akışlı ve Alüminyum Karşıt 
Akışlı Isı Değiştiricili Isı Geri Kazanım Cihazlarının Karşılaştırması

Plakalı 3 farklı tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım 
cihazlarında yapılmış olan test sonuçları bu bölümde 
karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Bu karşılaştırma 
için aynı cihaza alüminyum plakalı çapraz akışlı ısı 
değiştirici, selülozik plakalı çapraz akışlı ısı değiştirici 
ve alüminyum plakalı karşıt akışlı ısı değiştirici 
yerleştirilerek testler gerçekleştirilmiştir. 

Isı değiştirici verimleri karşılaştırılacağı için 
cihazın hava debisi her 3 testte de birbirine 
yakın olacak şekilde ayarlanmıştır.

Ortalama olarak 360 m3/h hava debisine sahip ısı geri 
kazanım cihazında EN 308 test standardına göre 
3 farklı tipte ısı değiştirici ile testler gerçekleştirilmiş 
ve sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir.

Tablo 2. Plakalı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının test sonuçları

Tablo 2’deki değerler cihaz testi esnasında ölçülen değerlerdir. Bu değerler ile Bölüm 5’de anlatılan 
ve formülleri verilmiş olan temel hesaplamalar yapılarak sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3. Plakalı ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının verim değerleri

3 farklı tip plakalı ısı değiştiriciler ile yapılan sonuçlar 
kıyaslandığında en yüksek verimin alüminyum 
plakalı karşıt akışlı ısı değiştiricide, en düşük verimin 
ise alüminyum plakalı çapraz akışlı ısı değiştiricide 
olduğu gözlemlenmektedir. Buna rağmen karşıt akışlı 
ısı değiştiricinin basınç kaybının fazla olmasından 
kaynaklı olarak cihazın güç tüketimi artmakta 
ve SFP değeri de yükselmektedir. Isı değiştirici 
basınç kaybının fazlalığından ötürü en yüksek 
SFP değeri alüminyum karşıt akışlı ısı değiştiricide 
gözlemlenirken, en düşüğü ise alüminyum çapraz 

akışlı ısı değiştiricide gözlemlenmektedir. Güç 
tüketimi ve ısı değiştirici verimliliği göz önüne alınarak 
hesaplanan COP değerlerine bakıldığında ise her iki 
parametrenin en optimum olduğu selülozik çapraz 
akışlı ısı değiştiricide COP değerinin en yüksek 
değere çıktığı gözlemlenmektedir. Son olarak enerji 
verimliliği sınıflarına bakıldığında yüksek basınç 
kaybı ve yüksek güç tüketimine rağmen alüminyum 
plakalı karşıt akışlı ısı değiştiricinin yüksek ısı 
değiştirici veriminden dolayı en yüksek enerji 
verimliliğine ve sınıfına sahip olduğu görülmektedir.
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6.2. Selülozik Çapraz Akışlı, Alüminyum Karşıt Akışlı, Alüminyum Kombi ve 
Döner Tip Isı Değiştiricili Isı Geri Kazanım Cihazlarının Karşılaştırması

Tablo 4. 4 Farklı tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının test sonuçları

Tablo 5. 4 Farklı tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarının verim değerleri

Plakalı 2 farklı tip ısı değiştiricili, selülozik çapraz akışlı 
ve alüminyum karşıt akışlı ısı geri kazanım cihazlarında 
yapılmış olan testler ile alüminyum kombi (karşıt ve 
çapraz akışlı ısı değiştiricilerinin bir arada kullanılması 
ile oluşturulan ısı değiştirici) ısı değiştiricili ve döner 
tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazlarında yapılmış 
olan test sonuçları bu bölümde karşılaştırmalı olarak 
incelenecektir. Bu karşılaştırma için aynı tip cihaza 
selülozik çapraz akışlı ve alüminyum karşıt akışlı ısı 
değiştirici yerleştirilerek testler gerçekleştirilmiştir. 

Alüminyum kombi ısı değiştirici ve döner tip ısı 
değiştirici de bir diğer tip cihaza yerleştirilerek testler 
gerçekleştirilmiştir. Bu 4 tip ısı değiştiricinin verimleri 
karşılaştırılacağı için cihazın hava debisi her 4 testte 
de birbirine yakın olacak şekilde ayarlanmıştır.

Ortalama olarak 1000 m3/h hava debisine sahip ısı 
geri kazanım cihazında EN 308 test standardına göre 
4 farklı tipte ısı değiştirici ile testler gerçekleştirilmiş 
ve sonuçları Tablo 4’de özetlenmiştir.

Tablo 2’deki değerler cihaz testi esnasında ölçülen değerler olup bu değerler ile Bölüm 5’de anlatılan ve 
formülleri verilmiş olan temel hesaplamalar yapılarak sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.

Karşılaştırılan 4 farklı tip ısı değiştirici de yüksek 
verimli ısı değiştiricilerdir. Bu gibi durumlarda 
verimden sonra gelen en önemli kriter cihazın güç 
tüketimi yani SFP değeridir. Testi gerçekleştirilmiş 
olan döner tip ısı değiştiricili ısı geri kazanım cihazında 
güç tüketiminin en yüksek olduğu görülmektedir. 
Isı değiştiricinin basınç kaybı yükseldikçe, cihazın 
güç tüketimi artmaktadır. Dolayısıyla COP değeri de 
düşmektedir. Kombi tip ısı değiştiriciler yüksek hava 
debisi oranlarında yüksek verimleri sağlayabilmek 
amacıyla kullanılmaktadır. Bu özelliği ile döner tip ısı 

değiştiricilerin kullanılamadığı, hava sızdırmazlığının 
istendiği alanlarda tercih sebebidirler. 
Tablo 5’de verilen verim değerleri 
karşılaştırıldığında ise döner tip ısı değiştiriciler 
kadar avantajlı oldukları görülmektedir.

SONUÇ

Gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçla birlikte 
havalandırma konusunun bu kadar önem 
kazanması havalandırma cihazı seçiminin 

EKİM KASIM ARALIK 2020 • YIL: 23 • SAYI: 91 63



Makale
önemini ortaya çıkarmaktadır. Çeşitli yapıda, 
çeşitli boylarda ve çeşitli komponentlerle 
birlikte üretilebilen havalandırma cihazlarından 
havalandırılacak ortama en uygun olanını seçmek 
enerji geri kazanımı için en önemli konulardan 
biridir. Ortamı kaliteli bir şekilde havalandırmak 
aynı zamanda da en verimli cihazı seçmek için 
aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi gerekir.

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında 
kullanılacak olan ısı değiştirici tipi temel olarak ısı geri 
kazanımın yapılacağı alana, istenilen ısı değiştirici 
verimine, ısı değiştirici maliyetine, ısı değiştirici 
girişindeki hava hızına ve cihazın kullanılacağı bölgenin 
dış hava şartlarına bağlı olarak değişmektedir.

Plakalı tip ısı değiştiriciler diğer ısı değiştiricilere 
nazaran daha düşük maliyetli oldukları, boyut 
aralığı çok geniş olduğu ve sızdırmazlık özelliğine 
sahip oldukları için tercih sebebidirler. Ayrıca plaka 
malzemesini değiştirerek farklı kullanım alanları 
ve amaçlarına yönelik hizmet de etmektedir.

Alüminyum plakalı olanları sadece ısı transferi 
yapabilirken, selülozik tipte olanları ise hem ısı 
hem nem transferi yapabilmektedirler. Selülozik 
malzemeden yapılan ısı değiştiricilerin hava 
sızdırmazlıkları alüminyum olanlara göre daha 
düşüktür. Ayrıca plastik malzemeden yapılan plakalı 
tip ısı değiştiriciler ise düşük debili sistemlerde 
yüksek verim sağlaması ve hafif olmaları sayesinde 
evlerde kullanım için tercih sebebidirler [2].

Döner tip ısı değiştiriciler ise yüksek verimleri ve 
hem ısı hem nem transferi yapabilmek özellikleri 
nedeniyle tercih sebebidirler. Ayrıca donma 
konusunda daha dayanıklı olmaları döner tip ısı 
değiştiricilerin başka bir avantajıdır. Taze hava 
ve egzoz havası hattı arasında belli bir oranda 
karışım olması nedeniyle kullanım alanları 
kısıtlanmaktadır. Hastanelerdeki ameliyathaneler 
gibi taze hava ve kirli havanın karışmasının 
istenmediği yerlerde kullanıma uygun değildir.

Tercih edilecek olan ısı değiştirici tip seçimi için 
sadece verim değerine bakıldığında en yüksek 
verime sahip olan kombi tip ısı değiştirici olduğu 
görülmektedir. Fakat kombi tip ısı değiştiriciler 
hem boyut hem de maliyet açısından tercih 
sebebi olmamaktadırlar. Verim ve özgül fan 
gücü değerlerine bakılarak yapılacak olan ısı 
değiştirici seçiminde ise en uygun seçimin 
karşıt akışlı ısı değiştirici olduğu görülmektedir. 
Uluslararası düzeyde karşıt akışlı ısı değiştiricilerin 
bu sebepten dolayı daha çok tercih edildikleri 
görülmektedir. Ulusal düzeyde ise hem maliyet 
hem de boyut avantajından dolayı, yüksek verime 

sahip olmasa bile çapraz akışlı ısı değiştiricilerin 
daha çok tercih edildikleri bilinmektedir.•
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1 ACS

2 Aera 

3 Akantel

4 A Klima

5 Ak-Maks

6 Aksal

7 Aldağ

8 Alindair

9 Almira

10 Arel Havalandırma

11 Argemsan

12 A.T.C.

13 Ay-Pas

14 Bal-Ay-Ka Müh.

15 Barlas Soğutma

16 Başarır Soğutma

17 Birim Teknik

18 Bomaksan  

19 Buzçelik

20 Bütaş Klima

21 CFM Soğutma

22 Cantek

23 Coşgun Furkan Inş.

24 Daikin

25 Damla Iklimlendirme

26 Delta Klima

27 Dinamik Isı

28 DK Müh.

29 Doğu Iklimlendirme

30 Dünya Rezistans

31 Egefer

32 Ege Vizyon

33 Ekinoks

34 Ekofin

35 Ema Enerji

36 Emsaş

37 Eneko

38 Ercan Teknik

39 Ergül Teknik

40 Erhalim

41 FabricAir

42 Fanko

43 Form

44 Friterm

45 Frigoduman

46 GMD Genel Mekanik Dizayn

47 Güldem

48 HB Mekanik
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49 HCS Teknik

50 Isıdem

51 Imbat

52 Imas

53 Jet Iklimlendirme

54 Karataş Soğutma

55 Karyer 

56 Klas Klima

57 Kliterm

58 Lazer

59 Lotus Technic

60 Makro Teknik

61 Masvent

62 Matesis

63 Mekanik Endüstri 

64 Messan

65 Meytes Tesisat

66 Mitsubishi Electric

67 MS Klima

68 MTT

69 Net Soğutma

70 Nursaç Havalandırma

71 Ontek

72 Otto Otomasyon

73 Öge Müh.

74 Öztaş

75 Pnöso

76 Rast Enerji

77 RD Grup

78 Ref Isı

79 Rothenberger

80 Savaşlar

81 Sevel Dondurma Makinaları

82 Sisbim

83 Tayfun Iklimlendirme

84 Teknion

85 Terkan

86 Termokar

87 Termomak

88 Termosan

89 Tolerans Müh.

90 Trio Iklimlendirme

91 Tunç Tesisat 

92 Türkoğlu Makina

93 Ulus Soğutma

94 Uzay Mekanik

95 Üntes

96 Venco

97 Vengrup
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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
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