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E D I T Ö R D E N

Bunun yanında tüketiciler açısından da bu tüketimleri 
kontrol altına alabilecek, birincil kullanımları azaltacak 
uygulamaların artırılması zorunluluk. Faturalar 
el yaktıkça, yoğun enerji tüketen özellikle tesisat 
mühendisliği ve iklimlendirme sektöründeki çözüm 
ve uygulamalarda enerji verimliliğini gözeten, hibrit 
sistemlerin geliştirilmesi her zamankinden daha 
zorunlu bir gereksinim haline geliyor. Giderek bireysel 
çözümlere, neredeyse sıfır enerjili binalara yönelmek 
zorunluluğu ortada. Buradaki problemleri ortadan 
kaldırmak, ürün çeşitliliği, sistem tasarımları, seri 
üretimler ve uygulamalar gibi yenilikçi yönelişlerle 
sektörün kullanıcılara bu hizmeti sunma gereği var.

John Dewey’in deyişiyle:

“Yaratıcılığın iki boyutu vardır. İlki bilgi 
ve beceri, ikincisi ise yeniliktir.” 

Sektörümüzde bu bilgi ve beceri mevcut 
olup. Yenilikçiliğe yönelinmelidir.

Son söz: Sektörümüz çalışma alanlarından birisi olarak 
da bu hibrit uygulamalarda kullanılabilecek ürün 
çeşitliliği üzerinde yatırımlar, araştırmalar yapmak 
olarak seçmelidir. Bu yönelişlerin Ülkemiz firmalarının 
yenilikçi ürünler ortaya koyma ve uluslararası rekabet 
potansiyeline de önemli katkıları olacaktır.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

Ülkemizde enerji üretiminde farklı enerji kaynaklarına 
yönelişle oldukça yüksek kurulu güç potansiyeline ulaşıldı. 
Yetkili kuruluşlarımızın açıklamaları bu potansiyelin 
gücünü vurguluyor. Basından: “TEİAŞ'ın verilerine göre, 
Türkiye'de 9 bin 768 elektrik santrali bulunuyor ve 
bunların toplam kurulu gücü 97 bin 689 MW'ı aşmış 
durumda. Özelleştirme politikaları sonucu özel sektör 
tarafından yapılan santral sayısı katlanırken, buradaki 
kapasite de Türkiye'nin büyüme projeksiyonunun 
önüne geçti. Türkiye hedeflenen büyüme rakamlarına 
ulaşamadığı için, yaklaşık 100 bin MW'lık kurulu 
gücün ortalama yarısı kullanılır oldu. Önümüzdeki 
dönemde yeni projelerin de hayata geçmesiyle daha 
fazla atıl kapasite ortaya çıkacağı ifade ediliyor.”

Bu yaşanılan durum ise enerji üretimlerinin planlanmasını 
ve gerekirse kısıtlamasını da beraberinde getiriyor. 
Örneğin günümüzde alınan kararlarla özellikle Jeotermal 
santrallerde üretimin kısıtlanması yoluna gidildi. 
Enerji üretim planlanması, enerji temini ile birlikte 
yürütülmesi gereken ulusal çok yıllık planlamalar 
gerektirmektedir. Doğru adım ve yönelişlerle ülkemiz 
için kullanıcılar tarafından da kabul edilebilir maliyetleri 
gözeterek üretimler gerçekleştirme bir zorunluluk. 
Özellikle enerji giderleri toplumun büyük kesimi için 
önemli bir bütçenin ayrılmasını gerekli kılmış durumda. 
Tüketiciye de uygun fiyatlı enerji sağlama devletlerin 
bir görevi olmalıdır. Günümüzde belirli bir tüketim 
için bu fiyat dengelemesinin toplumun rahatlaması 
için gerçekleştirilmesi zorunlu görünüyor. Toplumun 
ışıkları kapat, evsel tüketimi azalt, karanlıkta yaşa 
gibi zorlamalara, yönlendirmelere gerek olmadan 
doğru bir enerji üretim ve tüketim planlaması ile 
bu tür yönetim planlamalarına gereksinimi var. Un 
var şeker var doğru ellerde helva yapılamıyor.

Enerji Yatırım ve Kullanımlarında Ülkemiz Ne Durumda? 
Sektöre Yansımaları… 



E S S I A D ' D A N

Geçtiğimiz dönem önem verdiğimiz çalışmalardan 
birisi de, sektörümüzün nitelikli eleman ihtiyacının 
karşılanması için yapılan çalışmalardı. Derneğimiz, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler gerçekleştirmiş, 
mesleki eğitim iş birliği kapsamında ihtiyaç duyulan 
eğitimlerin meslek liselerinde uygulamalı üretim ve 
montaj teknikleri doğrultusunda verilmesinin altyapısının 
uygun olduğu belirlenmiştir. Tüm bu çalışmaları takiben 
ESSİAD olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Fabrikası, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
iş birliğinde ilk kurs programı olan “Temel Soğutma ve 
Bakır Boru İşçiliği Programı” hazırlamış ve kursiyerlerimiz 
ilk eğitim programını tamamlamıştır. Bunu yanında 
COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen F-gaz ve Soğutma 
Eğitimi programı yeniden hayata geçirilmektedir. Kısa bir 
süre sonra duyurusunu sektörümüz ile paylaşacağımız 
bu programa ihtiyacı olan personellerin katılımının 
sektörümüze nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla 
önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim.

Sektörümüzün önemli konularından olan sertifikasyon 
için ödenen yüksek bedeller ve büyük zaman 
kayıpları firmalarımızın bu sertifikalara sahip 
olmasını geciktirmektedir. Ayrıca ürünlerin yurt 
dışındaki laboratuvara nakliye edilmesi ve testlerin 
gerçekleştirilme süreleri üreticilere ekstra zaman ve 
maliyet olarak geri dönmektedir. Bu konu için attığımız 
en önemli adım, EHİS LAB Akredite Test ve Analiz 
Merkezi’dir. Derneğimiz bu önemli görevi sonuçlandırmak 
için İzmir Kalkınma Ajansı ile proje ile ilgili çalışmalarını 
sürdürmeye devam etmektedir. Proje ile ilgili adımların 
hızla tamamlanarak hayata geçirilmesi için Yönetim 
Kurulu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Çalışma takvimimiz doğrultusunda faaliyetlerimize 
devam ederken gelişmeleri sizlerle aylık bültenlerimiz 
ve Soğutma Dünyası dergimiz ile paylaşacağız. 
Sözlerime son verirken sektörümüzün ve siz değerli 
üyelerimize sağlıklı günler diler, her işinizin planladığınız 
ve hayal ettiğiniz şekilde gelişmesini dilerim.

Saygılarımla.

Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Üyelerimiz,

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
Sektörü’nde kurulan, sektörümüzün ilk sivil toplum 
kuruluşu olma özelliğini taşıyan, bünyesinde 
Türkiye’deki üretici, satıcı, tedarikçi, tasarımcı ve 
uygulamacı üyelerini barından ESSİAD’ın 1 Nisan 
2021 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul 
Toplantısı ile 18. Dönem Yönetim Kurulumuz göreve 
başladı. Genel Kurulumuz, Yönetim Kurulumuza dernek 
faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için yetki verdi. Bu 
sorumluluk ile çalışmalarımıza hız kesmeden başladık. 
Öncelikli olarak derneğimizin çalışma komisyonlarını 
revize ettik. Üyelerimizin komisyonlara katılımının 
yüksek ve verimli olması faaliyetlerimizin hızla 
belirlenerek hayata geçirilmesi için önem taşıyor. 
Komisyonlarımızın çalışmalarına resmen başlaması 
için kısa bir süre içerisinde üyelerimize bilgi vererek 
komisyonlarımızda görev almak üzere katılım talepleri 
için duyuruları yaptık ve komisyonlarımız çalışmalarına 
başladı. Katkı koyan herkese teşekkür ederim. 

Pandemi nedeniyle webinar organizasyonlarına 
ek olarak, bir araya geldiğimiz, sektörün nabzının 
tutulduğu, yeni işbirliklerinin oluşturulmasına 
fırsat sağlayan sektörel fuarlar, online olarak 
gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda sektörümüzün yurt 
dışındaki önemli fuarlarından olan MCE Live + Dijital 
Sanal Fuarı’na katıldık. 08-16 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen fuarda iklimlendirme 
sektörü profesyonelleri ile bir araya gelerek dijital 
ortamda üyelerimizin tanıtımlarına yer verdik. 
Derneğimizin yurt dışında gerçekleştirebileceği iş 
birliği çalışmaları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik.

TOBB İklimlendirme Meclisi tarafından hazırlanan 
İklimlendirme Sektörü Strateji Belgesi ile sektörümüzün 
kısa ve uzun vadede hangi stratejiler üzerinden 
ilerleyeceği, bu stratejiler hayata geçirilirken 
derneklerimizin yapacağı faaliyetlerin neler olacağı 
genel hatlarıyla tanımlandı. Yol haritası niteliğinde 
olan strateji belgesi sayesinde İklimlendirme sektörü, 
tüm paydaşları ve sektör firmaları ile dış pazarlarda 
gerekli ivmeyi yakalayarak ihracat kapasitesini 
artırarak daha da büyümeyi hedeflemektedir. ESSİAD 
olarak TOBB bünyesinde strateji belgesi kapsamında 
kurulan çalışma komisyonlarında gerçekleştirilen 
görüşmeler doğrultusunda sektörümüze katkıda 
bulunmak için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz.



ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD’ın Yeni Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Can IŞBILEN Oldu

ESSİAD’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi Özel Günler Salonu’nda 
ESSİAD Üyelerinin katılımları ile 01 Nisan 2021 
tarihinde gerçekleştirildi. COVID-19 pandemisi 
kapsamında hijyen ve mesafe kurallarına uygun 
olarak düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 
ardından belirlenen görev dağılımları sonrasında 
Ref Isı San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket Ortağı Can İŞBİLEN, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

ESSİAD’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, ESSİAD 
Üyelerinin katılımları ile 01 Nisan 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Başkan Yardımcısı Suat KARAKAŞ ve Raportör 
Okan AKÇAY’ın seçilmesi ile başlayan Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’nda 2019-2021 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Güray KORUN açılış konuşması ve 
dönem içerisinde yapılan faaliyetlerin sunumunu 
gerçekleştirdi. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 
gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında, aidat 
artış önerileri, bütçe ve tüzük maddeleri oy birliği 
ile kabul edildi. Buna göre yeni dönemde hizmet 

edecek olan ESSİAD’ın Yönetim, Denetim ve Disiplin 
Kurulu Üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

Seçimlerin ardından ESSİAD’ın yeni dönem Yönetim 
Kurulu adına söz alan Can İŞBİLEN, kendisine 
ve yönetim kuruluna duyulan güvenden dolayı 
hazıruna teşekkür ederek birlik ve beraberlik içinde 
iklimlendirme sektörü ve ülkemiz için çalışacaklarını 
söyledi. ESSİAD’ın Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma sektöründe kurulan ve 
2020 yılında 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan 
ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek 
1990 yılından bugüne sektöre olan katkılarını 
yeni dönemde de sürdüreceğini ifade etti.

Can İŞBİLEN, ESSİAD’ın Ege Bölgesi başta olmak 
üzere bünyesinde sektörün iş kolundan birçok değerli 
üyeyi aynı çatı altında topladığını vurgulayarak, 
“Derneğimizin en temel amacı üyelerinden aldığı güç 
ile üyelerimize, sektörümüze ve ülkemize hizmet 
etmektir.” dedi. Can İŞBİLEN konuşmasında 2019-
2021 Dönemi Yönetim Kurulu’na başarılı çalışmaları 
için, Genel Kurul’a katılan hazıruna ise Yönetim 
Kurulu’na verilen güvenoyları için çok teşekkür etti.

Divan Kurulu Soldan Sağa: Okan AKÇAY (Raportör), 
Hakan SEMERCİ (Divan Kurulu Başkanı), Suat 
KARAKAŞ (Divan Kurulu Başkan Yardımcısı)

Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN

ESSİAD Yönetim Kurulu
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ESSİAD'dan Haberler

Görevine başlayan yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımları aşağıdaki şekilde oluştu. 

2021-2023 Dönemi Dernek Organları 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkanı, Ref Isı San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güray KORUN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Form Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.
Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Doğu İklimlendirme San. ve Tic. A.Ş.
Turan MUŞKARA, Genel Sekreter, İmas Klima Soğ. Mak. San. Tic. Müm. A.Ş.
Mustafa SEZER, Sayman, Venco Havalandırma Mak. San. ve Tic. A.Ş.
Erdinç YAPAN, Yönetim Kurulu Üyesi, Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cihan ÇANGARLI, Yönetim Kurulu Üyesi, Aera İklimlendirme Tek. San. ve Tic. A.Ş.
Nilay TUTAN, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Başarır Soğutma San. Tic. Ltd. Şti.

Onur UZUNOĞLU, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Lazer Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Burak SATOĞLU, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Lotus Mekanik San. ve Tic. A.Ş
Yalçın KIRABALI, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Rothenberger Tes. Alet ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Yaman DUMAN, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Frigoduman Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
Batuhan ERİŞ, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Sevel Dondurma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kemal YANIK, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Sisbim Bilgisayar Elek. ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Denetleme Kurulu Üyeleri

A.Sait GÜRSÖZ, Denetleme Kurulu Asıl Üyesi, Nursaç Hav. ve Sac İşleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gürkan AKÇAY, Denetleme Kurulu Asıl Üyesi, Aksal Isı. Soğ. Hav. Ekip. İm. ve Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Serhan GÜNDOĞAR, Denetleme Kurulu Asıl Üyesi, Ekofin Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Duygu ÖZTAŞ, Denetleme Kurulu Yedek Üyesi, Mekanik Endüstri Tesisat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Murat SARI, Denetleme Kurulu Yedek Üyesi, MS Klima Havalandırma Sis. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tolga ÜSTÜN, Denetleme Kurulu Yedek Üyesi, Rast Enerji Sistemleri ve Termik Makina San. Tic.

Disiplin Kurulu Üyeleri

Mustafa Kemal YAPAN, Disiplin Kurulu Asıl Üyesi, Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fehim YARAŞIKLI, Disiplin Kurulu Asıl Üyesi, Başarır Soğ. San. Tic. Ltd. Şti.
Akın KAYACAN, Disiplin Kurulu Asıl Üyesi, Uzay Mekanik Tes. Hav. Sis. Müh. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Hakan SEMERCİ, Disiplin Kurulu Asıl Üyesi, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı
Selçuk SAVAŞ, Disiplin Kurulu Asıl Üyesi, Savaşlar Tes. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.
Murat ÜNLÜ, Disiplin Kurulu Yedek Üyesi, Termomak Enerji Sis. Ltd. Şti.
Halil GÜLADA, Disiplin Kurulu Yedek Üyesi, Ergül Teknik Soğutma ve Mutfak Dek. San. İth. İhr. Ltd. Şti.
Kerim GÜMRÜKÇÜLER, Disiplin Kurulu Yedek Üyesi, İmbat Soğutma Isıtma Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ESSIAD, MCE LIVE + DIGITAL Sanal Fuarı’nda Yer Aldı

ESSİAD, online olarak gerçekleştirilen MCE Live + Digital 
Sanal Fuarı’na barter anlaşması ile katılım sağladı. 

08-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
fuarda 8 gün boyunca iklimlendirme sektörü 
profesyonelleri ile çevirim içi ortamda bir araya 
gelinerek ESSİAD üyelerinin tanıtımlarının yer aldığı 
dernek broşürü ziyaretçiler tarafından incelenerek, iş 
birliği fırsatlarına yönelik toplantılar gerçekleştirildi.
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ESSIAD, IBB Meslek Fabrikası ve Çınarlı MTAL Iş birliğinde F-Gaz ve Soğutma Eğitimi 
Teorik ve Uygulamalı Olarak Gerçekleştirildi

ESSIAD Yönetim Kurulu, Izmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü'nü Ziyaret Etti

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 
kapsamında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından hazırlanan F-Gaz teknik personellerinin 
belgelendirilmesi ve yetkilendirilmesi ile ilgili meslek 
standartlarının ve mesleki yeterliliklerinin çalışanlar 
tarafından alınması gerekliliği önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda; çalışanların mevzuat bilgilerinin 
geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin arttırılması için 
ESSİAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası 
ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
ortak olarak düzenlenen F-Gaz ve Soğutma Eğitimi 
24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında teorik 
ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Güray 
KORUN, Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ'nün katılımları 
ile 8 Haziran 2021 tarihinde İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden 
Doç. Dr. Ziya Haktan KARADENİZ'i ziyaret etti. 

Dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler 
hakkında görüşme gerçekleştirilen ziyarette 
EHİS LAB Projesi ile ilgili bilgi aktarıldı.

ESSİAD'dan Haberler
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ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD Okuldan Işe Projesi Kapsamında Celal Bayar Üniversitesi 
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrencilerine Sektör Sunumu Gerçekleştirildi

ESSIAD Üyelerinden
Neta Ekipman ile Üye Buluşma Toplantısı Gerçekleştirdi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, 26 Mayıs 
2021 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak SATOĞLU ve EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün sunumları ile 
Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu 
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 
öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ilk sunumda; 
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ 

tarafından ESSİAD ve EHİS Sektörünün tanıtımı 
ile birlikte kariyer belirleme, hedeflere ulaşma, 
özgeçmiş hazırlama, sektörel hedefler, başarı 
hikayeleri gibi bilgiler detaylı olarak paylaşıldı.
Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ikinci 
sunumda; ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN söz alarak bir endüstri 
tesisinin organizasyon şemasını teknik kadroda 
yer alan mavi/beyaz yaka çalışanların iş tanımları 
ile birlikte detaylandırarak öğrencilere aktardı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen son sunumda 
ise ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU 
söz alarak iklimlendirme sektöründeki küresel 
ihtiyaçlar, dijitalleşme çalışmaları ve sektörde 
enerjinin doğru kullanımı ile ilgili yapılan güncel 
çalışmaları genç mühendislere örnekler ile paylaştı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlik 
soru cevap sonrasında sona erdi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Burak SATOĞLU, Yaman DUMAN, Batuhan ERİŞ ve 
Kemal YANIK ile ESSİAD Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA, 
Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT ve İdari 
İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL'in katılımları ile ESSİAD 
Üyelerinden Neta Ekipman Mali İşler Müdürü Engin 
ŞAYLI ile toplantı gerçekleştirildi. 

İlgili toplantıda ESSİAD faaliyetleri ve yürütülen projeler 
hakkında görüşme gerçekleştirilen toplantıda Engin 
ŞAYLI otomotiv sektörü başta olmak üzere, soğutma ve 

iklimlendirme sanayisinde ürün tedariğinde bulunan Neta Ekipman, Turbofin ve NBR Makina faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. 
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ESSIAD Yüksek Istişare Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu, 16 Haziran 2021 
tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege 
Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı ile bir araya geldi. 

ESSİAD 2019-2021 Dönemi Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı Metin AKDAŞ, Başkan Yardımcısı Hakan 
SEMERCİ, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Mustafa 
Kemal YAPAN, Haluk DÖNMEZ, A. Sait GÜRSÖZ, Akın 
KAYACAN, Gürkan AKÇAY, Mustafa E. DERYAAŞAN, 
Erdal TEKAN ile 2021-2024 Dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve Güray KORUN, 
Genel Sekreter Turan MUŞKARA, Sayman Mustafa 
SEZER, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç YAPAN ve 
Yaman DUMAN'ın katıldığı toplantıda ESSİAD'ın 
faaliyetleri hakkında görüşme gerçekleştirildi. 

2021-2024 Dönemi Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanı olarak Metin AKDAŞ'ın, Başkan 
Yardımcısı olarak Hakan SEMERCİ'nin seçildiği 
toplantıda yeni dönem çalışmalarına ışık tutmak 
amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Soğutma Dünyası dergimizin 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihinde 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan ISK-SODEX Fuarı'nda
 yayınlanacak olan sayısında yer almak ve anatajlı fiyatlardan yararlanmak için 
essiad@essiad.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz!

SOĞUTMA DÜNYASI ISK-SODEX 2021 SAYISI REKLAM REZERVASYONUNUZU ŞIMDIDEN YAPTIRIN!

ESSIAD Yönetim Kurulu, 
Yüksek Istişare Kurulu Başkanı ve Dinamik Isı Yönetim 

Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’ı Ziyaret Etti

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Genel Sekreter Turan MUŞKARA, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Erdinç YAPAN, Burak SATOĞLU, Batuhan 
ERİŞ, Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hakan SEMERCİ ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
İbrahim İŞBİLEN’in katılımları ile ESSİAD Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı ve Dinamik Isı Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ ziyaret edildi. 

Dinamik Isı Ürün Geliştirme Mühendisi Alp AKDAŞ’ın 
da katıldığı ziyarette dernek faaliyetleri ve yürütülen 
projelere yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.
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ESSIAD, SOSIAD Tarafından Düzenlenen 
Dünya Soğutma Günü 2021 Yılı Etkinliği'nde Yer Aldı

SOSİAD, 26 Haziran Dünya Soğutma Günü’nün 
bu yılki teması olan “Soğutmanın Şampiyonları: 
Daha İyi Bir Dünya için Saygın Kariyer” başlığı 
altında çevrimiçi bir etkinlik düzenledi. 

25 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen, ESSİAD’ı 
temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ ve ESSİAD Onursal 
Üyesi Turan ERKAN’ın katılım sağladığı, 
moderatörlüğünü SOSİAD Genel Sekreteri Hayati 
CAN’ın üstlendiği webinar, soğutma sektörünün 
giderek artan nitelikli eleman ihtiyacına ve 
sektördeki kariyer fırsatlarına dikkat çekti.

Webinar; SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay KARAKUŞ, ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner YÖNET ve ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Tuncer 
ERDOĞMUŞ’un açılış konuşmaları ile başladı.

Sektördeki kariyer fırsatlarına değinmek ve gençlerin 
soğutma endüstrisine yönelimini sağlayacak 
yaklaşımları dile getirmek üzere; İstanbul İl 
Milli Eğitim Mesleki Eğitimden Sorumlu Müdür 
Yardımcısı Serkan GÜR, SOSİAD Onursal Üyesi Dr. 
Kadir İSA, Alarko Carrier İnsan Kaynakları Müdürü 
Elif ÇAĞLAR SAYGILI ve ESSİAD Onursal Üyesi 
Turan ERKAN bilgi ve deneyimlerini aktardı.

SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
KARAKUŞ açılış konuşmasında COVID-19 
pandemisi sürecinde gıda ve ilaç güvenliğinin 
dikkat çekici önemine paralel olarak soğutmanın 
anahtar rolünün altının çizildiğini söyledi.

İklim krizine dikkat çekerek başladığı konuşmasında 
Taner YÖNET, soğutma ihtiyacı arttıkça, enerji 
tüketiminin de arttığını, fosil yakıt kullanımının 

terkedilmemiş olması nedeniyle karşı karşıya 
kaldığımız küresel ısınma yüzünden dünyanın 
da soğutulması gerektiğini söyledi.

Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ, konuşmasında ESSİAD’ın 
faaliyetlerine yer vererek, ihracat potansiyeli çok 
yüksek olan soğutma sektörünün çok geniş bir iş 
alanı olduğunu söyledi. Erdoğmuş; Akredite Test ve 
Analiz Merkezi EHİS LAB, ESEM Teknik Eğitimler, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen 
F-Gaz projesi, soğutma sektörüne gençlerin ilgisini 
çekmeyi hedefleyen Okuldan İşe projesi, TESKON 
kapsamında Soğutma Becerileri Yarışması hakkında 
bilgiler sundu. Erdoğmuş konuşmasını “Sektör 
Büyürse Hepimiz Kalkınırız” sözleriyle noktaladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Mesleki Eğitimden Sorumlu 
Müdür Yardımcısı Serkan GÜR, sektör ile işbirliği 
çalışmalarının 2015 yılı seviyesine göre altı kat artmış 
olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında 
“Üreten Okullar” konsepti ile ilgili bilgi aktardı. 

SOSİAD Onursal Üyesi Kadir İSA, konuşmasında 
meslek lisesi eğitimi ile ilgili kişisel deneyimlerini 
aktararak Meslek Lisesi öğrencilerini muhakkak 
kazanılması gerektiğini vurguladı.

Alarko Carrier İnsan Kaynakları Müdürü Elif ÇAĞLAR 
SAYGILI, 655 kişinin istihdam edildiği Alarko 
Carrier’daki insan kaynakları politikası ve yönetimi 
hakkında bilgiler verdiği konuşmasında soğutma, 
iklimlendirme sektörünün; yaklaşık dört milyon 
istihdama sahip büyük bir sektör olduğunu vurguladı. 

ESSİAD Onursal Üyesi Turan ERKAN ise 
Dünya Soğutma Günü’nün önemine dikkat 
çekerek mesleki deneyimlerini ve sektördeki 
kariyer fırsatlarını katılımcılar ile paylaştı.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Hayati 
CAN, sektörün, insanın hizmetindeki soğutmanın 
doğaya zarar vermemesi için çalışması gerektiğini 
vurgulayarak soğutma sektörü çalışanlarının 
aslında kamusal bir görev yaptığının altını çizdi.

Etkinlik sonrasında katılımcılarının e-posta 
adreslerine Friterm firması tarafından hazırlanan 
“Soğutma Sistemleri ve Servis Uygulamaları” 
kitabı, PDF format ile gönderildi.

ESSİAD'dan Haberler
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Kısaca kendimi tanıtayım. 1952 yılında Manisa 
Alaşehir'de doğdum. Bir kız, bir oğlan babasıyım.

Meslekte ilerleme yolculuğum; 1967-70 yıllarında 
Sanat Okulu Elektrik Bölümü, 1970-74 yıllarında 
Makine Mühendisliği eğitimimi tamamladım. 
BMC, Civas Civata, Pınar Süt fabrikalarında 
çalıştım. 1978 yılı başında Alarko da çalışmaya 
başladım. Gıda Soğutması alanında ihtisaslaşmak 
ve üretim hayalimi gerçekleştirmek için 1983 
yılında Alarko dan ayrılıp 2 teknisyen ortağımla 
birlikte Timsan ünvanlı şirket kurduk.

ESSİAD Yönetim Kurulu konuşmacı olarak bana 
teklifte bulununca çok memnun oldum ve kabul ettim. 
Nasıl bir konuşma yapmalıyım diye düşünürken, 
oturum sloganı içindeki “Saygın” ifadesinin meslekte 
niteliğe ulaşmanın önemine işaret ettiğini fark 
ettim. “Saygın” vurgusu, özgün üretim ve faaliyetle 
Kariyerin tahkim edilmesinin önemini öne çıkarıyor.

1970 lerde kişi başı enerji kullanım büyüklüğü 
gelişmişliğin ölçütü olarak anılırdı. 1960 lı yıllarda 
elektrik üretimini artırmak için büyük barajlar 
ve termik santrallar yapılmaya başlandı. Ve bu 
gelişme hızında maalesef enerji çok kötü (verimsiz) 
kullanıldı ülkemizde. Gelişmenin verimsizliğini 
çoğu zaman şu sözlerimle dillendirdim; “Teknoloji 
iki ucu keskin bıçak gibidir. Doğru kullanmayı 
gerektirir. Yanlış kullanıldığında, hiç kullanılmadığı 
koşullardan daha kötü durumlar yaşayabiliriz. 
Doğru kullanmaya ulaşmak dersine iyi çalışmak 
ve irade aksiyonu kullanmak ile mümkün olabilir.” 
Sonuçları giderek ağırlaşan Dünyamız global 
ısınmasının hiç şüphesiz bilgi ve teknolojinin iyi değil 
kötü kullanımı sonucu ortaya çıktığı bir gerçek.

1980'li yıllarda ülkemiz dünyaya açıldığında 
(ekonominin liberasyonu ile) gelişmiş ülkelerin 
gelişmişlik ölçütünü değiştirdiğini çok geç anladık. 
Artık kişi başı enerji tüketimini artırmaktan 
vazgeçilmiş, tersine azaltma yarışına girdiğini 
öğrendik gelişmiş ülkelerin. Daha büyük enerji 
üretmekten vazgeçmişler, haha az enerji kullanarak 
daha yüksek konfor sağlamaya yönelmişler. Gelişmiş 
ülkelerin verimlilik ve optimizasyon çalışmalarının 

farkındalığını gecikmeyle anlamış olduk. Gelişmiş 
ülkelerin bu başarılı sonuçlara ulaşmalarının 
sihirli mesajının “Yüksek Katma Değerli Üretime 
Geçmek” olduğunu düşünüyorum. Yüksek Katma 
Değerli Üretimi başarmak, üretim güçlerinin özgür 
bireyler olmasını teşvik edecek koşulların(özgür 
eğitim, mesai saati yerine proje odaklı üretken 
verimli çalışma) sağlanması ile mümkün olabilir. 

TİMSAN ünvanlı şirket faaliyeti içinde ürettiğimiz 
Gıda Soğutma Cihazlarının özgün tasarımlarımız 
ürünü olduğunu söylemeliyim. İlk ürünümüz 
Türkiye de geçmişi olmayan Paket Tip Soğuk 
Depo Cihazları oldu. Bu ürünümüzde, Türkiye de 
geçmişte kullanılmamış olan özgün tasarımlarımız 
ile yeni teknolojiler kullanıldı. Uyguladığımız bu 
yeni teknolojiler daha iyi sonuçlar almamızı sağladı. 
İlk uygulayıcısı olduğumuz yeni teknolojilerin en 
önemlilerinden 2 tanesi, özgün tasarımımız hava 
soğutmalı kondenser gövdesi içinde alt soğutma(sub 
cooling) ve MOP lu expansionla çalışan Copeland 
ürünü MOP çalışma özelliğinde olan kompresör 
oldu. Bu kompresör ve expansion valfi, Türkiye de 
satışı yapılmadığı için ithalat yaparak tedarik etmiş 
olduk. O yıllarda(1980 li yıllar) bu konu ülkemizde 
bilinmiyordu. Uyguladığımız bu yeni teknolojiler 
ürünümüz soğutma cihazlarımıza daha verimli çalışma 
özelliği kazandırdı. Özgün öncü tasarımlarımla ortaya 
çıkmış olan gıda soğutma cihazlarımızın daha verimli 
olma sonuçlarının 2 önemli açılımını dillendirmek 
isterim. Aynı soğutma işi yapılırken daha düşük enerji 
kullanılması ve gıdaların daha iyi depolama kalitesine 
ulaşmış olması. Şunu belirtmek istiyorum, ülkemizde 
üretilen meyve ve sebzelerin fire oranları hala çok 
yüksektir. Bu yüksek fire oranlarının azaltılmasında 
soğutma cihazlarının önemi az değildir, ama soğuk 
depolama tesisi sabit yatırımı ve işletme faaliyetinin 
daha iyi projelendirilmesinin önemi daha büyük 
olmaktadır. Hiç şüphesiz daha nitelikli bu sonuçlar, 
lisans seviyesi üstü uzmanlaşma ile sağlanabilir.

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve teknolojileri 
takip ederek sürekli öğrenme yolculuğu içinde 
olmalıyız. İçinde bulunduğumuz faaliyetlerimizin 
sürdürülebilirliğini ancak bu şekilde sağlayabiliriz ve 
"Daha İyi Bir Dünya" nın oluşmasına katkı koyabiliriz.•

ESSIAD Onursal Üyesi Turan ERKAN'ın Dünya Soğutma 
Günü 2021 Yılı Etkinlikleri Kapsamındaki Mesajları
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Kurulduğu 1993 yılından bugüne pek çok sanayi 
kuruluşunun yatırım ve özel proses projelerinde çözüm 
ortağı olarak hizmet veren EMA Şirketler Grubu; dijital 
teknolojileri en verimli şekilde kullanan yenilikçi, akıllı 
ürün ve sistemler üretmek için yatırım yapıyor. 

ESSİAD'ın 2011-2013 döneminde Başkanlık 
görevini yerine getiren Hüseyin VATANSEVER’in 
Yönetim Kurulu Başkanı olduğu EMA Şirketler 
Grubu, 1998 yılından bugüne Ege Soğutma 
Sanayicileri Derneği (ESSİAD) üyesi. Vatansever 
derneğimizin değişik kademelerinde uzun yıllar 
görev aldıktan sonra 2011-2013 yılları arasında 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 

Soğutma Dünyası'na açıklamalarda bulunan Hüseyin 
VATANSEVER, Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde, 
mülkiyeti kendilerine ait olan arazide 2020 yılı 
Temmuz ayında temelini attıkları yatırımın, yirmi 
yıllık hayallerinin bir ürünü olduğunu söyledi. 

Tesiste güçlü bir tasarım ve inovasyon altyapısı 
kuracaklarını vurgulayan Vatansever, “Tamamen 
yenilikçi fikirlerin hayata geçeceği, enerji 
verimliliğinin sınırlarını zorlayan, dijital teknolojileri 
en verimli şekilde kullanan yenilikçi, Türkiye ve 
dünyada ilk kez üretilecek, akıllı ürün ve sistemleri 
sektöre kazandırmak için yola çıkıyoruz” dedi. 

Doğaya ve Çevreye Saygılı Sistemler Öne Çıkıyor

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına 
alan Koranavirüs salgınının, iklimlendirme 
sektörüne çok önemli dersler verdiğini vurgulayan 
Vatansever; özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde 
yeşil enerjiye geçiş, sıfır enerjili binalar, doğaya ve 
çevreye saygılı sistem ve teknolojilerin geleceği 
şekillendirmeye başladığına dikkat çekti. 

Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı:  “Son bir 
yıldır bize yeni normaller öğreten Koronavirüs 
salgını, hali hazırda uyguladığımız birçok yöntemi 
sorgulamamıza sebep oldu. Bu yöntemler arasında 
iklimlendirme/havalandırma sistemleri de yer 
alıyor. Virüsün bulaş yolu hesaba katıldığında kapalı 
ortamlarda bulunan kişilerin sağlığını korumak 
için havalandırma sistemlerinin yüzde yüz taze ve 
temiz hava verebilmesi kritik öneme sahip hale 
geldi. Çünkü mevcut sistemlerde, eğer proje gereği 
bir zorunluluk yok ise genel olarak %15 ilâ 30 arası 
mertebelerde taze hava ortama veriliyor. Oysa yüzde 
100 taze ve temiz hava sağlayan iklimlendirme 
havalandırma sistemleri sayesinde iç mekânda 
havada asılı duran virüs partikülleri emilerek dışarı 
atılıyor. Yerine, dışardan alınan özel filtrelerden 
geçirilmiş, yüzde yüz taze ve temiz hava ile havada 
asılı olan damlacıkların seyreltilmesi, hatta ultraviyole 
sistemler eklenerek sıfır oranına yakın değerler 
sağlanıyor. Böylece hava kaynaklı oluşabilecek 

bulaş riskleri en aza indirilmiş, hatta bertaraf 
edilmiş oluyor. İklimlendirme sektörünün, enerji 
verimliliğinin sınırlarını zorlayan teknolojilere, 
ürünlere ve iş yapma şekillerine ihtiyacı olduğunu 
vurguladı. Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden 
gören firmaların, bu değişimin parçası olmaya 
başladığına dikkat çeken Vatansever, “EMA olarak 
bu değişimden pay almak ve şirketimizi geleceğe 
güçlü bir şekilde taşıyabilmek istiyoruz” dedi. 

Sektörden Haberler

28. yılında yeşil ve yenilikçi ürünlerin üretimi için yatırım yapan Ema, Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasını bu yıl sonunda devreye almayı planlıyor.

EMA Enerji, Yeşil Teknolojilerde Büyüyecek

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 
0Ema Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER
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Dinamik Isı Yeni Tesisinde Elastomerik Kauçuk Köpüğü Üretimine Başlıyor

İzmir Tire Organize Sanayi Bölgesinde kurulu 
tesislerinde 22 farklı sektörün ihtiyaçlarına çözüm 
sunan Dinamik Isı, 20.000 m² alana sahip olacak 
yeni tesislerinde elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım 
malzemelerinin üretimine başlıyor. 2021 yılsonuna 
kadar tam kapasiteyle üretime geçmesi planlanan 
tesislerde birinci aşamada 4000 ton, ikinci aşamada 
ise 10.000 ton malzeme üretilmesi hedefleniyor.

Kurulduğu 1991 yılından bu yana emin adımlarla 
ilerleyen Dinamik Isı, bulunduğu konumu güçlendirme, 
ürettiği ürünlerdeki pazar payını büyütme ve 
yeni pazarlara açılma vizyonuyla çalışmalarına 
devam ediyor. Dinamik Isı, Türkiye’nin ithal ettiği 
pek çok yalıtım malzemesini geçen 30 yıl içinde 
kendi üretip dünyaya ihraç eden, sektörün önemli 
oyuncularından biri. Yapı ve inşaat sektöründen 
HVAC endüstrisine, plastik ve ambalaj sanayiinden 
otomotiv ve taşıt sanayiine, mobilyadan ayakkabı 
ve çanta sanayiine, mekanik tesisattan makine 
sanayiine kadar birçok sektörün ihtiyaçlarına uygun 
ürünleri üreten ve halen 24 ülkeye ihracat yapan 
şirket, bu yeni yatırımıyla üreteceği ürünleri yurtdışı 
pazarlara da sunarak ihracat kapasitesini artırmayı 
hedefliyor. Son 10 yılda birbirinden farklı 3 grupta 
yatırımlar yapan ve yaptığı yatırımların olumlu 
sonuçlarıyla daha da güçlenen Dinamik, gelecek 10 
yılın da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Büyüme hedefleri doğrultusunda yoluna hızla 
devam eden şirket, bünyesine kattığı İzmir Tire 
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 20.000 m² 
büyüklüğündeki sanayi arsası üzerinde, yeni bir 
üretim kapasitesi olarak “Elastomerik Kauçuk 
Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisi” projesini 
hayata geçirmeye başladı, inşaat çalışmaları 
ile birlikte geçen günlerde temel atma töreni 
gerçekleştirdi. Toplam bütçesi 55.000.000 TL olan 
bu yatırım ile şirket, 5. üretim tesisinin temelini 
15 Haziran 2021 tarihinde atmış olup inşaat 
çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni fabrikanın 
4.000 ton/yıl başlangıç kapasitesi ile kurulması 
ve ardından 2. fazın devreye girmesiyle toplam 
10.000 ton/yıl kapasiteye ulaşılması planlanıyor.

Üretim kapasitesini artırarak firma değerine önemli 
katkılar sağlayacak olan yeni fabrika yatırımının, 
aynı zamanda personel istihdamı da oluşturarak 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli ölçüde 
fayda sağlaması düşünülüyor. Ülkeye de enerji 
verimliliğini artırmaya yönelik katkı sunacak olan 
bu tesisin, 2021 yılı sonuna kadar tam kapasite 
ile seri üretime başlaması hedefleniyor. 

Planladığı hedeflerini bir bir gerçekleştiren şirket, 
yeni yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, toplam 
büyüklüğü 42.000 m² kapalı alana sahip, 5 üretim 
tesisi ve 1 depoya ulaşacak fabrikaları ile ülkemiz 
için üretmeye ve değer yaratmaya devam edecek. 

Geçen Eylül ayında İstanbul Borsasına kote olarak 
halka açık bir şirket haline dönüşen Dinamik Isı, 
yatırımları doğrultusunda büyümesini sağlıklı 
ve güvenli bir biçimde sürdürerek ülkeye kaynak 
yaratan ve yeni istihdam kapıları açarak fayda 
sağlayan şirket olma hedefinde. Paydaşlarına ve 
yatırımcılarına olan sorumluluklarının bilincinde 
olan şirket, bu yeni yatırımı ile sektöründeki 
konumunu pekiştirme yolunda hızla ilerliyor.

Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
Dinamik Isı çalışanları ile birlikte...
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Air Trade Centre’nin Belçika Ofisi Açıldı

25 yıldır HVAC sektöründe 
olan ve küresel ölçekte iyi 
tanınan bir isim olan ATC 
Air Trade Centre, Belçika 
pazarına “Klima Santrali, 
Fan ve Otopark Havalandırma 
Sistemi” üreticisi olarak giriyor. 

Klima santrallerinin Eurovent 
onaylı seçim programı ile 
en son ERP standartlarına 
ve Eurovent’e uygun olarak 
tasarlanmasına yardımcı 
olan Air Trade Centre, kapalı 
otopark havalandırma 
sistemlerini; tasarım 
aşamasından devreye 
almaya kadar ve fanların üretiminin yanı sıra; kontrol 
paneli, CFD analizi, duman testi ve devreye alma 
süreçlerini de kendi bünyemizde gerçekleştirerek 
anahtar teslim hizmet veriyor. Bünyesinde yer alan 
ekibi ile kapalı iç ortamlarda hava kalitesini en üst 
düzeye çıkarmak için Belçika pazarına, standartların 
oldukça üzerinde bir kalite ile ürün ve hizmetlerini 
sunmaya hazır olan ATC Air Trade Centre'nin Genel 
Müdürü Gebro KILIÇ, yaptığı açıklamada “Müşteri 
memnuniyetine, çevre sorunlarına ve iç mekânlarda; 
hava, yaşam ve sağlık kalitesini arttırmaya odaklanan 
bir üretici olarak ATC, cihazlarını geliştirmede "sağlık 
ve süreklilik, gerçek mutluluğun kaynağıdır." kavramını 
yol gösterici olarak benimsemiş bulunuyoruz,” dedi. 

ATC'nin yenilikçi ünitelerinin özellikleri hakkında 

bilgi veren Kılıç, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Yüksek 
sızdırmazlık, ısı geri kazanımı, 
yüksek verimli motorlar, 
akıllı kontrol teknolojileri ve 
daha birçok detay… Kolay 
kurulum ve bakım, çağdaş 
bina yönetimi sistemleri ile 
kesintisiz entegrasyon, en 
zorlayıcı teslimat süreleriyle 
başa çıkabilme yeteneği gibi 
özelliklere sahip sistemleriyle 
ATC, müşterilerine birçok 
avantaj sunuyor" dedi.

ATC Air Trade Centre BV’nin 
ortağı ve aynı zamanda 

merkezi Belçika’da olan Goveco firmasının sahibi 
ve küresel ölçekte iyi tanınan HVAC markalarının 
distribütörü olan Steven GOBERT “Rekabet gücü 
yüksek olan ve değer katan ATC ürünlerini kendi 
ülkemize tanıtmaktan ve buna hizmet etmekten 
mutluluk ve memnuniyet duyuyorum.” dedi.

ATC Air Trade Centre BV Genel Müdürü Carl 
REYNAERT ise “Belçika’daki ATC Air Trade Centre’in 
yüksek kaliteli ve dayanıklı havalandırma çözümleri ile 
enerji verimliliği yüksek ve kaliteli klima santrallerini 
tanıtmak ve satmaktan mutluluk duyuyoruz. 
Belçika’da odak noktası iç mekân hava kalitesi ve 
çevre olacaktır. Müşterilerimizle istikrarlı ve uzun 
soluklu iş birliğimizi kurmaya hazırız!" dedi.

Alindair Libya Yapı Fuarı’nda Yer Aldı Eurovent Zirvesi 2022’ye Ertelendi

Sektörlere özel 
dizayn edilmiş 
ürünleri ve 
bünyesinde yer 
alan markaları 
ile iklimlendirme 
sektöründe adından 
söz ettirmeye 
devam eden Alindair 
online olarak 

düzenlenen Libya Yapı Fuarı’nda yer 
alarak ziyaretçileri ile biraraya geldi.

Devam eden COVID-19 
salgını, yaklaşan Eurovent 
Zirvesi’nin Eylül 2020’den 
Ekim 2021’e ertelenmesine 
neden olmuştu. Durumu 
dikkatlice değerlendiren 
organizatörler Zirve’nin 

2022’ye ertelenmesine karar verdi. 2022’ye 
ertelenmesine rağmen, Eurovent Zirvesi’nin 
Antalya, Türkiye’de yapılması planlanıyor. Somut 
tarihler ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Gelişmeler 
www.eurovent-summit.eu ve Eurovent’in LinkedIn 
sayfasından #BuildingBridges etiketi ile takip edilebilir.
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TTMD Tarafından "Kapalı Hacimlerde ve Iklimlendirme Sistemlerinde 
Ultraviyole Işınım ile Dezenfeksiyon Semineri" Gerçekleştirildi

TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik Komitesi UVC Çalışma 
Grubu’nun düzenlediği “Kapalı Hacimlerde ve 
İklimlendirme Sistemlerinde Ultraviyole Işınım ile 
Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik” semineri çevrimiçi 
olarak 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan TTMD İç Çevre 
Kalitesi Teknik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Macit 
TOKSOY, UVC ile dezenfeksiyon konusunda özellikle 
tasarıma yönelik literatür araştırmalarında yeterli 
bilgiye ulaşamadıklarını ve bu seminer ile UVC ile 
mikropkırma teknolojisinin içerdiği tüm disipliner 
alanlarda, güncel araştırmaların değerlendirilmesi 
ışığında bilgi paylaşmayı hedeflediklerini söyledi. 
Toksoy, Mart 2020’de salgın başlangıcından sonra 
komite olarak yapılan çalışmaları özetledi.

TTMD COVID-19 Teknik Komitesi çalışmaları 
hakkında bilgi veren Komite Başkanı Meriç SAPÇI; 
küresel salgınla birlikte COVID-19 hastalığının 
kapalı ortamlarda daha fazla yayılmasını önlemeye 
ve kontrol etmeye yönelik tedbirlerin önemine 
dikkat çekerek, mesleki faaliyetlerindeki önceliğin 
güvenli bir iç ortam hazırlamak olduğunu söyledi. 

Mesleki sorumluluklarımız hakkında bir 
konuşma yapan TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR seminerin 
hazırlığında emeği geçen Komite üyelerine, 
bildiri sahiplerine ve seminerin düzenlenmesine 
katkı sağlayan sponsorlara teşekkür etti.

Açılışın ardından, oturum başkanlığını Dr. Sait Cemil 
SOFUOĞLU ve Dr. Orhan EKREN’in yürüttüğü 
günün ilk oturumunda “Biyolojik İç Hava Kalitesi” 
başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Aysun SOFUOĞLU; 

aerosol, biyoaerosol, bina içi hava kalitesi (BİZ) gibi 
kavramların tanımları hakkında bilgi verdikten sonra 
iç havada bulunan mikroorganizmalara değindi. 

“Ultraviyole Işınım Doğası ve Özellikleri” başlıklı 
bir sunum yapan Prof. Dr. Macit TOKSOY, morötesi 
(ultraviyole) ışınımının elektromanyetik bir 
dalga olduğunu belirterek evrende kaynakları 
farklı fiziksel mekanizmalar olan ve farklı dalga 
boyu bantlarında yer alan elektromanyetik 
emisyonlar-yayınımların varlığını ifade ederek 
elektromanyetik spektrum hakkında bilgi verdi. 

Oturumun üçüncü konuşmacısı TTMD Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim ATMACA “Işınım ile 
Enerji Transferi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. UVC 
ışınımın etkilerinin doğru anlaşılması için yüzeyler 
arasındaki ışınımla ısı transferi hesap yöntemleri 
ve temel yasalar hakkında bilgi veren İbrahim 
ATMACA, ışınımla ısı transferinde yüzeylerdeki ışınım 
yoğunluğunu etkileyen önemli parametrelerden birinin 
yansıma etkisi olduğunu belirterek farklı yansıma 
durumları için görüş faktörü hesabının yapılmasına 
ilişkin yöntemleri anlattı. Kapalı hacimlerde opak, 
difüz, gri yüzeyler arasında, iki ve üç yüzeyli kapalı 
hacimlerde ışınımla ısı transferi gibi konu başlıklarında 
bilgiler aktaran Atmaca'nın konuşması sonrasında 
“UVC Germisidal Tanımlar, SARS-CoV-2 Biyolojik ve 
Fiziksel Özellikler” başlığında bir sunum gerçekleştiren 
Prof. Dr. Sevcan Ünlütürk, mikroorganizmalar tüm 
çevremizde bulunduğunu ancak önemli noktanın, 
zararlı organizmaların üremesinin kontrol altına 
alınması olduğunu söyledi. Mikrobiyal üremenin 
kontrol altına alınması, var olan mikroorganizmaların 
ortamdan uzaklaştırılması veya öldürülmesi gibi 
işlemlerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon ile 
yapıldığını belirten Sevcan Ünlütürk, dezenfeksiyon 
ve sterilizasyon arasındaki farklılıkları kıyasladıktan 
sonra ultraviyole ışınların germisidal etkisi, DNA-RNA 
hasarı, UVC doz tanımları, hava ve sıvı ortamlar için 
UV doz tanımları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. 

UVC seminerinin ikinci gününde başkanlığını 
Prof. Dr. İbrahim ATMACA ve Doç. Dr. Ziya 
Haktan KARADENİZ’in yürüttüğü oturumda ilk 
sunumu “UV Işınımın İnsan Sağlığına Etkileri” 
başlığıyla Mesut GENİŞOĞLU yaptı. 
Genişoğlu, başta hastane gibi ortamların 

Sektörden Haberler
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sterilizasyonu olmak üzere iç ortam 
dezenfeksiyonunda UV’nin uzun zamandır 
kullanıldığını belirterek SARS-CoV-2 
üzerindeki çalışmalarda %99,7 oranında 
virüs giderimi sağlandığını söyledi. 

“HVAC Sistemlerine Entegre UVC Dezenfeksiyon 
Sistemlerinde Enerji Verimliliği” konusunda bir 
sunum yapan Prof. Dr. Macit TOKSOY, biyolojik 
kirlilik açısından bina hacimleri ve kanallar 
dahil HVAC ekipmanlarının bir açık sistem 
oluşturduğunu, sisteme giren ve çıkan patojen 
miktarının değişim gösterdiğine dikkat çekerek 
örnek hacim üzerinde bu değişimi anlattı. 

“UVC Işınım Alanının Simülasyonu” başlıklı 
günün 3. sunumunu yapan Doç. Dr. Ziya Haktan 
KARADENİZ, küresel salgın sonrası havanın 
dezenfeksiyonunun kritik bir öneme sahip hale 
geldiğine dikkat çekerek literatürde hava veya su 
için UVC dezenfeksiyon sistemlerinin simülasyonu 
ile ilgili birçok çalışma olduğunu ve bu çalışmaların 
deneysel çalışmalarla uyumlu olduğunu belirtti. 
“UVC ile Dezenfeksiyon Teknolojisi: Teori ve 

Tasarım Temelleri” konusunda bir sunum yapan 
Prof. Dr. Orhan EKREN, aerosollerin taşınmasını 
azaltmak/önlemek için etkisizleştirme yöntemleri 
olarak mekanik havalandırma ile uzaklaştırma, 
filtrasyon ve ultraviyole ışınım (UVC) yapıldığını, 
bunların tek başına veya birlikte kullanımına 
yönelik optimum çözümler sağlamak için toplam 
dezenfeksiyon yönetimi kavramına vurgu yaptı. 

Seminerin son sunumunu yapan Tunahan 
AKIŞ, UVC ile Dezenfeksiyon konusunda 
örnek tasarımlar paylaştı. 

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap 
bölümünün ardından kapanış konuşmasını yapan 
TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik Komitesi Başkanı 
Prof. Dr. Macit TOKSOY, tesisat sektöründeki 
tüm paydaşların ve derneklerin bir araya gelerek 
bir kurumsal yapı oluşturulması ve çalışmaların 
sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini ifade 
ederek seminere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

TTMD UVC Kitabı Yayımlandı

“Kapalı Hacimlerde ve İklimlendirme 
Sistemlerinde Ultraviyole Işınım 
ile Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik” 
kitabı, TTMD İç Çevre Kalitesi 
Teknik Komitesi UVC Çalışma 
Grubu tarafından TTMD’nin 40 
numaralı yayını olarak hazırlandı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik 
Komitesi UVC Çalışma Grubu’nun 
düzenlediği “Kapalı Hacimlerde 
ve İklimlendirme Sistemlerinde 
Ultraviyole Işınım ile Dezenfeksiyon: 
Teori ve Pratik Semineri” çevrimiçi 
olarak 29-30 Mayıs 2021 
tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Seminerde elde edinilen bilgi 
ve paylaşımlar ışığında “Kapalı 
Hacimlerde ve İklimlendirme 
Sistemlerinde Ultraviyole Işınım 
ile Dezenfeksiyon: Teori ve Pratik” 
kitabı, TTMD İç Çevre Kalitesi 
Teknik Komitesi UVC Çalışma 
Grubu tarafından TTMD’nin 40 
numaralı yayını olarak hazırlandı. 

Editörlüğünü Prof. Dr. Macit 
TOKSOY, Prof. Dr. Sait Cemil 
SOFUOĞLU, Doç. Dr. Ziya Haktan 
KARADENİZ ve Prof. Dr. Orhan 
EKREN’in üstlendiği kitap, Johnson 
Controls ve Ventek’in katkılarıyla 
yayımlandı. Kitabı TTMD web 
sitesinden indirebilirsiniz.
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MTMD'nin 8. Genel Kurul Gerçekleştirildi

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 8. OIağan 
Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2021 tarihinde 
Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşti. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı ile açılan toplantı 7. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim BİNER’in geçmiş dönem 
faaliyetleri konusunda bilgi aktarması, Yönetim 
Kurulu’na ve çalışmalara katkıda bulunanlara 
teşekkür etmesi ile devam etti. Sonrasında 
Divan Kurulu seçilmesi ile Divan Başkanı Ersin 
GÖKBUDAK, Başkan Yardımcısı Ayşe Begüm 
TUNÇ, Yazman Ela UYSAL olarak belirlendi. 

MMO Başkanı Yunus YENER, MTMD çalışmaları 
ile ilgili görüşlerini bildirdi ve çalışmalara katkı 
koyan herkese teşekkür etti. 7. Dönem Yönetim 
Kurulu Genel Sekreteri Gürkan ARI sunumunda 
7. Dönem’de gerçekleşen komisyon çalışmaları, 
sektörel katılımlar, yapılan tüm etkinlikler ve 
eğitimler hakkında detaylı bilgi verdi. Daha sonra 7. 
Dönem Saymanı Önder POLAT Dernek ve İktisadi 
İşletme Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarını aktardı. 7. 
Dönem Denetim Kurulu Üyesi Bülent AYDOĞDU'da 
Dernek Denetim Kurulu Raporu’nu okudu. Gündem 
maddeleri Genel Kurul tarafından ibra edildi. 

8. Dönem Yönetim Kurulu’nun seçilmesi için Fevzi 
DURGUN, İsmet MURA ve Seçkin CERAN’ın yer aldığı 
üç kişilik seçim ile Düzenleme ve Denetleme Kurulu 
oluşturuldu. Ardından 8. Dönem Yönetim Kurul’u 
ile diğer kurulları için önerilen isimler oylamaya 
sunuldu. Genel kurul dilek ve kapanış ile sona erdi.

MTMD 8. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur 
Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Yönetim Kurulu Başkanı: Hüseyin ERDEM
Yönetim KuruluBaşkan Yard.: Murat SUİÇMEZ
Genel Sekreter: Tayfun YÖNDEM
Sayman: Önder POLAT
Yönetim Kurulu Üyesi: İbrahim BİNER
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Ali BOZYEL
Yönetim Kurulu Üyesi: Tunç KARAKAYA

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Üzeyir ULUDAĞ, Uğur Münir BAŞITAŞ, 
Ayşe Begüm TUNÇ, Aytuğ YARMAZ,
Barış YEŞİLBAŞ

Denetim Kurulu Asıl Üyeler
Önder BOYALIKLI, Ercüment ŞEVLE, Maksut BALTACI

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Soner ÇELİK, Muammer ARSLAN, Erkan TEKİN

Onur Kurulu Asıl Üyeler
Ersin GÖKBUDAK, İsmet MURA, Mürşit 
ÇELİKKOL, İrfan ÇELİMLİ, Kazım BECEREN

Onur Kurulu Yedek Üyeler
Fevzi DURGUN, Seçkin CERAN, Cihan AKBULUT

IZODER'in Yeni Başkanı Emrullah ERUSLU Oldu

Yalıtım sektörünün çatı kuruluşu İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eryap 
Grup CEO’su Emrullah ERUSLU seçildi. İZODER Başkanı Emrullah ERUSLU, 
“Sağlıklı, güvenli ve konforlu yapıların daha fazla önem kazandığı bir dönemde, 
toplumun yalıtıma yönelik olumlu yaklaşımını sektör olarak destekleyecek ve 
yalıtımın yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalara ağırlık vereceğiz” dedi.
14. Dönem İZODER Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev dağılımına 
göre; İZODER’in yeni başkanı seçilen Emrullah ERUSLU’nun yürüttüğü 
1. Başkan Vekilliği görevine Basaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdem ATEŞ, 
daha önce Erdem ATEŞ tarafından yürütülen 2. Başkan Vekilliği görevine 
ise Mega Yalıtım Genel Müdürü Ahmet YAŞAR oy birliği ile seçildi.

İZODER Başkanı 
Emrullah ERUSLU
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HVAC&R Sektörü, 29 Eylül - 2 Ekim 2021 Tarihlerinde ISK-SODEX’te Buluşacak!

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından, T.C. 
Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) destekleriyle düzenlenen 
Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektör buluşması 
ISK-SODEX Fuarı, bu sene 29 Eylül – 2 Ekim 2021 
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek. Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, 
yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma, yangın, 
havuz ve güneş enerjisi sistemleri başta olmak 
üzere iklimlendirme sektörünün bütün bileşenlerini 
bir araya getiren ISK-SODEX Fuarı yüzden fazla 
ülkeden sektör temsilcilerini buluşturacak.

Avrasya Bölgesi’nin lider HVAC&R sektörü 
buluşma noktası olan ISK-SODEX Fuarı, 
29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini bir araya 
getirmeye hazırlanıyor. 2020 yılında toplam 4,6 milyar 
USD, sadece Haziran 2021’de 574.8 milyon USD ile 
aylık bazda tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşan 
ve 2023 hedefleri doğrultusunda küresel pazar payını 
iki katına çıkarma hedefine emin adımlarla ilerleyen 
İklimlendirme Sanayii, ISK-SODEX sektör temsilcilerine 
yüzden fazla ülkeden gelecek katılımcılarla bir araya 
gelme ve iş birliği geliştirme fırsatı sunacak. 

Tüm dünya COVID-19 salgını nedeniyle zor günler 
yaşıyorken, Türk HVAC&R sektörünün güçlü üreticileri 
sayesinde İklimlendirme Sanayii 2020 yılında 4,6 
milyar USD ihracat rakamına ulaştı. Aralık 2019 ile 
karşılaştırıldığında, Aralık 2020’de yüzde 25,2 ihracat 
artışı kaydedildi. İklimlendirme sektörü, sadece 
Haziran 2021’de 574.8 milyon USD ile aylık bazda 

tüm zamanların ihracat rekoruna ulaştı. Sektör 
yetkilileri, ISK-SODEX 2021 Fuarı’nın, bu dönemde 
de hızlı büyümesini sürdüren Türk HVAC&R sektörü 
için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

ISK-SODEX Fuarı, Destekleyici Etkinliklerle 
Zenginleştirilmiş Bir Fuar Deneyimi Sunacak!

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da 
ISK-SODEX Fuarı farklı destekleyici etkinlikler 
ile zenginleştirildi. 55 ülkeden 950 sektör 
profesyonelinin davet edildiği, B2B İkili İş Görüşmeleri, 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
tarafından organize edilecek, sektörün en hızlı 
ustasının 1.’likle ödüllendirileceği Ustalar Ligi ve fuar 
katılımcı firmalarının ürün ve hizmetlerini detaylı 
sunumlar halinde anlatabilecekleri platform olan 
Forum Alanı da fuar kapsamında yer alacak.

Sektör derneklerinin gerçekleştirecekleri ve 
sektörel ajandaların takip edileceği ISK-SODEX 
Konferansları kapsamında ise şu ana kadar netleşen 
programlar Soğutma Sanayii İş İnsanları Derneği 
(SOSİAD) ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri 
Birliği (KBSB)’ye ait. Konferans programı 
www.sodex.com.tr web sitesinden takip edilebilecek.

Bu yıl, ilk kez, ISK-SODEX ISTANBUL 
2021 Ziyaretçi Kayıtları, sadece 
Online Kayıt Sistemi üzerinden 
yapılabilecek. Fuarı ziyaret etmek 
için kayıtlar www.sodex.com.tr 

adresi üzerinden ücretsiz olarak alınmaya başladı.

MTMD – MMO Iş Birliği ile Elektromekanik Askı ve Destek 
Sistemleri El Kitabı Tanıtım Webinarı Gerçekleşti

15 Haziran 2021 tarihinde Mekanik Tesisat 
Müteahhitleri Derneği ve Makina Mühendisleri 
Odası iş birliğiyle Elektromekanik Askı ve Destek 
Sistemleri El Kitabı Tanıtım Webinarı gerçekleşti.

MTMD Yönetim Kurulu Üyesi, MTMD 6. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı İrfan ÇELİMLİ moderatörlüğünde 
TMMOB, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus YENER webinar açılış konuşması ile 
başlayan webinarda  MTMD 7. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim BİNER kitabın hazırlanmasında emek 
verenlere teşekkür ederek, bu çalışmanın sektörde 

önemli bir eksiği gidereceğine olan inancını ifade etti. Kitabı hazırlayan/derleyen Serdar UZGUR, kitap hakkında 
genel bilgilendirme yaptı, kitabın yenilikçi ve interaktif yapısından söz ederek kitap hakkında bilgi paylaştı.
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REHVA Akdeniz Bölgelerindeki Konut Binaları için 
NZEB Tasarım Stratejileri Kılavuzu 2. Bölüm Yayımlandı

REHVA Akdeniz 
Bölgelerindeki 
Konut Binaları için 
NZEB Tasarım 
Stratejileri Kılavuzu 
2. Bölümü, üyeleri 
çoğunlukla Akdeniz 
üyesi ülkelerden 

olan bir REHVA Görev Gücü tarafından hazırlandı. 

Ahmet ARISOY, Stefano CORGNATI, Murat ÇAKAN, 
Livio MAZZARELLA, Cristina BECCHIO, Pedro 
Vicente-QUILES, Orhan EKREN, Turgay YAY, Federico 
DELL'ANNA, Marta BOTTERO, Carola LINGUA, Macit 
TOKSOY, Sinan AKTAKKA, Z. Haktan KARADENIZ, 
Neşe GANIÇ SAĞLAM tarafından hazırlanan kılavuzun 
amacı, daha önce (REHVA Rehberi No. 28, Bölüm 
1) işlenen bina zarfından çok mekanik sistemlere 
odaklanarak, Akdeniz iklimi bağlamında Neredeyse 
Sıfır Enerjili Binaların (NZEB) gerçekleştirilmesi için bir 

tasarım sürecini pratik bir şekilde desteklemek olan 
kılavuz kitap, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC) sistemlerinin tasarımını, enerji geri kazanımını 
ve serbest soğutma unsurlarını, yenilenebilir 
enerji adaptasyonunu ve yenilikçi sistem tasarımı 
yaklaşımlarını kapsamaktadır. Ayrıca kitaba temel 
tasarım ve seçim metodolojisi de dahil edilmiştir.

Bu kılavuzun arkasındaki temel amaç, Akdeniz 
ikliminin soğutma talebinin hakim olduğu 
gereksinimlerine uygun ekipman, teknoloji ve 
sistemlerin kullanımını sunmak ve teşvik etmek 
ve enerji ihtiyaçlarının ve yenilenemeyen enerji 
kullanımının azaltılması, pasif soğutma tekniklerinin 
belirlenmesi, doğru havalandırma stratejisinin 
seçilmesi, Akdeniz bölgelerinin yüksek güneş 
enerjisi potansiyelinin kullanılması ve pencere ve 
gölgeleme cihazlarının tasarımının dengelenmesi 
Akdeniz ikliminin getirdiği zorluklardır.

EUROVENT Derneği Yönetim Kurulu ISKID Temsilciliği'nde 
Naci ŞAHIN Görevini Ozan ATASOY’a Devretti

4 Mayıs 2021 tarihinde online olarak gerçekleşen 
EUROVENT Genel Kurulu’nda İSKİD Temsilcisi (Friterm) 
Naci ŞAHİN 10 yıl süren Yönetim Kurulu üyeliğinin 
ardından son 3 yıldır başarıyla yürütmüş olduğu 
EUROVENT Başkanlığını İspanya AFEC Temsilcisi 
(Systemair) Raul CORREDERA HAENER’e devretti.
Genel Kurulda Türkiye’den Naci ŞAHİN, EUROVENT 

Başkanı olarak toplantıyı yönetirken 25 yıldır İSKİD’in 
temsilcisi olarak Genel Kurullara katılım sağlayan, 
görüş bildiren ve oy kullanan Tunç KORUN, Dernek 
Müdürü Melek ÜNAL TAVUKÇUOĞLU ve Yönetim 
Kurulu Adayı olarak Ozan ATASOY kendisine eşlik 
ettiler. Bu doğrultuda Naci ŞAHİN, uzun yıllardır 
İSKİD adına EUROVENT’te devam eden görevini, 
yapılan Genel Kurul’da nihayetlendirerek temsiliyet 
görevini İSKİD 14. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
olan Ozan ATASOY’a devretti. Böylelikle Ozan 
ATASOY; EUROVENT Yönetim Kuruluna seçilerek 
EUROVENT Derneği başta olmak üzere ayrıca 
Eurovent Services Company (ESC), Eurovent Certita 
Certification (ECC), CoPILOT ve PRODBIM Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak Türkiye’yi EUROVENT’te 
ve Avrupa’da temsil etme görevini üstlendi.

•Bengt Andersson (Lindab, Norveç)
•David Jacobs (BAC, Belçika)
•Eric Jasikas (Carrier, Fransa)
•Frank Taaning Grundholm (ABB, Danimarka)
•Henk Kranenberg (Daikin, Hollanda) 
•Mariano Covolo (Mitsubishi Electric Hydronics 
& IT Cooling Systems S.p.A., Italya)

•Mikael Borjesson (Swegon, İsveç)
•Lennart Oestergaard (VELTEK Ventilation) 
•Ozan Atasoy (Aiolos Air, Türkiye)
•Pedro Miguel Abreu Silva (Sandometal, Portekiz)
•Raul Corredera Haener (Systemair, İspanya) – Başkan
•Thomas Schraeder (VDMA)
•Torsten Sondergaard (FläktGroup, Almanya)

65. EUROVENT Genel Kurulu’nda seçilen ve 3 yıl boyunca görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekilde oluştu. 
(Alfabetik Sırayla) 
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TTMD 14. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 14. Dönem Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 24 Haziran 2021 tarihinde 
TTMD üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 
Açılışın ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı 
seçildi. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının 
ardından; Genel Kurula katılan MMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus YENER ve İklimlendirme Sanayi 
İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL Genel Kurula hitaben birer konuşma yaptı.

2019-2021 Çalışma dönemi faaliyet raporunu 
sunmak üzere kürsüye gelen; TTMD 14. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani 
BAYRAKTAR'ın konuşması sonrasında 2019-
2020 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, 
Gelir-Gider Tablolarının okunmasının arından 
2019-2020 yılı Yönetim Kurulu çalışmaları, 
Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi.

Yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre ile 
görev alacak olan TTMD 15. Dönem Yönetim, 
Denetim ve Onur Kurulu Üyeleri belirlendi.

Genel Kurul ardından yapılan 15. Dönem 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev 
dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

Meriç SAPÇI (Başkan), 
Bünyamin Tamer ŞENYUVA (Başkan Yardımcısı), 
Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR (Başkan Yardımcısı), 
Nermin KÖROĞLU IŞIN (Başkan Yardımcısı), 
Kemal GÖKAY (Genel Sekreter), 
Ceren ERCAN (Sayman)

15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Meriç SAPÇI

Sektörden Haberler

Vefat ve Başsağlığı
Sektör Duayenlerimizden, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Kurucusu Prof. Dr. 
Abdurrahman KILIÇ 07 Temmuz 2021 tarihinde vefat etti. 

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 1987 yılında yangın konusundaki ilk çalışmalarına başlayan 
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, o dönemde Japonya'da aldığı eğitimle itfaiyeyi yakından tanımış 
ve sonrasında kendisini, Türkiye'de itfaiyeye bilimsellik kazandırmaya, itfaiyeci imajının 
iyileştirilmesine ve itfaiyenin kamuoyunda tanınmasına adamıştır. Bu gayretleri ile 1989-
1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yapan Kılıç, bugün yangın ve 
güvenlik konusunda Türkiye'nin en tanınan ve güvenilen ismidir.

Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. 
Abdurahman Kılıç; yangın güvenliği konusunda yapılan çalışmalara öncülük etmiş, Türkiye'de ilk Yangın 
Yönetmeliği'nin çıkarılması konusundaki çalışmalarının yanı sıra ilk kurtarma ekibini oluşturmak gibi önemli 
faaliyetlerle İtfaiyeye çok sayıda yenilik getirmiş, itfaiye teşkilatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Birçok ulusal ve uluslararası kuruluşa üye olan Kılıç, Japonya'da itfaiye söndürme ve kurtarma eğitimi görmüş, 
Almanya, İngiltere gibi ülkelerde yangın önlemleri konusunda eğitimlerde bulunmuştur. Kılıç, itfaiyeye bilimsellik 
kazandırmak için eğitime önem vermiş, gelişmiş ülkelerde ve özellikle Japonya'daki söndürme ve kurtarma 
sistemlerini İstanbul'a uygulamıştır.

İtfaiyenin tanıtımının sağlanması ve imajının yükseltilmesi için çaba gösteren Kılıç, uluslararası kuruluşlarla ve 
gelişmiş ülkelerle yardımlaşma ve işbirliklerini başlatmıştır; İtfaiye Müzesi'ni yeniden açmış, İtfaiye Haftalarının 
yeniden kutlanmasını sağlamıştır. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı 
olan Kılıç'ın, yangın güvenliği konusunda çok sayıda yayını bulunmaktadır. www.yangin.org
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Sektörden Haberler

SOSIAD ve HMSF ile Iş Birliğinde “Yaşam Için Soğutma” Konferansı Düzenledi

Soğutma Sanayi İş İnsanları Derneği SOSİAD’ın, 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. ile birlikte 
ISK-SODEX Talks üzerinden düzenlediği “Yaşam için 
Soğutma” Online Konferansı 8 Nisan 2021 tarihinde 
yapıldı.

COVID-19 pandemisi ile birlikte önemi artan 
soğutma konusuna ve soğutmanın insan yaşamı için 
vazgeçilmez etkisine vurgu yapan ISK-SODEX Talks 
konferans serisinin ilki, 10.00-10.30 saatleri arasında 
moderatörlüğünü Hannover Fairs Turkey Finans 
Uzmanı Bengül YÜZLÜER’in yaptığı açılış oturumuyla 
başladı.

Açılışta SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
KARAKUŞ ve Hannover Fairs Turkey Sodex Fuarları 
Direktörü Toros UTKU konuşmacı olarak yer aldı. 

SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay KARAKUŞ, 
SOSİAD ve çalışmaları hakkında bilgi vererek başladığı 
konuşmasında, insan var olduğu sürece soğutmanın 
geçerliliğini yitirmeyeceğine dikkat çekti. Yaşam 
için vazgeçilmez dört meslekten birinin soğutma 
olduğunu söyleyen Karakuş, “Tıp, gıda, enerji-teknoloji 
ve iklimlendirme-soğutma dünyada ne olursa olsun 
geçerliliğini asla yitirmeyecek dört meslekten biri. Bunu 
pandemi döneminde çok daha net gördük. İnsanın 
yaşamını devam ettirebilmesi, bu dört alana bağlı” dedi. 

Soğutmanın insan hayatı için çok önemli olduğunu 
ifade eden Karakuş, “Tıp, gıda, ürün muhafaza, entegre 
tesisler, marketler ve evlerde… Her yerde soğutma 
var. Soğutmanın anlam ve öneminin böyle elim bir 
olay neticesinde perçinlenmesini tabii ki istemezdik. 
Ama biz bunu pandemiden önce de dile getiriyorduk. 
Soğutma insan için hayati öneme sahip” diye konuştu. 
Turgay Karakuş, SOSİAD’ın gelecek dönemde eğitime 
ağırlık vereceğini de sözlerine ekledi.

Karakuş’un ardından Hannover Fairs Turkey Sodex 
Fuarları Direktörü Toros UTKU, ISK-SODEX 2019 
hakkında hatırlatma yaparak, 35 ülkeden 1021 
katılımcının, Türkiye dahil 107 ülkeden fuarı ziyarete 
gelen 85.000’i aşkın sektör profesyonelinin fuarda 
bir araya gelerek önemli işbirliklerine imza attıklarını 
söyledi. Utku sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılında 
gerçekleşen fuara kıyasla yüzde 4’lük yabancı ziyaretçi 
artışı yakalayan fuarda online ziyaretçi kaydında da 
%60’lık artış oldu.”

Yaşam için Soğutma Online Konferansı’nın, Gün 
Içinde Düzenlenen Oturumlarında Yer Alan Konular 
ve Konuşmacılar:

TOBB İklimlendirme Meclisi Tarım Ürünleri Komisyon 
Başkanı Levent AYDIN; “Soğutmanın Tarımdaki 
Etkisi”, SOSİAD Genel Sekreteri Hayatı CAN’ın 
moderatörlüğünde ve SOMTAD (Soğutma Muhafaza 
Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği) Başkanı 
Prof. Dr. Rahmi TÜRK, GGD (Gıda Güvenliği Derneği) 
Başkanı Samim SANER ve SOSİAD Başkanı Turgay 
KARAKUŞ “Gıdanın Soğutma Zinciri İçindeki Yolculuğu”, 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları 
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin ŞENOL ve 
ISISO Sanayi Sitesi Başkanı Mak. Yük. Müh. Tevfik 
PEKER “Soğutmanın Sağlık Sektöründeki Yeri ve COVID-
19’un Hayata Etkileri”, SOSİAD Onursal Üyesi Dr. Kadir 
İSA ve SOSİAD Başkan Yardımcısı Barış UÇANER “Florlu 
Sera Gazları Yönetmeliği ve Ekonomik Etkileri”, SÜD-T 
(Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği) Başkanı ve 
İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU, 
TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları Koruma) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
A. Metin DURUK ve İSKİ Genel Müdürlüğü Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez 
HANCI; “Soğutmanın Küresel Isınma ve Su Kaynakları 
Üzerindeki Etkisi”, SOSİAD Komisyon Üyesi İsmail 
YILDIRIM; “Soğuk Odalarda Yangın Güvenliği”.
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) 8-16 Nisan 2021 
tarihleri arasında MCE Live-Dijital 
ismi ile online olarak gerçekleştirilen 
fuarda ülkemizi temsil etti. İSİB 
yetkilileri online fuarda, Türk 
ürünleri talep eden firmalara Türk 
pazarı ve üreticiler hakkında bilgiler 
verirken gelecek yıl yapılacak ve 
Türkiye’nin partner ülke olarak 
katılacağı Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE) fuarının 
hazırlıklarına başladığını açıkladı.

Fuarın Türk İklimlendirme Sektörü 
için çok önemli bir yapı taşı 
olduğunu belirten İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, 
2022 yılında yapılacak fuarda 
Türkiye’nin partner ülke olacağını 
ifade ederek fuar süresince 
Türkiye’ye yönelik özel tanıtımlar 
gerçekleştirileceğini, partner ülke 
Türkiye vurgusunun fuar boyunca 
güçlü bir şekilde işleneceğini belirtti.

Sektörden Haberler

ISIB’ten Dış Ticaret Istihbarat Merkezi ile Web Sitesi Ürün Arama Motoru

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), üye 
kuruluşlarının ihracat potansiyelini artırmak ve pazar 
çeşitliliği sağlamak amacıyla Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi kurdu. İSİB ayrıca aynı amaçla resmi web 
sitesi www.isib.org.tr altında yeni 
bir Ürün Arama Motoru platformu 
oluşturdu. Bu iki platformun 
tanıtılması amacıyla 12 Nisan 
2021 Pazartesi günü yapılan ve 
ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER 
MENKÜ’nün katılım sağladığı 
online üye toplantısına İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL ve 300’ü aşkın şirket 
sahibi ve profesyonel katıldı.

Şanal, açılış konuşmasında küreselleşen dünya 
düzeninin ticari alana en büyük etkilerinden birinin 
hiper rekabet olduğunu söyleyerek pandemi 
sürecinin bu rekabeti daha da artırdığını ifade 
etti. İSİB olarak değişen koşullara hızlıca uyum 
sağladıklarını, sektörün gücünü koruyarak dünya 
ticaretinden aldığı payı yükseltmeye önem verdiklerini 
belirten Şanal "Gerçekleştirdiğimiz dijital ticaret 
heyet organizasyonları, youtube kanalı projesi ve 
diğer sosyal ağlardaki birçok projemizin yanına 
Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve Web Sitesi Ürün 
Arama Motoru projelerimizi de eklemek ve hayata 
geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Tanıtım toplantısında her iki platform hakkında 
bilgi veren İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Şanal, 

İSİB bünyesinde kurulan Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi’nin (DTİM), İhracatçı Birlikleri içerisinde 
bir ilk olduğunu ifade ederek, "2020 yılının Eylül 
ayında Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz için İSİB 

bünyesine personel istihdamı 
sağladık ve bu personellerimiz 
eğitimlerini tamamladı. İSİB 
DTİM olarak temel amacımız 
İklimlendirme Sektöründe 
Birliğimiz bünyesinde bulunan 
firmaların ihracatlarının artması 
ve pazarlarının çeşitlendirmesine 
yardımcı olmaktadır. Bu noktada, 
hiçbir Türk firmasının ihracat 
bilgilerinin diğer firmalar ile 
paylaşılmaması yönünde önemli 

bir etik karar almış bulunmaktayız. Üyelerimizin 
ihracatını artırmak, onlara yeni müşteriler bulmak 
adına hazırladığımız bir diğer projemiz de ürün arama 
motorumuz.  İSİB olarak kurulduğumuz günden bu 
yana yurt dışında birçok alanda tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz. Bu tanıtım faaliyetlerinin daha 
da anlam kazanması için web sitemizin üyelerimize 
daha aktif bir şekilde fayda sağlamasını istedik. Üye 
firmalarımız, kurumsal kimlikleri ile beraber tüm 
ürün ve hizmetlerini bu platforma girecekler. Yurt 
dışındaki tüm reklamlarımızda yönlendirmelerimiz 
bu platforma yönelik olacak. Bu sayede İSİB’in 
reklam verdiği web sitelerinde, sponsor olduğumuz 
faaliyetlerde, katılım sağladığı fuarlarda ve 
daha birçok tanıtım mecrasında dolaylı olarak 
firmalarınızın tanıtımları gerçekleştirilecek" dedi.

ISIB, 2022 Mostra Convegno Expocomfort Hazırlıklarına Başladı
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Sektörden Haberler

Tüm Devlet Destekleri Bir Tık Uzaklıkta!

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 
Desteklerine Ulaşmak Çok Kolay!

T.C. Ticaret Bakanlığı destekleri hakkında daha kolay 
bilgi edinilmesi ve desteklerden faydalanan firma 
sayısının artırılması amacıyla “Kolay Destek” 
web sitesi hayata geçirildi. Site üzerinden başvuru 
süreçleri adım adım görülmekte, başvuru evrakı 
doğrudan indirilebilmekte, destekler ile ilgilenen 
personelin iletişim bilgilerine ulaşılabilmektedir. 
Sitede, ihracata yönelik devlet destekleri 
görsellerle daha anlaşılır bir şekilde ve mevzuat 
dilinden arındırılmış olarak animasyonlarla 
anlatılmaktadır. Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri 
ile ilgili bilgi edinilebilecek genel nitelikli film ve 
fuar, e-ticaret, Eximbank, iş seyahati ve rapor, 
ofis-mağaza kira, küresel tedarik zinciri, pazara 
giriş ve tasarım desteklerine ilişkin filmlere
 www.kolaydestek.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm devlet desteklerini tek bir platformda 
toplayan www.yatirimadestek.gov.tr, 
yatırım yapmak, iş fikirlerini hayata 
geçirmek isteyenlerin yeni adresi oldu. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, 
kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin 
tek bir çatı altında sunulduğu internet sitesini 
videolu bir mesaj ile anlattı. Bakan Varank, 
mesajında, “Yatırım yapmak, fikrini ticarileştirmek 
isteyenlerin işi artık daha kolay. Devletin verdiği 
destek, teşvik ve hibeleri tek çatı altında 
www.yatirimadestek.gov.tr adresinde topladık. 
Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaş tırmaya 
var gücümüzle devam ediyoruz!.” ifadelerini 
kullanarak web sitesinin yatırıma ilişkin tüm 
süreçleri ayrıntıları ile aktardığını belirtti.

Gelişmiş Algoritma

Web sitesinin ana sayfasında yer alan arama 
motoru hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. 

Destek ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında 
erişim sağlayan sitede, gelişmiş arama algoritması 
ile daha detaylı aramalar da yapılabiliyor.

Teşvik Robotu ve Yatırım Fırsatları

Sitede bulunan “Teşvik Robotu” ile yatırım yapılması 
düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara yer 
veriliyor. Yatırım teşvikinin getirisini tahmini olarak 
paylaşan sitede, “Yatırımcı Sözlüğü” ile destekler ya da 
yatırım ile ilgili teknik terimlerin anlamı öğrenilebiliyor.
Sitenin “Yatırım Fırsatları” bölümünde yerel, ulusal 
ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite 
çalışmaları da bulunuyor. Örnek yatırım konularıyla 

ilgili özet bilgilere ulaşılabiliyor. Yatırım maliyetleri ve 
geri dönüş süresiyle ilgili detaylı bilgiler edinilebiliyor.

Uzmanlara Anında Ulaşılabiliyor

Sitede yer alan “Soru-cevap” sayfasında, Kalkınma 
Ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi 
uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. Böylece yatırım 
süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek 
devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan 
danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabiliyor.
“yatirimadestek.gov.tr” adresine kayıt yaptıran 
kullanıcılar, devlet destekleriyle ilgili tüm 
gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

Yenilikçi Bir Yaklaşım

Yatırımcılara destek olma konusunda bütüncül 
ve yenilikçi bir yaklaşım olarak hayata geçen 
site, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Yatırım Destek 
Ofislerinin iş birliğiyle hazırlandı. Kaynak: www.izka.org.tr
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Sektörden Haberler

ISKID “Doğru Iklimlendirme Hasta Etmez” Başlığıyla Webinar Düzenledi

İSKİD, sıcak havaların yaklaşmasıyla birlikte 
“serinlemenin” en güzel yolu olan ev tipi 
klimanın doğru kullanımına dikkat çekmek 
amacıyla “Doğru İklimlendirme Hasta 
Etmez” başlığıyla bir webinar düzenledi. 

Webinara konuk olarak katılan Koç Üniversitesi 
Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cansın SAÇKESEN, 
klimanın doğru kullanımı ve sağlığımıza olan faydaları 
konusunda değerli bilgileri katılımcılarla paylaştı. 

25 Mayıs Salı günü, İSKİD üyesi Arçelik, Daikin, 
İklimSA, TLC firmalarının katkılarıyla klimaların 
sağlığımız üzerine etkilerini konu alan “Doğru 
İklimlendirme Hasta Etmez” webinarında, günümüzde 
yaygın olarak kullanılmaya başlayan klimaların, 
mekânların iç hava kalitesine ve sağlığımıza olan 
pozitif etkileri konusunda önemli bilgiler paylaşıldı.

Moderatörlüğünü İSKİD Split ve Değişken Soğutkan 
Debili Klimalar Komisyonu Üyesi Nihan ÖZCAN 
DEDE’nin üstlendiği webinar, İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayk Serdar DIDONYAN’ın “hoş 
geldiniz” konuşması ile başladı. Webinarda 
sırasıyla Split ve Değişken Soğutkan Debili 
Klimalar Komisyonu Başkanı Ece ULUĞTEKIN 
“İklimlendirme Cihazlarının Sağlığımıza Katkısı”, 
İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar 
Komisyonu Üyesi Filiz DOĞAN “İklimlendirme 
Cihazları ve Sağlık ile ilgili Yeni Teknolojiler” 
konularında sunumlarını katılımcılarla paylaştı. 

Webinarın son bölümünde ise Koç Üniversitesi 
Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmunoloji Hastalıkları  
Ana Bilimdalı Başkanı Prof. Dr. Cansın SAÇKESEN 
ve İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Kemal ÖZLÜ, 

yoğun ilgiyle izlenen “Klimaların Sağlık üzerine 
Etkileri” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Cansın SAÇKESEN risk grupları içinde olan 
hamileler, kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların 
açık ve kapalı alanlarda yüksek sıcaklıklardan çok 
daha fazla etkilendiğinin, özellikle sıvı kaybı ile de 
birleşince ciddi sağlık sorunları oluşturacağının altını 
çizdi. Hava yolu ile bulaşabilen virus ve bakterilerden 
korunmak için, klima filtrelerinin yetkili servislerce 
düzenli olarak temizlenmesinin önemine değindi. 

Söyleşide İSKİD Split ve Değişken Soğutkan 
Debili Klimalar Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Kemal ÖZLÜ, yetkili servislerin montaj esnasında 
klimaların giderlerini çok muntazam şekilde yaparak, 
bakterilerin oluşmaması için klimalarda durağan 
suya mahal verilmemesinin önemi üzerinde durdu. 
Tüketicilerin, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın “Servis Bilgi 
Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında hazırladığı 
www.servis.gov.tr adresinden, servisler hakkında 
sorgulama yaparak, servislerin yetkili servis olup 
olmadığını öğrenmelerinin önemini vurguladı.

İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili 
Klimalar Komisyonu Başkanı Ece ULUĞTEKIN, 
zamanımızın büyük çoğunluğunu kapalı alanlarda 
geçirdiğimiz günümüz yaşam koşullarında, 
klimanın konfor için ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Sağlık açısından iç hava kalitesinin önemine de 
değinen Uluğtekin'in konuşması sonrasında 
İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar 
Komisyonu Üyesi Filiz DOĞAN “İklimlendirme 
Cihazları ve Sağlık ile ilgili Yeni Teknolojiler” içerikli 
sunumuyla, güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. 

HEPA filtrelerin COVID-19 ile birlikte daha yaygın 
kullanılmaya başladığını, farklı HEPA filtrelerinin farklı 
boyutlarda virüsleri tuttuğunu söyledi. Soğuk Plazma 
Teknoloji’nin evlerde iç hava kalitesini önemli ölçüde 
arttıran moleküller oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Havaların ısınmaya başladığı ve ev tipi klimaların 
yoğun olarak kullanılacağı yaz dönemine girerken, 
uzmanların klimaların sağlığımız üzerine pozitif 
etkileri ve doğru iklimlendirmeye yönelik merak edilen 
birçok soruya cevap olan bilgiler paylaştığı “Doğru 
İklimlendirme Hasta Etmez” webinar videosunu 
İSKİD Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.
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Sektörden Haberler

Makina Ihracatı Ilk 4 Ay Sonunda 7,5 Milyar Dolar Oldu

Makina İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından 
yapılan açıklamaya göre, Nisan sonu itibarıyla 
Türkiye’nin serbest bölgeler dahil toplam 
makina ihracatı 7,5 milyar dolar oldu. 

İlk çeyrekte baz etkisi olmadan yakalanan yüzde 15’lik 
artıştan sonra, Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 
100 ihracat artışı olduğuna dikkat çeken Makina 
İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU, 
“Tüketimdeki farklılaşma nedeniyle, küresel imalat 
sanayi yatırımlarını hızla yeniliyor ve sektörümüz 
artan talebe yanıt verebilmek için çok yoğun çalışıyor. 
Makina ihracatımızı ilk 4 ay sonunda yüzde 30 
artırdık; 2019 rakamları üzerine 1,3 milyar dolar 
ekledik. Pandemi süreci bize yeni dostlar kazandırdı” 
dedi. Avrupalı birçok ülkenin Türkiye’den ithalatında 
birinci sırada yer alan ve küresel makine ticaretindeki 
payını her geçen yıl artıran makine sektörü, ilk dört 
ay sonunda 7,5 milyar dolar ihracata imza attı. 
Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya en fazla Türk 
makinasi alan ülkeler olurken, AB genelindeki artış 

yüzde 38’e ulaştı. Sektörün ihracat performansını 
en net şekilde ortaya koymak üzere 2019 verileriyle 
karşılaştırma yapmayı sürdüreceklerini belirten 
Makina İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu
KARAVELİOĞLU, 2019 yılındaki verilerimizle 
kıyaslayarak başarının ortaya konduğunu ifade etti.

MAİB Başkanı 
Kutlu KARAVELİOĞLU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, 
KOSGEB’in İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı 
3’üncü çağrısının sonuçlarını açıkladı. 278 
KOBİ’ye 116 milyon lira destek vereceklerini ifade 
eden Bakan Varank, “Girişimcilerimizin ortaya 
koyduğu ürün ve hizmetler ile bunları dijitalleşme 
süreçlerinde kullanarak verimliliklerini artıracak 
firmalarımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimize 
ulaşma yolunda önemli katkılar sağlayacak.” dedi.

KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim Destek Programı’nın İmalat 
Sanayinde Dijitalleşme başlıklı 
çağrısında değerlendirme süreci 
tamamlandı. Bakan Varank, çağrı 
sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: 
"Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin 
geldiği aşama, uyguladığımız bu 
programın ne kadar yerinde olduğunu 
teyit etmiş oldu. KOBİGEL’in üçüncü çağrısına 
toplamda bin 75 başvuru geldi. Bu başvurulardan 
278’i desteklenmeye hak kazandı. İşletmelerimize 
toplamda 116 milyon lira destek sağlayacağız." dedi. 

KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı ile işletmeler, 
300 bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL’ye 
kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon 
TL ‘ye kadar destek alabiliyor. Destek, projenin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan personel, makina 
teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor. 
KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50’sini, 
“erken ödeme” olarak yani harcama yapılmadan 
önce ödeyebiliyor. KOBİ’lerin en az 8, en fazla 20 
ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.

KOBİ’ler çağrı kapsamında şu 8 
alanda desteklenecek: Büyük Verinin 
Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve 
İmalat Sanayinde Kullanımı, İmalat 
Sanayinde Nesnelerin İnterneti, 
İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot 
Teknolojileri, İmalat Sanayinde 
Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay 

Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve 
Bileşenleri, İmalat Sanayinde Siber Güvenlik, İmalat 
Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, 
İmalat Sanayinde Sanal Gerçeklik / Artırılmış Gerçeklik.

Dijitalleşen KOBI’lere 116 Milyon TL
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Sektörden Haberler

"Iklim Gündemini Şekillendirmek için Bir Adım" Raporu Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) “Binalar ile 
Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği” 
düzenlemesini yayınladı. Resmi Gazete'nin 31506 
sayısında yayınlanan düzenleme ile yeşil sertifika 
uzmanı, yeşil sertifika değerlendirme uzmanı, yeşil 
sertifika komisyonu ve değerlendirme kuruluşunun 
niteliklerini, eğitim ile ilgili hususlar da belirlendi. 
Düzenlemeye göre Bakanlıkça yetkilendirilen kamu 
veya özel hukuk hükümlerine tabi kamu tüzel kişiliğini 
haiz kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum 
kuruluşları eğitici kuruluş olarak faaliyet gösterecekler.

Yeşil sertifika eğitimine ilişkin hususlar dâhilinde 
verilecek eğitim sonrasındaki sınav sonucunda, 
100 üzerinden 70 ve üstünde puan alarak başarılı 
olanlar yeşil sertifika uzmanı olabilecekler. Alınacak 
bu yetki 10 yıl ile sınırlı olacak, bu süre sonunda 
tekrar sınava girilerek en az 70 puan alınarak 
yetkinin yenilenmesi gerekecek. Tebliğin eki olarak 
yayınlanan Yeşil Sertifika Değerlendirme Kılavuzu’na 
göre ise binalar Bütünleşik Bina Tasarımı Yapım 
ve Yönetim, Yapı Malzemesi ve Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi, İç Ortam Kalitesi, Enerji Kullanımı 
ve Verimliliği, Su ve Atık Yönetimi ile İnovasyon, 
Bina olmak üzere altı modülde değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda binalara aldıkları puana 
göre Geçer, İyi, Çok İyi ve Ulusal Üstünlük olmak 
üzere dört kademede sertifika derecesi verilecek. 
Bu sertifikalar yapıların kullanım ömrü boyunca 
geçerli olacak. Değerlendirme süreci Planlama 
ve Tasarım, Uygulama Aşaması ve Uygulaması 
Tamamlanmış olarak üç ayrı aşamada sisteme 
yüklenecek. Yeşil Sertifika sisteminin binalardan 
kaynaklı enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını 
azaltmak, kaynak kullanımında verimlilik sağlamak, 
atık hacmini azaltmak, atıkların ayrıştırılmasını ve 
geri kullanımını azaltmak ve bina kullanıcılarının 
yaşam kalitesinin azaltmak gibi hedefleri bulunuyor. 

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması yolunda 
iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik araştırma 
faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
(TSKB) Ekonomik Araştırmalar, “Yeşil Mutabakat’ın 
Avrupa Versiyonu: İklim Gündemini Şekillendirmek 
için Bir Adım” konulu yeni bir rapor yayımladı. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) 
yol haritalarını ve buna uygun 
eylemler oluşturulmasını ele 
alan rapor, dünyada kalıcı olarak 
politika gündeminde yer alan iklim 
konusunu, Türkiye’nin de kendine 
özgü koşullara uyarlayarak, iklim 
dostu dönüşümünü tamamlaması 
gerektiğine dikkat çekiyor.

Raporda Yeşil Mutabakatın Avrupa 
versiyonu bugün gündemdeyken, 
kısa süre sonra Amerika 
veya Asya versiyonu, zamanı 

gelince gelişmekte olan ülke versiyonu gündeme 
gelebileceğini ve her versiyona hazırlanmanın tek yolu 
ise yeşil dönüşüme yönelmekten geçtiği ifade ediliyor. 

Türkiye için yeşil ekonomik dönüşüm senaryosu 
kapsamında hem milli gelirde hem de sera 
gazı emisyonlarında önemli iyileşmelerin 

sağlanabileceğininin altı 
çizilirken Türkiye'nin iklim 
dostu dönüşümü, uluslararası 
kalkınma finansmanı 
kuruluşlarının sağladığı 
fonların desteğiyle daha da 
güçleneceği belirtiliyor. 

Çiftlikten Çatala Stratejisi ile 
2030’a kadar gıda israfı yüzde 
50 azaltılacağına vurgu yapan 
rapor ile ilgili detaylı bilgiye 
TSKB web sitesinden ulaşılabilir.

Yeşil Sertifika Tebliği Yayınlandı
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EN 1366-2 standardına 
göre sızdırmazlık ve yangına 
dayanıklılık şartlarını 
yerine getiren, EN 13501-
3 standardına göre EI-
120(S) dayanım sınıfında 
yer alan damperler, 
200x200 mm’den 
1300x800 mm’ye kadar tek 
parça olarak üretilebiliyor. 

Hem dikey hem de yatay montaj test belgelerine 
sahip, 1300x800 mm ölçüsü ile Türkiye’de tek parça 
üretilen, EI-120(S) sınıfı en büyük kesitli damper 
unvanını da taşıyor. 1300x800 mm’den daha büyük 
kesitler için ise modüler olarak üretilebilen Yangın 
Damperlerinin kasası 1,2 mm galvaniz sacdan, 

kanatları kalsiyum silikat kullanılarak üretilmektedir. 
Yangının çıktığı andan itibaren sızdırmazlığı sağlamak 
için kanat çevresinde silikon conta yer almaktadır. 
Bunun haricinde yüksek sıcaklıklarda sızdırmazlığın 
bozulmadan sürdürülmesi için kasa içerisinde gizli, 
ısıyla kabaran (intumescent) conta bulunmaktadır. 
Kanadın kapanma mekanizması, ısıyla 72oC’de eriyen 
sigortaya bağlı yay ile mekanik ya da 24V/230V 
beslemeli yangın damper motoru ile otomatik 
olarak çalışmaktadır. Yangın yönetmeliği gereği 
kullanılması zorunlu alanlarda, hava kanalından yangın 
ve dumanın diğer mahallere geçişini engellemek 
için kullanılan yangın damperleri, normalde açık 
pozisyonda bulunurken yangın esnasında üzerinde 
bulunan termik algılayıcı ve yangın damper motoru 
sayesinde otomatik kapanacak şekilde tasarlanmıştır.

Daikin klimalarda kullanılan ve patenti Daikin’e 
ait olan flash streamer teknolojisi, ürettiği yüksek 
hızlı elektronlarla iç mekan havasını maksimum 
temiz ve kaliteli hale getiriyor; doğru ve sağlıklı 
havayı mekanlara taşıyor. Üstün Daikin AR-GE’sinin 
en özellikli ürünlerinden biri olan Ururu Sarara, 
nem verebilen ve bunu taze havayla beraber 
taşıyan dünyadaki tek klima olarak öne çıkıyor.

Nem Alıp Verme Fonksiyonu Olan Tek Klima

Klima kullanımı konusunda çekincesi olan titiz 
tüketicilerden tam not alan hava temizleme 
cihazı ile klimayı bir araya getiren Daikin Ururu 
Sarara, hem ideal nemi sağlıyor hem de ortamdaki 
havayı flash streamer teknolojisi ile temizlerken 
dışarıdan da taze hava beslemesi yapıyor.

Split klima teknolojisinde nem alıp verme fonksiyonu 
olan tek klima olan Ururu Sarara, üzerindeki flash 
streamer ve diğer teknolojilerle havanın temizliğini 

garanti ediyor. Dünyada ilk ve tek olarak Ururu Sarara 
ve Shira Plus model Daikin klimalarda kullanılan 
ve patenti yine Daikin’e ait olan flash streamer 
teknolojisi, ürettiği yüksek hızlı elektronlarla ortamda 
sirküle olan havanın içindeki zararlı partikülleri 
ayrıştırarak havayı temizliyor. İç ortamda toz, polen, 
kötü koku ve alerjenler varsa klima bunları titanyum 
apatit filtresiyle emerek iç ortama vermeden 
süzüyor. Gümüş alerjen filtreleriyle iç mekan havasını 
maksimum temiz ve kaliteli hale getiren Daikin 
klimalar, rahat bir nefes almanızı da sağlıyor.

Kendi Kendini Temizleme Özelliğine Sahip

Ururu Sarara’da ısıtma ve soğutma işlemini sağlayacak 
gazın taşınmasını sağlayan bakır boru hattının 
haricinde, bir başka boru hattı daha bulunuyor. Bu da 
ihtiyaç durumunda iç ortama taze hava taşınmasını 
sağlıyor. Her duvar tipi split klima ısıtma ve soğutma 
fonksiyonuna ek olarak nem alma özelliğine sahiptir. 
Bu özellik yazın sıcak hava ortamında içeriye soğuk 
hava göndermeksizin ortamdaki nemi uzaklaştırarak 
serinleme sağlar. Ururu Sarara ise nem verebilen 
ve bunu da taze havayla beraber taşıyan dünyadaki 
tek klimadır. Ururu Sarara, ayrıca bunu kumanda 
üzerinden basit bir tuşlama ile yapma imkanı sunuyor.

Geniş ve ikili kanat yapısı sayesinde havayı 
12 metre uzağa üfleyebilen Ururu Sarara, 
3 boyutlu hava üfleme teknolojisiyle havayı 
tüm odaya, odadaki en uzak köşeye kadar 
eriştirebilme özelliğini de beraberinde getiriyor.

Doğu Iklimlendirme Yangın Damperleri

Daikin’den Ururu Sarara; Hem Hava Temizleme Hem Klima Özelliği

Ürün Tanıtımı
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Ürün Tanıtımı

İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, 
günlük 3000 ton atık bertaraf kapasitesi ile 
kategorisinde Avrupa’nın en büyüğü olacak.

Tesisin devreye girmesiyle 78 MWh elektrik enerjisi 
ve 175 MWh ısı enerjisi elde edilecek. Kent nüfusunun 
yaklaşık %17’sinin atıklarını bertaraf edecek tesis 
1.38 milyon ton sera gazının da azaltımını sağlayacak.
Tesiste üretilen enerji, 1.4 milyon kişinin elektrik 
ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak.

İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin çevre dostu 
olabilmesi için tüm ekipman ve sistemlerin en yeni 
ve yenilikçi teknolojiler olmasına özen gösterildi. 
Örneğin en yeni teknolojiye sahip baca gazı arıtma 
sistemi ile tesisin emisyon değerleri, Avrupa Birliği 
limitlerinin altında olacak. Tesisin idari binasının 
iklimlendirilmesinde de Aldağ’ın ısı köprüsüzlük ve 
ısıl geçirgenlik kriterlerinde sınıfının lideri olan klima 
santralleri kullanılacak. Klima santrallerinin TB1, T2 
sınıfında olduğu Eurovent tarafından belgelendirilen 
Aldağ bu tesis için 2.400 – 12.150 m³/h hava 
debisi aralığında, DX bataryalı, ısı geri kazanımlı, 
susturuculu, otomasyonlu klima santralleri üretecek.
İBB’nin bu yeni tesisinde Aldağ’ın ısı geri kazanım 
cihazları ve sıcak hava apareyleri de hizmet verecek. 
Aldağ AHRV ısı geri kazanım cihazlarında, dışarı atılan 
ve dışarıdan alınan hava birbiri ile temas etmez.
Zıt hava akımı ile havadan havaya ısı transferi 
yaparak dışarıdan içeri alınan havanın sıcaklığını 
ortam hava sıcaklığına yaklaştırır. Böylelikle çok 
daha az enerji sarfiyatı ile istenen ortam sıcaklığı 
sağlanır. %70 verimlilikteki ısı eşanjörü ile %30 enerji 
tasarrufu gerçekleşir. Enerjiyi verimli kullanan, 
yenilikçi teknolojilere sahip Aldağ cihazları, 
çevresel duyarlılıkları yüksek yapı ve tesislerin 
işletme dostu çözümleri olarak tercih ediliyor.

53 yıllık geçmişi 
ve tecrübeli 
organizasyonu ile 
sektöre yön veren 
Üntes, 2015 yılından 
beri Türkiye’de tek 
yetkili distribütör 
olarak devam ettiği 
HISENSE VRF 
cihazlarının satışının 
yanı sıra 2021 
yılında ürün gamını 
zenginleştirerek 

müşterilerinin karşısına; HISENSE’in split, 
multi split ve ticari tip klimalarını ile çıkıyor.

Sektörün öden gelen firmalarından Üntes, geçtiğimiz 
yılın sonlarında ısı pompası ürünleriyle öne çıkan, 

dünya çapında 15.000’den fazla çalışanı olan İsveç 
merkezli NIBE Grup ile bir ortaklık gerçekleştirmişti. Bu 
ortaklık sonucunda ürün gamına eklenen ısı pompaları 
ve Türkiye’nin tek yetkili distribütörü olduğu Hisense 
split klimaları ile bayi yapılanmasına giden Üntes, 
enerji verimli, düşük ses seviyeli, yüksek teknolojiye 
sahip Isı Pompası ürünlerinin yanı sıra sektörde 
güçlü ve köklü bir firma olan teknoloji devi Hisense’in 
Split Klimalarını da Türkiye’nin dört bir yanında 
bayileri aracılığı ile kullanıcıları beğenisine sunuyor. 

Türkiye’nin dört bir yanında bayi yapılanmasına 
devam eden Üntes, enerji verimli, düşük ses seviyeli, 
yüksek teknolojiye sahip Isı pompası ürünlerinin 
yanı sıra HISENSE Split Klimaları da bayileri 
aracılığı ile kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyor. 

IBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinde ALDAĞ Marka Ürünler Kullanıldı

Hisense Split Klimalar Üntes Güvencesi ile Şimdi Türkiye’de!

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2021 • YIL: 24 • SAYI: 93 35



Mitsubishi Heavy’den Tasarım ve Inovasyonda Son Nokta: KXZ 2 VRF Serisi

Venco’nun 60. Ihracat Noktası Batı Afrika’daki Nijer Cumhuriyeti Oldu

Form MHI Klima 
Sistemleri uzun yıllardır 
yüksek teknolojili 
iklimlendirme hizmeti 
sunduğu KXZ VRF 
serisinden sonra, Japon 
Teknoloji devi Mitsubishi 
Heavy’nin  üstün 
özelliklere sahip KXZ2 
serisini de satışa sundu.

KXZ2 Heat Pump VRF serisi, bir önceki KXZ 
serisinden farklı olarak 3 borulu sistemlerin yanı 
sıra 2 borulu VRF sistemlerde de CHCC özelliğine 
sahip olmasıyla öne çıkıyor. Patentli CHCC – Sürekli 
Isıtma Kapasitesi Kontrol Özelliği teknolojisi ile 
ürün, bir süre sonra enerji kaybına neden olan 
defrost çevrimine yenilikçi bir çözüm sunuyor. 

Cihaz, sahip olduğu yenilikçi teknolojisi sayesinde 
sürekli ısıtma sağlıyor ve bu sayede dış ortam defrost 
koşullarını devamlı kontrol ederek serpantindeki 
buzlanma durumunu kontrol altında tutuyor.  
Defrost koşullarında yüksek sıcaklıklarda üfleme 
yapabilmesinin yanı sıra, kapasite düşümünü 

kademeli hale getirerek sıralı defrost sistemlerinde 
yaşanan büyük kapasite düşüşlerini de engelliyor. 
Ayrıca seriye eklenen yeni bir özellik olan %200’e 
kadar bağlantı oranı sayesinde enerji verimli bir VRF 
Klima sistemi dizayn edilebilmesine olanak tanıyor. 
Yenilenen tasarımıyla da estetik kaygıları karşılıyor.

Yeni Mitsubishi Heavy KXZ 2 Heat Pump VRF 
serisi, KXZ serisiyle aynı şekilde her mevsim enerji 
verimliliği yüksek bir iklimlendirme sağlıyor. Full 
Inverter kompresörlere sahip olan cihazın önceki 
seriden devam eden bir diğer özelliği olan VTCC 
ise, değişken üfleme sıcaklığı kontrolü ile ısıtma ve 
soğutma modunda %34’e varan enerji tasarrufu 
sunuyor. Ayrıca, üçlü kombinasyonla tek sistemde 
168 kW (60 HP) enerji kapasitesine ulaşabiliyor. 

KXZ 2 Heat Pump VRF serisi, esnek bağlantı özelliği 
sayesinde yüksek COP’li kombinasyona imkan 
sağlayan farklı kombinasyon seçenekleri ile çok 
yüksek verim istenilen projelere çözüm sunarken, 
tüm modellerinde 85 pascal değerine kadar harici 
statik basıncı yenebilen dış ünite fanı sayesinde, 
daha esnek montaj yapılabilmesine olanak tanıyor.

Ürün Tanıtımı

Kurulduğu tarihten itibaren mühendislik ilkelerine bağlı olarak çalışan 
Venco, 30 yıllık deneyimiyle AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına büyük 
önem vererek faaliyetlerini sürdürüyor. 

Artan ihracat hacmi ve yeni yatırımlarıyla sektöründe lider firmalardan 
biri olan Venco Havalandırma’nın 60. ihracat noktası Batı Afrika’daki 
Nijer Cumhuriyeti ve 61. ihracat noktası Doğu Afrika’daki Mozambik 
Cumhuriyeti oldu. Venco, son 3 yıllık zaman zarfında ürün grubuna 
F400 otopark havalandırma fanlarını ve klima santrallerini ekledi ve 
aynı zamanda dijital dönüşüm ve kurumsallaşma projesini başarıyla 
tamamladı.
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1975 yılında ana imalat konusu olan “Orta ve Yüksek Gerilim 
Elektrik Malzemeleri ve Elektrik Panoları” üretimi ile işe 
başlayan 2004’te elektrikli kat kaloriferlerini üreterek ısıtma 
sektörüne farklı bir alternatif sunarak yenilikçi ürünlere 
odaklanan Emsaş Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 
her yıl ürün grubuna yeni ürünler ekleyerek ürün gamını 
ve üretim parkuru ile birlikte eş zamanlı olarak satış ve
ihracat pazarlarını büyütmeye devam ediyor. 

Bu sayımızda Emsaş Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sinem VARDAR konuğumuz 
oldu ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
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Emsaş’ın kuruluş öyküsünü ve şu anda neler 
yaptığını okurlarımızla paylaşır mısınız?

1975 yılında ana imalat konusu “Orta ve Yüksek 
Gerilim Elektrik Malzemeleri ve Elektrik Panoları” 
olarak İzmir’de kurulan firmamızda uzun yıllar 
boyunca elektrik panoları, seksiyoner, özengili şalter, 
parafudur ve kablo başlığı üreterek Türkiye genelindeki 
elektrik kurum ve kuruluşlarına hizmet verdik.

Elektrik konusunda edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi 
ısıtma sistemlerinde kullanmak üzere 2004 yılında 
sektöre adım attık ve elektrikli kat kaloriferlerini 
üreterek ısıtma sektörüne farklı bir alternatif 
sunduk. Uzun bir AR-GE çalışması sonucunda 
ortaya çıkan ürünümüz ile Türk Patent Enstitüsü 
tarafından Faydalı Model Belgesi aldık.

2006 yılında elektrik enerjisine verdiğimiz 
hizmet alanının yanı sıra medikal alanda da sahip 
olduğumuz tecrübeyi aktararak laboratuvar ve 
hastane ekipmanları üretmeye başladık.

Her yıl ürün grubuna yeni ürünler ekleyerek ürün 
gamımızı , üretim parkurumuzu ve eş zamanlı 
olarak satış ve ihracat pazarlarımızı büyütüyoruz.
İşimizi seviyoruz, kullanıcılarımızı düşünüyoruz, 
en iyi kaliteye ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 
Bu nedenle uluslararası tüm gereklilikleri yerine 
getirerek kaliteyi, güvenliği, etkinliği sağlıyoruz.

Dünya üzerindeki gücümüzü ve ağırlığımızı arttırmaya 
devam ediyor, yüksek kalite standartlarımız 
sayesinde müşterilerimizin bize ve ürünlerimize 
güvenmesini sağlıyor, ürünlerimizi kullananların 
düşüncelerine öncelik veren bir anlayışla üretiyoruz. 

Üretimde verimliliğe odaklı, uzun süreli ve 
sorunsuz kullanılan ürünler oluşturmak için son 
teknolojiyi ve en uygun malzemeyi kullanıyoruz.

Hedef pazarlarınız ve ürün gruplarınız 
hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Türkiye genelinin tamamında satış noktalarımız 
bayilerimiz ve servis ağımız bulunuyor. Satışlarımızı 
bayi üzerinden yapıyoruz. Yurt içi pazarda özellikle 
medikal alanda markalaşma sürecimiz devam ediyor. 
Aranan marka olmak en önemli tatmin kaynağımız 
bunu daha da arttırmak amacımız. Yurt dışında 
50 ülkeye ihracatımız bulunsa da markalaşma 
süreci çok ağır işleyen ve zor bir süreç olduğu için 
bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Pazarlama ve üretim stratejilerinizi hangi 
faktörler üzerine oluşturuyorsunuz?

Pazarlama da müşteri ihtiyaçlarını ön planda 
tutuyoruz. Tabii ki kâr etmek amacımız fakat 
müşteri memnuniyeti sağlanırsa uzun vadeli 
birlikteliğimiz ile bunu sağlayabileceğimizi iyi 
biliyoruz.İşi hızlandırmak daha uygun ve kaliteli 
maliyet oluşturmak, hızlı ürün teslimatı, eğitim 
gibi konulara özen gösteriyoruz. Sadece ürün 
bakımından değil sevkiyatından belgelendirmesine 
kadar özellikle yurt dışındaki satışlarımızda çok 
uzun süreler alan konuları müşterilerimiz için 
takip ediyor ve onların yararına çalışıyoruz. 
Sanırım bu çabamız karşıdan 
anlaşılıyor olmalı ki müşterilerimiz bu 
yaklaşımımızdan oldukça memnunlar.

Son dönemde dünya çapında yaşanan 
gelişmeler paralelinde değerlendirecek 
olursanız, yaşanan süreç sizi nasıl etkiledi? 
Yaşanan sürecin sektöre ve dolayısıyla size 
yansımaları hakkında neler söylersiniz?

Oldukça zorlu bir süreçten geçtik. Bu aşamada 
öncelikle elimizden ne gelirse yapabilme telaşına 
düştük. Süreç içerisinde yaptığımız çalışmalarda kâr 
konusu hiç gündemde değildi çünkü yaşamsal bir 
savaş vardı. Pandeminin ilk zamanlarını hatırlarsanız. 

Neyse ki hızlı bir şekilde yeterli miktarda üretim 
yaptık. Sonrasında gelen ihtiyaçlara odaklanıp, 
sensörlu ve pedallı su sebili üretimi gerçekleştirdik.
Bakanlık denetimlerinde kesinlikle istenen 
bir maddeydi ve paket su maliyeti fabrikalar 
için oldukça yüksek olduğundan bu konuda 
ürettiğimiz ürünler ile farkındalık yarattık.

Ayrıca süreç içerisinde kişisel ve şirketler olarak her 
zaman temkinli olmamız gerektiğini görmüş olduk.
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Coronavirüs aşısının muhafaza edilmesi için aşı 
dolapları ve soğuk zincirin kırılmaması çok önem 
taşıyor. Emsaş’ın da ısıtma ve soğutma faaliyet 
alanına ek olarak medikal alanda da çalışmaları 
olduğunu ve aşı dolabı, kan dolabı gibi üretimlerinin 
olduğunu biliyoruz. Bu konu hakkında firmanızdaki 
çalışmalar hakkında neler söyleyeceksiniz? 

Evet. Uzun yıllardır bu 
alanda çalışıyoruz. Şu 
anda Rus, İngiliz, Çin 
ve Alman aşılarının 
saklandığı tum dolap 
tiplerinin üretimini 
yapmaktayız. Biliyorsunuz 
ki her birinin saklama 
şartları farklı. Aşı dolapları 
ile ilgili çalışmalarımız 
pandemiden 3 yıl önce 
başlamıştı. Oldukça 
teknolojik ve çok 
önemli bir ürün olması 
sebebiyle çalışmalar 
uzun sürdü.Şu anda 

Türkiye'de üretilmeyen teknik özelliklere sahip, 
çok içimize sinen, yurt içi ve yurt dışında talep 
göreceğine inandığımız -86oC dolabımız hazır.

Ayrıca yurt içinde artan koronavirüs vakaları 
karşısında üretimin devamlılığı noktasında 
fabrikalarda kullanılan sebillerde teması önlemek 
amacıyla sensörlü ve pedallı sebil ihtiyacı ortaya 
çıkması ile gelen talebi dikkate alarak geniş makina 
parkuru ve dinamik üretim sürecimiz sayesinde bir 

ay gibi kısa zamanda temassız ve pedallı sanayi 
tipi su sebili üretimini gerçekleştirdik. Türkiye 
genelinde yaygın satış noktaları ve 50 ilde servis 
noktasına sahip bir firma olarak gelen talepleri 
hızlı bir biçimde karşılamaya devam ediyoruz.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

ESSİAD'a ilk girdiğim yıllarda iş hayatında 
çok yeniydim. Pek çok değerli kişiyle tanışma 
fırsatı buldum. Firmamıza ESEM bünyesinde 
gerçekleştirilen eğitimlerden ve UR-GE projeleri 
kapsamında yapılan yurt dışı pazarlama 
faaliyetleri sonucunda pazar desteğinden 
yararlanmamıza vesile oldu.Bu sebeple ESSİAD'ın 
üyesi olduğumuz için oldukça mutlu olduğumuzu 
belirtir, hizmetleriniz için teşekkür ederiz.•

Pencere
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SGK Açısından 7326 Sayılı Vergi Affı Kanunu Ile Ilgili Sorular, 
Cevaplar ve Kanun Kapsamında Getirilen Avantajlar

Eda KAYA BÜKÜLMEZ
SMMM, Işletme Bilim Uzmanı

Vergi Hukuku

1. Yapılandırma kapsamına hangi 
borçlar girmektedir?

30 Nisan 2021 ve öncesi dönemlere 
ait kesinleşmiş alacaklar yapılandırma 
kapsamına girmektedir. Bu alacaklar; 

•Sigorta primleri,
•Genel sağlık sigortası primleri,
•İşsizlik sigortası primleri,
•30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) 
işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
•İş kazası, meslek hastalığı veya malullük 
sonucunda doğan rücu alacakları,
•Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,
•Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan 
hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
•İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
•6183/48. madde kapsamında 
taksitlendirilen alacaklar,
•Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş 
alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri,
•5510/Ek-5, Ek-6 maddeleri ile 2925 sayılı Kanun 
kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

2.Yapılandırma başvuruları ne zaman 
başlayacak ve son başvuru tarihi ne olacak?

Başvurular, kanunun Resmi Gazete’de 
yayımlanmasının sonra  başlamıştır.  Yapılandırma 
için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021’dir.

3.Başvurular nasıl ve nereye yapılır?

Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, 
e-sigorta kanalıyla internet üzerinden 
yapılabileceği gibi, şahsen veya posta yoluyla 
bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğü 
veya sosyal güvenlik merkezine de yapılabilir.

•İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen 
veya posta yoluyla ilgili kuruma,

•4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, 
şahsen veya posta yoluyla herhangi kuruma,
•Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet 
üzerinden, şahsen veya posta yoluyla 
dosyalarının olduğu kuruma, 
•Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta 
kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri 
Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
•Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta 
kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin 
bağlı bulunduğu kuruma, başvuru yapılabilecektir.
•4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları 
için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki 
kuruma 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri 
arasında başvuru yapabileceklerdir.

4.Yapılandırılan borçların ödeme süreleri nedir?

Ödemeler peşin olarak yapılabileceği gibi ikişer 
aylık taksitler halinde; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği 
ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. 

•6 taksit için (1,09),
•9 taksit için (1,135),
•12 eşit taksit için (1,18),
•18 eşit taksit için (1,27),

5.Genel sağlık sigortası  borçları 
için  başvuru şartı var mı?

Genel sağlık sigortası borçları için ayrıca başvuru 
şartı aranmayacaktır. Tüm borçlar SGK tarafından 
otomatik olarak yapılandırılmaktadır. 

31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borcun 
tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin 
gecikme cezası ve zammı silinmektedir. 

6.Borçlarını  7256 sayılı kanun ve 6183 sayılı 
kanunun 48. Maddesine taksitlendirenler 
7326 sayılı kanundan yararlanabilir mi?

7326 Sayılı Vergi Affı Kanunu Ile Ilgili Sorular
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Borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine 
göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı kanuna 
göre yapılandıran ve hala taksitlerini ödemekte 
olanlar da kalan taksit tutarlarını 7326 sayılı 
kanundan faydalanarak  yapılandırabileceklerdir.

7.Peşin ödemelerde avantaj var mıdır?

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarının % 90, ilk iki taksitte 
ödemede ise Yİ-ÜFE tutarının % 50’si silinecektir. 

•Prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan 
Yİ-ÜFE’nin %10'nun, en son 1 Kasım 2021 
tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte 
30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenmesi 
halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir.
•İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla 
prim aslının tamamının ve prim aslına uygulanan Yİ-
ÜFE’nin %50’sinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar peşin 
ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

8.Başvuru sonuçları nasıl takip edilecek?

•İşverenler, ödeme planlarını e-sigorta işveren 
sistemi üzerinden alabilirler veya  iş yeri 
dosyalarının bağlı bulunduğu kurumlardan 
da ödeme planlarını isteyebilirler. 
•4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki 
sigortalılar yapılandırma 
başvuru sonuçlarını; e-devlet 
üzerinden, öğrenebilirler.

9.Kanun kapsamına göre gelir 
testinde süreyi kaçıranlar 
için avantaj var mıdır?

Gelir testi için aranan bir aylık süreyi 
kaçırmış olanlar ve bugüne kadar da 
hiç gelir testi yaptırmamış ve borcunu 
ödeyemeyecek durumda ise, 
30 Kasım 2021 tarihine kadar 
gelir testi için başvuru yapmaları  
gerekmektedir. Bu tarihe kadar 
başvuru  yapanlar, geliri asgari ücretin  
üçte birinin altında çıkanların borçları 
otomatik olarak  silinmektedir. Primleri  
de devlet tarafından ödenecektir.

10. Prim borcu olanların sağlıktan 
yararlanabilecek mi ?

•Bağ-Kur borcu olanların, ilk 
taksitlerini ödedikten sonra 
cari aylarda 60 günden fazla 

prim borçlarının olmaması halinde, 
•GSS borcu olanların ise son 1 yıl içinde 30 gün 
prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde; 
hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu 
kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ve 
hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler. 

11.Yapılandırılan borçların ilk ödeme 
tarihi ne zaman başlayacak?

Sigorta primi, İPC, işsizlik sigorta primi gibi 
borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 
1 Kasım 2021 tarihinde başlamaktadır. 

12.Bağ-Kur borçlarını isteyenler sildirebilir mi?

•Bağ-kur prim borcu bulunan sigortalılar borçlarını 31 
Ekim 2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya 7326 
sayılı  kanun kapsamında yapılandırmamaları halinde,
•30 Nisan 2021 (Nisan ayı dahil) tarihinden 
önceki prim borcu bulunan hizmetleri 
durdurularak, prim borçları silinecektir.
•Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 1 
Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeniden başlayacaktır. 
•Daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından 
talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık 
sürelerinin tamamı, yeniden  hesaplanarak borç 
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tutarının tamamının borcun tebliğ tarihinden 
itibaren 3 ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler 
sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

13.Yapılandırma taksitleri hangi 
hallerde bozulmaktadır?

•Yapılandırma taksitlerinden ilk iki 
taksitin süresinde ödenmemesi,
•İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle 
birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla 
taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
durumunda yapılandırmalar bozulmaktadır.

14.SGK tarafından  uygulanan  
hacizler nasıl kaldırılacak?

SGK’ya olan borçlarından  dolayı üçüncü 
kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, 
kira, mevduat, istihkak, hakediş, vb) 6183 sayılı 
kanunun 79. maddesine göre haciz konulmuş 
olan  borçluların söz konusu  borçları için 
yapılandırma başvurusunda bulunmaları durumunda 
üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar; 

•Peşin ödeme yolunun seçilmesi durumunda 
borcun tamamının  ödenmesinin,
•Taksitle ödeme yolunun seçilmesi durumunda 
ise, ilk taksitin ödenmesinden sonra yapılacak 
ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

15.Kanun kapsamından faydalanan ihale ve 
inşaat iş yerleri için bir avantaj var mıdır?

İnşaat ve ihale iş yerleri borçlarını peşin veya 
taksitle tamamının ödenmesi şartıyla ilişiksizlik 

belgesi veya teminat iadesi yazısı alabileceklerdir. 

Borçlar  teminat karşılığı yapılandırılırsa,  
yapılandırılmış olan borçların ödenmesi 
şartı beklenilmeden ilişiksizlik belgesi veya 
teminat iade yazısı alabileceklerdir. 

16.Idari para cezaları için nasıl bir yöntem izlenecek?

Yapılandırmaya başvuranların idari para cezalarının 
% 50’si ile bugüne kadar uygulanan  gecikme 
cezası ve zammı tamamen silinmektedir. Kalan 
% 50'lik kısma Yİ-ÜFE uygulanmaktadır. 

17.Yapılandırma nasıl bir avantaj sağlayacak?

•Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen 
alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra 
gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacaktır.
•Yapılandırmadan yararlanmak için 
herhangi bir teminat istenmeyecektir.
•Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, 
yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.
•Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi 
ve haciz işlemleri yapılmayacaktır.
•Yapılandırmada ilk taksitin ve yapılandırma 
dışındaki borçların süresinde ve tam olarak ödenmesi 
halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
•İl özel idareleri ve spor kulüplerince 
yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler 
halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.
•Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma 
taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların 
süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi 
teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır.

 7326 
Sayılı 
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Vergi Hukuku

Vergi Affı Kanunu Avantajları

1.30 Nisan 2021 tarihi itibariyle kesinleşmiş 
vergi ve ceza alacakları ile bunlara bağlı 
gecikme faizi ve zamları Yİ-ÜFE oranında 
yapılandırma imkanı  getirilmiştir. 

2.Yapılandırma kapsamına, vergiler, gümrük 
vergileri, vergi cezaları,   idari para cezaları,  
sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, 
emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 
6183 sayılı Kanun kapsamında takip ve tahsil 
edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su 
ve katı atık, ecrimisil ödemeleri, trafik, askerlik, 
nüfus cezaları  gibi alacakları girmektedir. 

3.Gerçek ve tüzel kişi mükellefler  7326 sayılı kanuna 
göre borçlarını  maliye şifresi ile interaktif vergi dairesi 
sistemi üzerinden  yapılandırabilirler.  Maliye şifresi 
olmayan gerçek kişiler e-devlet ile giriş yaparak 
yine sistem üzerinden borçlarını yapılandırabilirler.

4.Peşin ödemelerde; Yİ-ÜFE tutarından % 
90 oranında indirim sağlanmaktadır. 

5.Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit 
ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi 
halinde katsayı uygulanmamaktadır.

6.Vergi asıllarına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel 
usulsüzlük cezalarının  %50’si silinmektedir.

7.Vergi itilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında 
%90 oranında indirim yapılmaktadır. 
8.Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların 
pişmanlıkla verilmesi halinde cezasız ve 
faizsiz beyan edilebilmesi sağlanmıştır.

9.İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz 
düzeltilmesi ve gerçek duruma uygun 
hale getirilmesi imkanı sağlanmıştır. 

10.Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri 
işletmelerinde mevcut ancak kayıtlarda yer 
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları 
yasal kayıtlarına intikal ettirerek kayıtların fiili 
duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. 

11.İşletmelerde kayıtlarda yer almayan kitap ve basılı 
yayınlar için % 4 oranında KDV ödeyerek  stokların 
gerçek duruma uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.

12.Matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin 
vergi İncelemesinden muaf tutulması sağlanmıştır.

13.İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların 
yapılandırılması imkanı getirilmiştir.  

14.Vergi borcu yoktur  yazısı  almak isteyen  
mükellefler 7326 sayılı kanuna göre  taksitlendirdikleri 
borcun %10’unu peşin olarak ödemeleri 
halinde borcu yoktur yazısını alabilirler.   

15.Aracını  vize yaptırmak isteyenler 
taksitlendirdikleri borçlarının  %10’unu 
ödedikten sonra vize işlemleri yapabilirler.

16.Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankalardan  
veya internet üzerinden www.gib.gov.tr 
adresinden kredi kartı ile ödenebilmektedir.

17.Vergi mükelleflerine uygulanan hacizler 
yapılan ödemeler nispetinde kaldırılarak, buna 
isabet eden teminatlar ise  iade edilecektir. 

18.Taksitle ödeme tercihinde bulunulması halinde 
6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler için öngörülen taksitler 
için belirlenen katsayılar ile çarpımı sonucu 
ortaya çıkan tutarlar ödemeye ilave edilecek. İlk 
taksit vergiler için 30 Eylül 2021, SGK'ya olan 
borçlar için 31 Ekim 2021 tarihi olacaktır.•
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Kapasitesi 12 kW’dan büyük Klimalar, Rooftoplar 
ve Chillerler için Eko Tasarım Yönetmeliği 
EU 2016 / 2281 (LOT 21) Avrupa Birliği’nde 
01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
yönetmelik aşağıdaki ürün gruplarını kapsar.

•Kapasitesi 12 kW’dan büyük bütün klimalar
•VRV/VRF cihazlar
•Rooftop cihazlar

•Konfor chillerler
•Yüksek sıcaklık proses chillerler
•Fan coil üniteleri
•Dx iç üniteler

2018 yılında bu yönetmeliğin devreye girmesiyle 
bu tarihten itibaren piyasaya arz edilen yukarıda 
sayılan ürün grupları verilen minumum enerji 
verimliliği gerekliliklerini sağlamak zorundadır.

Tablo 1. Lot 21 minimum enerji verimliliği gereklilikleri 1. kademe

Ayrıca minimum enerji verimliliği gerekliliklerinin yanı 
sıra eko tasarım verilerinin, tanımlanmış bilgileri içeren 
montaj ve kullanma kılavuzlarını da içeren herkese 
açık ücretsiz internet sitesi zorunluluğu da vardır.

Birincil Enerjinin Bir Performans 
Göstergesi Olarak Kullanılması

Minimum gereklilikler ηs,c ve ηs,h (“etas soğutma” 
veya “etas ısıtma” olarak okunur) olarak adlandırılan 
birincil enerji verimliliği olarak ifade edilir. Bu 
değer cihazların sezonsal enerji verimliliği oranı 
(SEER) ve Sezonsal performans katsayısından 
(SCOP) türetilen bir formüle dayanmaktadır.  

Verimliliğin bir göstergesi olarak birincil verimliliğin 
kullanılması, mahal ısıtmasına ilişkin (EU) 813/2013    
(LOT 1) kapsamında ilk uygulamasından sonra 
burada da uygulanmaktadır. Bu da tutarlılık 
sağlayarak farklı enerji kaynakları kullanan 
cihazların kolay bir şekilde karşılaştırılmasını 
sağlar. ENER Lot 21'in aynı zamanda gaz yakan 
ısıtıcıları da kapsadığı ve bu nedenle birincil enerji 
verimliliğinin kullanılmasının kabul edildiğine dikkat 
edilmelidir. Diğer regülasyonlar da aynı şekilde bu 
yeni performans göstergesini kullanacaklardır.

Sezonsal Verimlilik ile Nominal 
Verimlilik – Aradaki Fark Nedir? 

Cihazların gerçek çalışmalarını karşılaştırmanın çok 
daha gerçekçi bir yolu olan Sezonsal verimlilik, yıl 
boyunca ortaya çıkan dış ortam sıcaklıklarındaki 
değişimleri ve bunların görülme sürelerini dikkate alır.
Nominal verimlilikleri karşılaştırdığımızda, ki bu 
bazen hala kullanılıyor, soğutmada sabit 35°C 
ısıtmada 7°C dış hava sıcaklığında sistemin 
verimliliğini değerlendirdiğinden cihazın çalışma 
aralığı tüm yıla yayıldığında bu değerler bize yol 
gösteremeyecektir. Bu yüzden yeni hesaplama 
yöntemi, cihazın kullanımında performansın çok daha 
gerçekçi bir tahminini bize sağlar. “Kullanımda” enerji 
tüketimine ek olarak, sezonsal verimlilik “bekleme” 
modu, “kapalı” mod ve karter ısıtıcı tüketimi gibi 
diğer faktörleri de göz önünde bulundurur.Bu aynı 
zamanda cihazın performansının daha gerçekçi 
bir şekilde gösterilmesine de katkıda bulunur.

Akılda tutulması gereken önemli bir nokta, 
soğutma işlemi için tam bir karşılaştırmanın 
sadece aynı Pdesign noktasına sahip sistemler 
için yapılabilmesidir. Isıtma işletimi için, 
sistemler arasında genellikle bir fark olacağı 

Kapasitesi 12 kW’dan Büyük Klimalar, Rooftoplar ve Chillerler 
için Eko Tasarım Yönetmeliği (LOT 21) ve Artan Gereklilikler
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Teknik

için, şartname hazırlayıcılarının karşılaştırılan 
cihazlar için Pdesign noktasının her durumda 
eşit olup olmadığını kontrol etmeleri önerilir.

1 Ocak 2021 itibariyle, ENER Lot 21, 2. kademe 
gereklilikleri devreye girerek, hem soğutmada hem 
de ısıtmada sezonsal verimlilik için daha yüksek 
minimum gereklilikleri zorunlu hale getirilmiş oldu. 
Böylece AB’deki cihaz üreticileri bundan sonra 

tanımlanan minimum gereklilikleri sağlayacak daha 
verimli cihazları üretip piyasaya sunmaları gerekecek. 

Ayrıca AB’ye ithal edilecek cihazlar da yine bu 
gereklilikleri sağlamak zorunda olacak. 
Tablo 2’de 2021’den itibaren geçerli minimum 
enerji verimliliği gereklilikleri görülmektedir.

Tablo 2. Lot 21 minimum enerji verimliliği gereklilikleri 2. kademe

Eko tasarım Yönetmeliği Lot 21 Kademe 2'nin 
uygulama tarihi 1  Ocak 2021'dir, bu tarihten itibaren 
AB Pazarına giren tüm cihazların yeni gereksinimlere 
uygun olması gerekmektedir. Eko Tasarım Yönetmeliği 
tarafından tanımlanan minimum verimlilik 
gerekliliklerinin karşılanması, ürünün CE sertifikalı 
olması ve dolayısıyla AB ülkelerinde satılması 
için bir zorunluluktur. Bu da, minimum verimlilik 
gerekliliklerine uymayan ürünlerin AB ülkelerinde CE 
Sertifikalı olmadığı için satılamayacağı anlamına gelir.

Sonuç olarak ülkemizde de yayınlanması planlanan 
Lot 21 için yerli üreticilerin hızlı bir şekilde 
hazırlıklarını tamamlaması ve bu yönetmeliğe 
uygun hale gelmesi büyük önem arz etmektedir.

FAYDALI BILGILER

ErP Nedir?

ErP, Enerji ile ilgili Ürünler anlamına gelir. ErP, 
ürünlerin enerji verimliliğini ve performans 
standartlarını iyileştirmeye yönelik bir Avrupa Birliği 
(AB) direktifidir. ErP, AB'nin çevre politikalarının 
ve hedeflerinin başarılmasına (CO2 emisyonu, 
yenilenebilir enerji payı, ve birincil enerji tüketimleri 
gibi) yardımcı olacak Eko-tasarım ve Enerji 
etiketlemesi adlı iki direktif içermektedir. ErP 
direktifinin amacı tüketicileri yüksek verimli ürünler 
kullanmaya teşvik ederek enerji tüketiminin 
düşürülmesi ve çevreye verilen zararın azaltılmasıdır.

Eko-tasarım

Eko-tasarım, enerji ile ilgili ürünler için minimum 
enerji performansını ve çevresel kriterleri 
belirler. Ürünlerin CE işaretini taşıması ve satışa 
sunulabilmesi için bu kriterlere uyması gerekir.

Enerji Etiketlemesi

Enerji Etiketi, tüketicilere ürünün çevresel etkisi 
hakkında bilgi sağlar. Örneğin buzdolapları, 
klimalar, dondurucular ve çamaşır makineleri 
zaten ErP direktifinin kapsamındadır. 
Tüketiciler hangi ürünü satın alacaklarını 
seçerken enerji derecesini dikkate alırlar.

Lot Nedir?

Eko tasarım direktifi uygulamada kolaylık sağlaması 
açısından enerji tüketimi yoğun ve enerji tasarrufu 
yüksek olabilecek ilgili ürün gruplarına (Lot) ayrılmıştır. 
İklimlendirme sektörüne baktığımızda Örn. Lot 10 
kapasitesi 12 kW’dan küçük klimaları kapsarken, Lot 
1 su bazlı mahal ısıtma cihazlarını kapsamaktadır.•
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ÖZET

Hava insan yaşamı için gerekli olan temel gazları 
içerir. Atmosferde bulunan hava, yapısındaki temel 
gazlar ile birlikte doğal veya suni partikülleri de 
barındırır. Hava, bulunduğu ortama göre çöl kumu, 
deniz tuzu, çürümüş organik parçacıklar, mikrobik 
canlılar gibi doğal ve/veya fabrika baca gazları, araç 
egzoz gazları gibi endüstriyel kirleticileri barındırır. 
Bu partiküller hava ile birlikte solunduğunda, 
insan sağlığına ciddi zarar verebilmektedir.

Sektör dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından 
iç ve dış hava kalitesinin öneminin konusunda 
yıllardır yapılan bilgilendirme çalışmaları, pandemi 
etkisi ile geniş toplum kitleleri tarafından daha iyi 
anlaşıldı. SARS-COV-2 virüsünün büyük oranda 
hava yolu ile bulaştığının bilinmesi, özellikle 
kapalı alanlardaki taze ve temiz havanın önemini 
artırdı. %100 taze hava ile beslenebilen kapalı 
mekanlar dış havanın, hassas filtreden geçirilerek 
iç mekâna verilerek, kirli hava egzoz edilmektedir. 
%100 taze havalı klima santrali bulunmayan 
mekanlarda kirlenmiş iç hava Hepa filtreli veya UVC’li 
taşınabilir veya sabit hava temizleme cihazları ile 
temizlenerek, hastalık yayılımı engellenebilir. Bu 
amaçlarla kullanılan filtreler hakkında bilgi sahibi 
olunması, piyasada bulunması muhtemel kalitesiz 
ve etkisiz cihazlar yerine, etkili ve verimli cihazların 
seçilmesi konusunda yol gösterici olacaktır.

ABSTRACT

Air contains essential gases essential for human 
life. The air in the atmosphere contains natural or 
artificial particles along with the basic gases in its 
structure. Air contains natural and / or industrial 
pollutants such as factory flue gases, vehicle exhaust 
gases such as desert sand, sea salt, decayed organic 
particles, microbes, depending on its environment. 
When these particles are inhaled with air, they 
can cause serious harm to human health.

The informative studies conducted by industry 
associations and non-governmental organizations 
on the importance of indoor and outdoor air quality 
for years have been better understood by the wider 
public with the effect of the pandemic. The fact that 
the SARS-COV-2 virus is mostly transmitted by air 
has increased the importance of fresh and clean air, 
especially in closed areas. Indoor spaces that can be 
supply with 100% fresh air are exhausted from indoor 
air by passing the outdoor air through a sensitive 
filter and discharging it to the interior. In places where 

there is no air handling unit with 100% fresh air, 
contaminated indoor air can be cleaned with portable 
or fixed air purification devices with Hepa filter or 
UVC, and disease spread can be prevented. Having 
information about the filters used for these purposes 
will be a guide in choosing effective and efficient 
devices instead of poor quality and ineffective 
devices that are likely to be found in the market.

COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 
virüsünün havadan bulaşması, enfekte kişilerin 
solunum damlacıkları (genellikle >5 µm) ve 
aerosol damlacıkları  (genellikle < 5 µm) yolu ile 
gerçekleşir. Yerçekimi ile hızla aşağı doğru çekilen 
büyük damlacıklarla karşılaştırıldığında, aerosoller 
havada bir saat veya daha uzun süre asılı kalabilir. 
Havada asılı kalan bu aerosoller göz mukozasından 
ve/veya soluk alırken ağız ve burundan vücuda 
girerek enfekte edebilme potansiyeline sahiptir.1

Virüs ile ilgili önlem almak için büyüklüklerini ve 
yayılım mekanizmalarını bilmek gerekir, Şekil 3. 

Şekil 1. PM Partikül boyutlarının görsel kıyaslaması

Şekil 2. PM Partikül boyutlarının insan 
solunum sistemine nüfuz etmesi
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Şekil 3. Çeşitli mikroskobik ve mikroskobik 
olmayan nesnelerin göreceli boyutları.2

3. HAVA FILTRESI VE FILTRELEME MEKANIZMALARI

Hava filtresi havada bulunan parçacıkları 
yakalayabilen ve muhafaza edebilen bir endüstriyel 
üründür. Hepa filtreler genellikle 2 ile 500 nm arasında 
değişen çaplarda mikro cam elyaf veya diğer fiber 
liflerinden çok katmanlı veya rasgele düzenlenmiş 
filtre medyasından pile şeklinde imal edilirler. Hava 
filtreden geçerken içerisinde bulunan partiküller 3 
filtreleme mekanizmasından biri tarafından yakalanır; 
Atalet, kesişme ve difüzyon, Şekil 4 ve Şekil 5.

1.1.Atalet Etkisi (Inertial Seperation)

Ataletli büyük parçacıklar filtrenin elyafları 
çevresindeki akışı takip edemez bunlar 
elyaflar tarafından yakalanarak tutulur.
Partiküller hava akımından yer çekimi kuvvetiyle 
ayrılır. Bu metot yer çekim kuvvetinin etki 
edebileceği (çok) büyük partiküller için geçerlidir. 

1.2.Kesişme Etkisi (Intersection Effect)

Küçük çaplı parçacıklar hava akışı izlerler ancak bir 
elyafın yakınından geçerken temel elektromanyetik 
kuvvetlerle elyafa çekilerek bağlanırlar.

1.3.Difüzyon Etkisi

0,1 µm’den daha küçük çaplı parçacıklar akış yollarını 
izlemezler. Ancak Brownian ilkesine (Hava akımının 
içinde gaz molekülleriyle çarpışarak rasgele bir 
yörünge içinde ilerlemesi) göre dolaşırlar. Bu tip 
rastgele hareket eden parçaları, yollarının üzerine sık 
dokulu engeller çıkararak yakalamak mümkündür. 
Etkin bir filtrelemenin sağlanabilmesi için çok 
sayıda partikülün medya lifleriyle çarpışabilmesi 
gerekmektedir. Bunun için, medya içinde 0.02 
m/s gibi çok düşük bir hız kullanılmalıdır. Van der 
Waals kuvveti adı verilen moleküler çekim gücü, 

partikülü medya lifleri üzerinde tutmaktadır. 
Bu durumda partikülün boyutu küçüldükçe ve 
hafifledikçe prensip daha da verimli hale gelecektir. 

4. MPPS (EN ÇOK NÜFUZ EDEN PARTIKÜL BOYUTU)

Yakalanması en zor olan MPPS değerindeki 
partikül boyutları, filtre medya yapısı ve hava 
hızına bağlı olarak 0,1-0,3 µm arasındadır. 
Mikro cam elyaf medyada bu değer 0,12-0,25 
µm arasındadır. Bir hepa filtrenin verimi MPPS 
partiküllerinden daha küçük ve daha büyük 

Şekil 4. Atalet, kesişme ve difüzyon filtrasyon 
mekanizmalarının şematiği.1

Şekil 5. Partikül boyutu ve filtreleme mekanizmasının bir 
fonksiyonu olarak yüksek verimli partikül hava filtresi 

verimliliği. MPPS, en nüfuz edici parçacık boyutu. 1
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boyutlardaki partiküllerin filtre edilmesinde, 
MPPS değerindeki veriminden daha yüksektir.
Yani 0,1 µm altındaki partiküller difüzyon etkisi ile, 
0,3 µm’ den büyük partiküller ise filtre medya liflerine 
takılacağından her iki durumda da çok verimli bir 
şekilde filtre edilebilmektedir, Şekil 6 ve Şekil 7.

Şekil 6’de ASHRAE’ye göre hepa filtre MPPS 
değerlendirmesi görülmektedir. İlgili hepa 
filtrenin 0,3 µm’ de etkinliği %99,97 iken MPPS 
değerinde %99,94 olarak gerçekleşmektedir.

5. HAVA FILTRESI ÇEŞITLERI

5.1. Kaset Filtreler

Havalandırma klima tesisatlarında ilk kademe filtre 
olarak kullanılır. Kaba toz ve liflerin tutulmasında, 
korozif ortamlarda hava filtrelemesinde, gres 
yağı ve kıvılcım tutmada, yağ buharlarının 
ayrıştırılmasında ve boya tutucu olarak. ISO 
16890 standardına göre Coarse filtre olarak 
sınıflandırılır ve çeşitli verimlerde üretilir.
Filtre medyası genellikle sentetik elyaf, poliüretan 
metalik veya cam elyaf malzemelerden, kasa 
malzemesi ise metal, karton veya polimer 
esaslı malzemelerden imal edilirler.

5.2. Torba Tipi Hassas Filtre

Merkezi klima sistemlerinde kullanılır. Konfor klima 
tesisatlarında son filtre olarak kullanılır. Hepa filtreli 
sistemlerde hepa filtreden önce kullanılır. Endüstriyel 
tesislerde kullanılır. ISO 16890 standardına göre 
ePM1, ePM2,5 ve ePM10 verim sınıflarında üretilir.

Genellikle filtre medyası sentetik veya 
cam elyaf malzemelerden, kasaları ise 
metal veya plastikten imal edilir.

ASHRAE Merv 13 ve üstü orta kalite 
filtrelerin virüs taşıyan partikülleri %75’e 
kadar filtre edebildiğini belirtir.

5.3. Rijit Tip Hassas Filtre

Merkezi klima sistemlerinde kullanılır. Torba filtreye 
göre daha kısa yer ihtiyacı vardır. Konfor klima 
tesisatlarında son filtre olarak kullanılır. Hepa filtreli 

Uygulama

Şekil 6. ASHRAE’ye göre MPPS3 

Şekil 7. MERV 6-16 arasındaki filtrelerin 
MPPS değerindeki verimlilikleri
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sistemlerde hepa filtreden önce kullanılır. Endüstriyel 
tesislerde kullanılır. Mikro cam elyaf ve sentetik 
malzemelerden üretilir. ISO 16890 standardına göre 
ePM1, ePM2,5 ve ePM10 verim sınıflarında üretilir.

Genellikle filtre medyası mikro cam 
elyaf malzemelerden, kasaları ise 
metal veya plastikten imal edilir.

5.4. EPA, HEPA Filtreler

Yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtre medyası 
genellikle 2 ila 500 nm çapa sahip borosilikat mikro 
elyaflardan yapılır. Lif uzunlukları ve kullanılan 
liflerin oranları genellikle kontrol altındadır. Tipik 
bir HEPA medyası genellikle 0,508 mm (0,020 
inç) kalınlığın altındadır. Bu nedenle, imalatında 
kullanılan elyaf çapları için filtre medyası, birkaç yüz 
elyaf tabakasından oluşur. Böylece bir katmanda 
açık boşluklar olsa bile, arkasındaki katmanlar 
parçacıkların daha fazla taşınmasını engeller.4

Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisi 
havalandırmasında, hastaneler, laboratuvarlar, 
temiz odalar, veri işleme merkezlerinde 
atmosfer kontrolünde kullanılır.

Pandemi riskine karşı havalandırma klima 
tesisatlarında virüs ve bakteri riski olan bölgelerde 
bulaşı engellemek amacıyla tercih edilir. EN 
1822 standardına göre E10, E11, E12, H13, 
H14, U15, U16, U17  sınıflarında üretilir.

Genellikle filtre medyası mikro cam 
elyaf malzemelerden, kasaları ise metal, 
ahşap veya plastikten imal edilir.

5.5. Aktif Karbon Filtre

Boya kabinlerinde solvent tutmada,  mutfaklarda 
ızgara ve yemek kokularının giderilmesinde, 
biyogaz arıtma tesislerinde, hava alanlarında 
uçak egzoz gazlarının klima sistemlerine 
karışmasının önlenmesinde, petro kimya gibi 
tesislerde havada bulunan kimyasalların klima 
tesisatlarında filtre edilmesinde kullanılırlar. 

Kömür, hindistan cevizi kabuğu gibi çeşitli 
malzemelerden imal edilebilir. Aktive edilmiş 
karbon üzerine farklı kimyasallar emprenye 
edilerek, zararlı kimyasal gazlar da tutulabilir.

5.6. Güvenli Filtre Değişim Kabinleri 
(Canister/Safe Change Filter Housing)

Hastanelerin karantina odalarının egzoz çıkışlarında, 
laboratuvarlar, kimyasal, nükleer ve ilaç endüstrisi 
gibi alanlarda bulunan zehirli, radyoaktif partiküller 
ve zararlı organizmaların çevreye ve çalışanlara 
zarar vermemesi için güvenli bir havalandırma 
sistemi ile filtre edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
kullanılan filtreleme sistemlerinde filtrelerin kritik 
tesislerde tam güvenli seviyede kullanılabilmesi 
ve değiştirilebilmesi için tasarlanmış modüler 
filtre hücrelerine Bag-in/Bag-out sistemi, Canister 
veya Güvenli Filtre Değişim kabini denir. 

6. HAVA FILTRELERININ SINIFLANDIRILMASI

Hava filtreleri Yakaladıkları partikül boyutlarına göre 
sınıflandırılırlar.  Kaba, orta ve hasas filtreleri ISO 
16890 standardına, mikron altı partikül filtreleri ise EN 
Standartına göre sınıflandırılırlar. ISO 16890 standartı 
2018 yılında EN 779:2012 standardının yerini almıştır.
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Tablo 1’de EN 779 ve ISO 16890 standartlarına göre kaba, orta ve hassas filtrelelerin sınıflandırılması verilmiştir. 
Tablo 2’de ise ISO 29463:2017 standartlarına göre kaba, orta ve hassas filtrelerin sınıflandırılması verilmiştir.

Tablo 1: EN 779 ve ISO 16890 standartlarına göre kaba, orta ve hassas filtrelelerin sınıflandırılması

Tablo 2: ISO 29463:2017 standartlarına göre kaba, orta ve hassas filtrelerin sınıflandırılması5

2. Virüs ve Nano-Partikül 
Filtrasyonunda Hepa Filtreler

Son günlerde Sars Cov-2 virüs enfeksiyonundan 
korunmak için kapalı mekân havalandırma 
sistemleri önem kazanmıştır. Ancak uzun vadede 
canlı ve cansız partiküllerin insan sağlığına 
olumsuz etkilerinin olduğu bilinmektedir. 

Özellikle insan yapımı nano-partikül olarak
adlandırılan 100 nm’den daha küçük partiküllerin 
insan sağlığına ne derecede etki ettiği henüz tam 
olarak tespit edilememekle birlikte, olumsuz etkileri 
olduğu endişesi yaygın olarak taşınmaktadır.
Teorik olarak hepa filtrelerin nano-partikülleri, 
genel filtrasyon ilkelerine göre MPPS değerindeki 
verimlilik değerinden daha iyi filtrelediği kabul 
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edilir. Nitekim, yakında EN 1822 filtre standardının 
yerine geçecek olan ISO 29463 (High efficiency 
filters and filter media for removing particles from 
air) standardında da atıf yapılan, David Y. H. Pui 
tarafından yapılan bir çalışmada, hepa filtrelerin 
5nm’ ye kadar olan partiküllerde filtrasyon 
ilkesinin çalıştığı ortaya konmuştur. Yani, hepa 
ve ulpa filtreler nano-partikülleri de verimlilik 
değerlerinin üstünde filtre edebilmektedir.

3. Filtre Yaşam Döngüsü Maliyeti

Filtrelerde enerji tüketim miktarı aşağıdaki 
formülle hesaplanmaktadır. 

Tüketilen enerji (kwh) (E), filtrenin çalışma süresine 
karşılık gelen zaman aralığındaki gücün integralidir:

E = ∫ P(t) x dt = ∫ Q(t)×Δp(t)\η(t) x dt  

Örnek bir çalışma için güç tüketimi:

eşitliği ile hesaplanır.

İnverterli veya frekans konvertörlü bir fan, basınç 
düşümlerinin değişimi ile, oransal olarak enerjisini 
dengeleyerek sabit hava akışı sağlar. Bu tür cihazların 
kullanılması, önemli enerji tasarrufu sağlar.

Filtreler, bir klima santralinde en çok enerji 
tüketimine neden olan komponentlerdendir. 
Kalitesiz bir filtre, yüksek ortalama basınç kaybı 
ve düşük ömürden dolayı satın alma maliyetinin 
çok üzerinde enerji sarfiyatı yapabilmektedir.

Şekil 7. F7 torba filtreli bir klima santralının enerji maliyeti

İtalya’da yapılan bir çalışmada, 8 ay boyunca aynı sınıf, verimlilik ve boyutlar ile farklı kalitelerde 3 
filtre karşılaştırılarak aşağıdaki elektrik enerji tüketim bedelleri elde edilmiştir. Buradan bir filtrenin 
yatırım maliyetinden önce enerji verimliliğine dikkat edilmesi gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Uygulama
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Tablo 3. Rigidbag hassas filtrelerde LCC karşılaştırma tablosu

Uygulama

4. Filtre Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Toplu insan yaşamın olduğu her yerde kirleticilerin 
seviyesi ölçülmeli ve ihtiyaca göre filtre edilmelidir. 

•Başlangıç basınç kaybı
•Toz tutma kapasitesi
•Ortalama basınç düşümü
•Toplam LCC maliyeti (Life Cycle Cost-
Kullanım süresince işletme maliyeti) 
•Ortama uygun filtrenin kullanıldığından emin olmak.

SONUÇ

Günümüz şartlarında gerek iç gerekse dış 
havanın filtre edilerek kapalı ortama verilmesi 
insan sağlığı açısından gereklidir. Bu amaçla 
kullanılan filtrelerin gerek verimlilik gerekse enerji 
tüketim değerleri göz önünde bulundurularak 
seçim yapılması çok önemlidir.•
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İnsanda ölümcül hastalık yaratan LEJYONER 
hastalığı su soğutma kulesinin çevreye yaydığı 
su zerreciklerinin içinde bulunabilir, bu riske karşı 
soğutma kulesi bakımı ciddiyetle yapılmalıdır.

Enerji santrallarında, sanayi tesislerinde ve 
otellerde, su soğutma kuleleri yaygın olarak 
kullanılıyor.  İşletmede oluşan “Atık ısı”nın tabiata 
atılmasına yarayan su soğutma kuleleri yerine 
bazı tesislerde “hava soğutmalı” teknikler tercih 
ediliyorsa da, su soğutma kuleleri önemini 
tüm dünyada koruyor ve çok kullanılıyor.

SU’yun HAVA ile birleştiği her yerde canlılar 
ve bakteriler ürer. Soğutma kulelerinde de SU 
tabii hava ile buluştuğu için su soğutma kuleleri 
de canlıların, bakterilerin ve insan sağlığını 
tehdit eden “Legionella Pneumophila” (kısaca 
Lejyonella) bakterisinin ürediği yerlerden biridir. 
Lejyonella bakterisinin çok hızlı çoğaldığı ve aktif 
olduğu sıcaklıklar 25ºC / 45ºC derecelerdir.

Bu sıcaklıklar Türkiye’nin birçok bölgesinde 
görev yapan soğutma kulelerinin çalışma 
sıcaklığıdır, bu sebeple bu hastalık açısından 
soğutma kuleleri riskli yerlerdir.

Lejyonella Bakterisi Neden Insan 
Sağlığını Tehdit Ediyor?

Su soğutma kulesi içinde üreyen ve kulenin 
hava ile beraber tabiata gönderdiği çok küçük su 
zerrecikleri içinde bulunma riski olan lejyonella 
bakterileri, soğutma kulesine yakın bölgede 
bulunan insanların akciğerlerine girebilir 
ve burada üremeye devam edebilir. 

Akciğerlerde üreyen Lejyonella bakterisi bazı 

insanlarda zatürreye benzeyen “Lejyoner 
Hastalığı” yaratır ve bu hastalık bazı insanlarda 
ölüm ile sonuçlanır.  Bu hastalığın Zatürre’ye 
benzemesi sebebi ile, hastalığın teşhisinde 
doktorlar zorlanırlar ve sonuç ÖLÜMCÜL olabilir. 

Alınacak Önlemler

Lejyonella Bakterisinin su soğutma kulelerinde 
üremesini engelleyerek insanlarda Lejyoner 
Hastalığının oluşmasını önlemek için bir taraftan 
su soğutma kulelerinin periyodik bakımlarına önem 
vermek ve diğer taraftan, gene periyodik aralıklar 
ile, en yakın sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında 
“toplam bakteri”  sayımları yaptırarak probleme 
karşı önlemler almak önerilir.  Bu önerimiz bazı 
Batı Ülkelerinde kanuni zorunluluktur ve bu 
zorunluluğa uymayan işletmeciler, devletin yetkili 
halk sağlığı mercileri tarafında kanuni tatbikata 
alınırlar.  Ülkemizde 13 Mayıs 2015 Tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Lejyoner 
Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik” sayesinde, ülkemizde de bu önemli 
sağlık riskine karşı önlemler alınmaktadır. 

Konu INSAN SAĞLIĞI olduğu için, yukarıda 
özetini verdiğimiz “önlemler” paragrafını 
aşağıdaki gibi genişletmekte yarar görüyoruz.

1.Soğutma suyu sürekli olarak şartlandırılmalıdır.

Sürekli ve kontrollu su şartlandırması soğutma 
suyunun “Bakteri Yuvası” oluşması sorununu 
ortadan kaldırır. “Bakteri Yuvası” olarak 
nitelendireceğimiz katı kirliliklerin oluşmasını 
önlemek için yöntemler şunlardır:

A.Soğutma suyu sürekli olarak filtrelenmelidir.

Her gün kuleden yüz binlerce metreküp 
ortam havası geçtiği için bu havanın soğutma 
suyunda bıraktığı kirlilik ancak soğutma 
suyunun filtrelenmesi ile alınabilir.

Resim 1. Soğutma Kulesi

Resim 2. Soğutma Suyu Filtrasyonu

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2021 • YIL: 24 • SAYI: 93 57



Dosya

B. Bakteriye yataklık yapan kireçtaşına 
karşı soğutma suyu sürekli olarak kimyasal 
ve fiziksel olarak şartlandırılmalıdır.

a)Soğutma sistemi besi suyu kalitesi kontrol altında 
tutularak istenmeyen kireçtaşı önlenebilir: Ham 
suyun kalitesine göre, klasik yumuşatma ve ters 
ozmoz teknikleri ile besi suyu hazırlanabilir.

b)Kimyasal şartlandırma yöntemi ile soğutma 
suyu sisteminde kireçlenme önlenebilir.

c)Kimyasal yöntemi “ÇEVRECİ bulmayan” 
kuruluşlar, fiziksel yöntem ile görev yapan 
Frekans Jeneratörü tekniği ile, hiçbir kimyasal 
kullanmadan soğutma kulesinde Legionella 
bakterisine yataklık yapan biyofilm, kireçlenme 
ve yosun oluşmasını önleyebilirler. 

C. Soğutma suyu iletkenliği sürekli olarak 
kontrol altında tutulur ve iletkenlik yükseldiğinde 
otomatik olarak bir miktar su deşarj edilir, atılan 
su yerine otomatik olarak taze su gelir ve soğutma 
suyu iletkenliği normal seviyede tutulur.

2.Soğutma Suyu’nun Mikrobiyolojik 
durumu sık sık kontrol edilir. 

Ayda bir, tıbbi laboratuarlarda “toplam bakteri 
sayımı” yaptırılarak soğutma suyunda “canlı” 
miktarı gözlemlenir.  Birim sudaki bakteri miktarı 
yüksek çıkarsa derhal soğutma sistemi  dezenfekte 
edilir ve yukarıda sözü edilen bakteri yuvaları 
yok edilir.  Soğutma Sularının Dezenfeksiyonu 
ülkemizde genelde KLOR türleri ve ayrıca “Biyosit” 
olarak adlandırılan kimyasallar ile yapılmaktadır.

Yapılan incelemelerde klor’un (Sodyum 
Hipoklorit) Lejyonella bakterisine yeterince 
etkilemediği görülmüştür. Bu sebeple alışılagelmiş 
klor dezenfeksiyonuna güvenmemeliyiz. 

A.B.D.ve İngiltere’de 1990 dan bu yana, soğutma 
suyunun Ozon Gazı ile şartlandırma tekniği 
çok geliştirildi. Ozon gazı Lejyonella ve diğer 
bakterileri ve yosun türü canlıları tamamen 
yok eder. Klor ve biyositlerin çoğu belli pH 
derecelerinde etkiliyken Ozon Gazı her pH 
derecesinde dezenfeksiyon görevini yapar.

3.Su soğutma kuleleri periyodik 
“aylık” kontrola alınmalıdır.

Bu kontrolda kulede ve soğutma suyu 
sisteminde kireçtaşı, tortu, “biyofilm” gibi 
Lejyonella bakterisinin üremesine yataklık yapan 
kirlilikler tespit edilmeli ve yok edilmelidir. 

4.Şok Dezenfeksiyon.

Bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak, birkaç 
ayda bir kulenin komple bakımı yapıldıktan 
sonra şok dezenfeksiyonu yapılması önerilir.

Mühendislere düşen görev: İnsan sağlığını 
tehdit eden Lejyonella hastalığının insana zarar 
vermesini önlemek için meslektaşlarımıza 
görev düştüğü görüşündeyiz. Çünkü soğutma 
sistemlerinin tasarımını, montajını ve devreye 
alınmasını tesisat mühendisleri yapar. 

Sanayi tesislerinin ve otellerin çoğunda, soğutma 
sistemlerinin işletilmesi ve bakımı genelde 
mühendisler tarafından yapılır. Bu sebeple, 
soğutma sistemleri ile yakından ve uzaktan 
ilişkide olan meslektaşlarımızın Lejyonella’ya 
karşı tedbirleri alması için bu konuda kendilerini 
ve teknik yardımcılarını eğitmelerini öneririz.•

Resim 3. Soğutma Suyu Kimyasal Dozaj Sistemi

Resim 4. Frekans Jeneratörü ile Lejyonella Mücadelesi
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Makale

ÖZET

Bu çalışmada evaporatif soğutucu sistemi tasarım 
ve prototip deneme aşamaları raporlanmıştır. 
Isı değiştirici yüzeyleri için alüminyum malzeme 
kullanılmış ve düz satıh preslenerek türbulansı 
artıran ve kanal yapısını oluşturacak yüzey şekilleri 
verilmiştir. Isı değiştirici yüzeyleri için ısı transfer 
katsayısı hesaplamalı akışkanlar mekaniği yazılımı 
kullanılarak hesaplanmıştır. Isı eşanjörünün 
termodinamik modeli oluşturulmuş ve model 
kullanılarak eşanjör boyutlandırması yapılmıştır. 
Evaporatif soğutma sistemi tasarlanmış ve akış 
şeması sunulmuştur. Evaporatif soğutma sistemi 
prototipi üretilerek performans testleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Evaporatif 
soğutucu, ısı geri kazanımı, cfd.

ABSTRACT

In this study, evaporative cooler system design 
and prototype trial stages are reported. Aluminum 
material is used for heat exchanger surfaces and 
flat surface is pressed to increase turbulence and 
form the channel structure. The heat transfer 
coefficient for the heat exchanger surfaces was 
calculated using computational fluid mechanics 
software. Thermodynamic model of heat exchanger 
was formed and heat exchanger sizing was done 
by using model. Evaporative cooling system 
is designed and its flow diagram is presented. 
Evaporative cooling system prototype is produced 
and performance tests are performed.

Key Words: Evaporative cooler, heat recovery, cfd.

1. GIRIŞ

Evaporatif soğutmada havaya su buharı eklenerek 
sıcaklık düşürülür. Sıvı fazında basınç altında 
püskürtülen suyun buharlaşması için gereken ısı 
havadan alınır ve soğutma gerçekleşir. Evaporatif 
soğuma sistemleri direk ve dolaylı olmak üzere iki 
tipe ayrılır. Direk evaporatif soğutma sistemlerinde 
su havaya eklenir, soğuyan havanın nem oranıda 
artar. Dolaylı evaporatif soğutma sistemlerinde 
ise su ikinci bir hava akımına püskürtülerek bu 
akımın soğutulması sağlanır [1] Soğutulan hava 
ısı eşanjöründen geçerken birinci hava akımının 
sıcaklığını nem oranını değiştirmeden düşürür.

İklimlendirme ve soğutma sistemleri evaporatif 
soğutmanın kullanıldığı temel uygulamalardır. 
Hava soğutmalı yoğuşturucular bu sistemlerde 
kullanılmakta ve soğutma prosesinin verimi 
yoğuşturucudaki ısı değişiminden etkilenmektedir. 
Özellikle kuru ve sıcak iklim koşullarında 
yoğuşturucu girişinde havaya su püskürterek 
sıcaklığının düşürülmesi yoğuşturucudaki 
ısı geçişini artırarak soğutma sisteminin 
veriminin artışını sağlamaktadır [2].

Evaporatif soğutma kullanımının başka örnekleri 
mimari uygulamalarda görülebilir. Binaların 
tasarımında iç ve dış ortamlarda ısıl konforun 
sağlanması önemli hedeflerden biridir. Su püskürtme 
ile yapılan evaporatif soğutma diğer mikro 
iklimlendirme yöntemlere kıyasla çevreye zararlı 
akışkan kullanımının bulunmaması ve ekonomikliği 
nedenleri ile avantajlı bir alternatiftir. Bu yöntemin 
kullanımı inovatif proje tasarımlarına imkan 
vermekte ve tasarımda esneklik sağlamaktadır [3].
Enerji sektöründe su püskürtme ile evaporatif 
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soğutma gaz turbini ve soğutma kulesi ön soğutma 
prosesi olarak kullanılmaktadır. Gaz türbinlerinde 
yüksek dış ortam sıcaklıklarında güç üretimi 
kompresöre giren havanın düşük yoğunluğu 
nedeni ile azalmaktadır. Kompresör girişine su 
püskürtülerek havanın sıcaklığının düşürülmesi, 
hava yoğunluğunun ve debinin artmasına neden 
olmakta ve türbinin güç üretimi artmaktadır [4]. Bu 
yöntemin yanısıra aşırı püskürtme ıslak sıkıştırma 
ve giriş havasının mekanik olarak soğutulması da 
benzer etkiyi gösteren yöntemler olmakla birlikte 
su püskürtülerek soğutma düşük maliyeti ve 
yüksek verimi ile tercih edilen yöntemdir [5].

2. EVAPORATIF SOĞUTUCU ÜNITESI TASARIMI

Direk ve dolaylı soğutmanın birlikte kullanıldığı 
bir evaporatif soğutucu ünitesi plakalı ısı ejanjörü, 
fan, ve santrifüj nemlendirici içerir. Fan ve santrifüj 
nemlendirici ünitesi Şekil 1 de gösterilmiştir. 
Dış ortamdan alınan sıcak ve kuru hava plakalı 
ısı eşanjöründen geçer ve bir miktar soğur ve 
santrifüj nemlendirici ünitesi üzerinden akar. 
Santrifüj nemlendiricide iki disk arasında döner 
çark ile hızlandırılan su filmi disklerin arasından 
çıkarken mekanik etki ile damlacıklara parçalanır. 
Damlacıklar fan ile ısı eşanjöründen çekilen havanın 
içinde buharlaşarak bu hava akışını soğutur ve bağıl 
nemini artırır. Soğutulan yüksek bağıl nemli hava 
ısı eşanjörünün diğer kanalından geçerken giriş 
havasını soğutur ve ısınarak bağıl nemi düşer.

Şekil 1. Fan ve santrifüj nemlendirici.

Isı değiştirici yüzeyleri için alüminyum malzeme 
kullanılmış, düz satıh preslenerek türbulansı 
artıran ve kanal yapısını oluşturacak yüzey 
şekilleri verilmiştir. İki farklı yüzey şekli için hava 
akış alanı ızgarası oluşturulmuş ve hesaplamalı 
akışkanlar dinamği yazılımı kullanılarak akış basınç 
düşüş değeri ve ısı transfer hesaplanmıştır. 

Şekil 2 kullanılan iki farklı yüzey tasarımını 
göstermektedir. Hesaplamalarda yüzey sıcaklığı 
47oC, giriş hava sıcaklığı ise 27oC olarak alınmıştır. 
Hesaplanan basınç düşüşü ve ısı transfer hız 
değerleri Tablo 1 de sunulmuştur. Hesaplama yapılan 
yüzeylerden Yüzey (a) yüksek miktarda basınç 
düşüşüne sebep olduğu için elenmiş ve bu yüzey şekli 
üzerinde çalışmalar devam ettirilmemiştir. Basınç 
kaybı kabul edilebilir seviyede olan ikinci yüzey için 
ısı transfer korelasyonu hesaplamaları yapılmış ve ısı 
değiştirici yüzeyin etkinliği denklemi elde edilmiştir.

Şekil 2: Plakalı ısı değiştirici yüzeyleri Yüzey (a) ve Yüzey (b).
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Tablo 1.Yüzey ısı transfer ve basınç kaybı analizi sonuçları.

Yüzey Tipi Akış Hızı Basınç düşüşü Isı Transferi

Yüzey (a)
2.0 m/s 33 Pa 7.9 W
2.5 m/s 49 Pa 9.4 W
3.0 m/s 64 Pa 10.8 W

Yüzey (b)
2.0 m/s 11 Pa 8.5 W
2.5 m/s 16 Pa 10.0 W
3.0 m/s 20 Pa 11.0 W

Plakalı ısı değiştiricide kullanılacak yüzeyin ısı transfer sayısal analizlerden türetilen ısı transfer etkinlik denklemleri 
aşağıda verilmiştir.

(1)

(2)

(3)

(4)

Isı eşanjöründe kullanılan yüzey için Nusselt sayısını Reynods sayısına bağlayan korelasyon, Prandtl sayısı 0.7 
kabul edilerek, Colburn anolojisi ile yapılan hesaplardan türetilmiştir.

Seçilen yüzey ile oluşturulan ısı eşanjörlerinin performansları verilen denklemler ile hesaplanmış ve evaporatif 
soğutucu için eşanjör boyutları belirlenmiştir.

3. DENEY DÜZENEĞI

Evaporatif soğutucunun performans testleri 
yapılabilmesi için bir test düzeneği geliştirilmiştir. 
Test düzeneğinde sıcak kuru hava akışı sağlayan 
bir şartlandırma ünitesi ve evaporatif soğutucu 
bulunmaktadır. Düzeneğin genel görünüşü ve 
test akış şeması ise Şekil 3 de gösterilmektedir. 
Şekil 3 de P1 noktasından giriş yapan dış ortam 
havası ısıtıcı ve soğutucu eşanjörler üzerinden 
geçerek istenen sıcaklığa getirildikten sonra P2 

noktasına gelir. Isı geri kazanım eşanjörünün sıcak 
tarafından geçerek P3 noktasından çıkar ve santrifüj 
nemlendiricide nemi artırılır ve sıcaklığı düşer, P4 
noktasında ısı geri kazanım eşanjörünün soğuk 
tarafından girer ve P5 noktasına gelir ve dışarı atılır.

Siemens QFM 2160 sensörü ile P1-P5 noktalarında 
sıcaklık ve nem ölçümleri yapılmıştır, hava akış debisi 
fan motorunun frekans değerinden hesaplanmıştır. 
Deney sırasında sistemin rejime giresi için yeterli 
süre beklendikten sonra ölçümler alınmıştır.
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Şekil 3. Evaporatif soğutucu deney düzeneği

Tablo 2. Evaporatif soğutucu deney giriş, çıkış sıcaklık değerleri.

Test düzeneğinde en 40°C ye varan sıcaklıklara ısıtılan hava ile evaporatif soğutucunun performans deneyleri
yapılmıştır. 

Deneylerde farklı hava debi ve sıcaklıkları kullanılmıştır. Evaporatif soğutucu verimliliği için aşağıdaki denklem 
kullanılmıştır.

(5)

Tablo 2, deneylerde ölçülen performans değerlerini 
ve Şekil 4 ise bir deney için eşanjör giriş çıkışlarında 
ölçülen sıcaklık ve nem değerlerini psikometrik 
diyagramda göstermektedir. Testlerin çoğunda giriş 
sıcaklığı 40°C seviyesinde ayarlanmıştır, soğutucu 
verimliliği debi arttıkça düşüş göstermektedir. 
Santrifüj nemlendirici performansı ve havanın P2 
noktasında taşıyabildiği su miktarı cihazın verimini 
direk etkilemektedir. Düşük debilerde havaya santifüj 

nemlendiricinin kattığı su ile hava yaş termometre 
sıcaklığına kadar soğumakta ve bir miktar su sis 
halinde hava ile taşınarak eşanjör ve çıkış hattında 
hava sıcaklığı değişirken buharlaşmaktadır. Yüksek 
hava debilerinde ise P2 noktasında hava yaş 
termometre sıcaklıklarına kadar soğumamakta 
ve soğutma verimi düşmektedir. Giriş sıcaklığı 
düşürüldüğünde soğutma verimi yükselmektedir.
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Test düzeneğinde en 40°C ye varan sıcaklıklara ısıtılan hava ile evaporatif soğutucunun performans deneyleri
yapılmıştır. 

Deneylerde farklı hava debi ve sıcaklıkları kullanılmıştır. Evaporatif soğutucu verimliliği için aşağıdaki denklem 
kullanılmıştır.

Makale

Şekil 4. Performans deney ölçümü, hava akış hızı 10000 m3/saat.

SONUÇ

Evaporatif soğutucu ünitesi tasarımı yapılmış 
ve performansı ölçülmüştür. Ünite fan, santifüj 
nemlendirici ve ısı eşanjöründen oluşmaktadır. 
Eşanjör boyutlandırması öncesinde transfer 
yüzeyi şekillendirilmiş ve ısı transfer modeli 
kurulmuştur. Soğutucu üretilerek performansı 
deneysel olarak ölçülmüştür. Evaporatif 
soğutucu verimi test edilen şartlarda %45 
ve %70 arasında değişiklik göstermiştir. 
Benzer giriş sıcaklıklarında hava debisi 
arttıkça soğutucu verimi düşmektedir. 
Ünitede bulunan santrifüj nemlendirici 
performansı tüm ünitenin veriminde 
direk etki etmektedir. Benzer debi 
değerlerinde giriş sıcaklığı düştüğünde 
soğutucu verimi artmaktadır.•
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1 ACS

2 Aera 

3 Akantel

4 A Klima

5 Ak-Maks
6 Aksal
7 Ahmet Yar

8 Aldağ

9 Alindair

10 Almira

11 Arel Havalandırma

12 Argemsan

13 A.T.C.

14 Ay-Pas

15 Bal-Ay-Ka Müh.

16 Barlas Soğutma

17 Başarır Soğutma

18 Birim Teknik

19 Bomaksan  

20 Buzçelik

21 Bütaş Klima

22 CFM Soğutma

23 Cantek

24 Coşgun Furkan Inş.

25 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 Frigoduman

45 Friterm

46 GMD Genel Mekanik Dizayn

47 Güldem

48 HB Mekanik
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49 HCS Teknik

50 Imas

51 Imbat

52 Jet Iklimlendirme

53 Karataş Soğutma

54 Karyer 

55 Klas Klima

56 Lazer

57 Lotus Technic

58 Makro Teknik

59 Masvent

60 Matesis

61 Mekanik Endüstri 

62 Messan

63 Mitsubishi Electric

64 MS Klima

65 MTT

66 Net Soğutma

67 Neta Ekipman

68 Nursaç Havalandırma

69 Ontek

70 Otto Otomasyon

71 Öge Müh.

72 Öztaş

73 Pnöso

74 Rast Enerji

75 RD Grup

76 Ref Isı

77 Rothenberger

78 Savaşlar

79 Sevel Dondurma Makinaları

80 Sisbim

81 Tayfun Iklimlendirme

82 Teknion

83 Terkan

84 Termokar

85 Termomak

86 Termosan

87 Tolerans Müh.

88 Trio Iklimlendirme

89 Tunç Tesisat 

90 Türkoğlu Makina

91 Ulus Soğutma

92 Uzay Mekanik

93 Üntes

94 Venco

95 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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