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E D I T Ö R D E N

Bu konulara yoğunlaşıldığında sonuçta, verimlilik 
iyileştirme, akıllı ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, 
daha temiz üretim kavramlarına odaklanan geniş 
bir konu yelpazesinde daha fazla gelişme getiren 
farklı kavram ve teknolojilerin bir tartışmasını 
ve bunun için çeşitli eylemlerin tartışılmasının 
gerektiği açıktır ki bu da sürdürülebilir bir 
geleceğe yol açacak ve öncülük edecektir.

Jacque FRESCO’in deyişiyle:

“Bilim ve teknolojinin akıllı kullanımı, yeni 
bir yön elde etmenin araçlarıdır.“

Son söz: Sektörümüzün de akıllı teknolojilere ağırlık 
verip, sürdürülebilir bir geleceği ülkemiz için de olanaklı 
kılması gerekir. Sürdürülebilirlik, yanıltıcı olmayan bir 
hedeftir, ancak bir vizyonu, hedeflenen eylemlerin 
dikkatlice planlanmasını ve bunların zamanında ve 
etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Dengeli ve 
sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılacak karmaşık 
gereksinimleri karşılamak için yeni teknolojilerin 
eleştirel olarak değerlendirilmesi de gerekir.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

Akıllı teknolojiler, günümüzde temel nüfus 
sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir bir gelecek 
için temeller sağlamak adına çok önemlidir ve 
sektörümüzde kullanışlı ve yaygın hale getirilebilir.

Akıllı bir yaklaşım, çağdaş toplumların önemli 
sorunlarını çözmek için gerekli olan bilgi entegrasyonu 
için bir fırsattır. Günümüzde temel zorluk, küresel 
ısınmanın etkilerini azaltmak ve toplumun dengeli 
bir ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmektir.

İlgili tüm mühendislik mesleklerinin yakın iş birliği, 
disiplinler arası sinerji elde etmek için zorunludur ve 
zorlu mühendislik problemleri böylelikle aşılabilir.

Dengeli kaynak kullanımı, verimli enerji dönüşüm 
teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemlerinin 
entegrasyonu, döngüsel ekonomi çerçevesini 
etkinleştirmek için etkili yaklaşımlar, uygun 
süreç entegrasyonu ve ayrıca nüfus için 
önemli olan diğer konulara yönelik yoğun 
araştırma çabaları gerçekleştirilmelidir.

Günümüzde ilgi duyulan stratejik konuların başında, 
özellikle sınırlı ve değerli kaynakların sürdürülebilirliği 
ve akıllı kullanımı ile ilgili, zamanımızın önemli 
sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak gelmektedir.

Bu konulara olan ilgi, yeni fikirler oluşturmakta ve akıllı 
teknolojilerin uygulanmasına dayalı mevcut sorunları 
ve zorlukların tartışılmasını gerektirmektedir.

Burada bu sorunların çözümü için, araştırmaların özellikle 
dört ana başlık alanında yoğunlaşmasına gereksinim var:

(i)Yeşil Binalar, Enerji Kullanımı ve Tüketimi, 
(ii)Güneş Enerjisi Kullanımı, 
(iii)Verimlilik ve Atık Önleme, 
(iv)Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti. 

Sektörümüzde Akıllı Teknolojilerin Rolü… 



E S S I A D ' D A N

yayınlamıştır. Ülkemizde de 16 Temmuz 2021 
tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı yayınlanmıştır. ESSİAD 
olarak TOBB bünyesinde kurulan Yeşil Mutabakat 
Çalışma Grubu toplantılarına katılarak yürütülen 
çalışmaları yakından takip etmekteyiz. 

14 Temmuz 2021 tarihinde ise AB tarafından, Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olan ‘’55’e Uyum’’ (Fit 
for 55) paketi açıklandı. Açıklanan paketin ana hedefi, 
sera gazı emisyonlarının 1990 seviyelerine göre %55 
azaltılmasıdır. Paket içerisinde iklim, enerji, toprak 
kullanımı, ulaşım ve vergi politikalarını içeren pek çok 
yasa teklifi yer almış ve bu teklifler Paris Antlaşması’na 
uyumluluk gözetilerek hazırlanmıştır. Burada yer alan, 
özellikle ihracatımızı etkileme potansiyeli olan ‘’Sınırda 
Karbon Düzenleme Mekanizması’’ (SKDM) dikkatle takip 
edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. 2023-
2025 arasındaki geçiş dönemlerinde ilk etapta 5 sektörü 
(demir-çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik) 
kapsayacak olan SKDM’nın geçiş dönemi sonrasında 
kapsamının genişletilebileceği teklifte yer almaktadır.

Yılın üçüncü çeyreğine girmeye hazırlandığımız bu 
ayda, 29 Eylül - 02 Ekim 2021 tarihleri arasında 
İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek olan ISK-SODEX 2021 Fuarı'nda 
sizlerle tekrar bir araya gelebilecek olmanın heyecanını 
taşıyoruz. Dernek standımız Fuaye 10-12 salonunda 
F24 numaralı, EHİS LAB standımız ise aynı salonda F28 
numaralı  stantta bulunacaktır.  Hem ESSİAD hem de 
EHİS LAB standlarımızda sizleri ağırlamaktan mutluluk 
duyacağımızı iletmek isterim. Detaylarını dergimizin 
ilerleyen sayfalarında bulabileceğiniz diğer faaliyetlerimiz 
ile sizleri baş başa bırakıyor, tüm katılımcılar için 
verimli ve sağlıklı bir fuar olmasını diliyorum.

Saygılarımla.

Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarımız,

Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hala 
gündemdeki yerini koruyor. Pandeminin başından 
beri uymaya özen gösterdiğimiz maske, mesafe ve 
hijyen kurallarının yanı sıra, aşılanmanın da önemini 
bu kritik süreçte gözlemliyoruz. Umarız toplumumuz 
bilimin ışık tuttuğu yolda ilerlemeyi seçer ve aşılanma 
oranımızı hızlı bir şekilde yukarıya çekeriz. 

Ağustos ayı içerisinde İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) tarafından 2020 yılı içerisinde sektörümüzde 
en çok ihracat yapan firmaların katıldığı ödül töreni 
düzenlendi. İSİB’in paylaştığı verilerde ihracatta 2020 
yılı için hedeflenen 5,5 milyar USD seviyesinin aşılarak, 
6 milyar USD seviyelerine ulaşılacağı öngörülmektedir. 
İhracat yaparak ülke ekonomimize katkı veren tüm 
sektör firmalarına teşekkür eder, ödül töreninde 
kendi kategorilerinde en fazla ihracat yapan ilk 3 
firma içerisine giren ESSİAD üyesi firmaları da tebrik 
eder, başarılarının artarak devam etmesini dileriz.

9 Ağustos 2021 tarihinde Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 6’ncı Değerlendirme Raporu 
çevrim içi olarak yayınlandı (Bu raporun 5’ncisi 2013 
yılında yayınlanmıştı). Raporda iklim değişikliklerine 
sebep olan küresel ısınmanın insan faaliyetlerinden 
kaynaklandığı açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu 
rapora göre, önümüzdeki günlerde iklim değişikliğinin 
sebep olduğu afetlerin çok daha sık gerçekleşeceği 
bildirilmektedir. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında 
yaşamış olduğumuz yangın ve sel felaketleri korkarız ki 
önümüzdeki senelerde yaşayacak olacağımız afetlerin 
habercileridir. Bu noktadaki en önemli temennimiz, 
yetkililerin de bu öngörü ile bilimin aydınlattığı 
gerçekleri esas alarak gerekli önlemleri almalarıdır.

Gelinen bu noktada Avrupa Birliği, küresel ısınmanın 
sebep olduğu iklim değişiklikleri ile mücadele 
politikası aracı olmasının yanı sıra aynı zamanda 
ekonomik sonuçlarından da faydalanmayı planladığı 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 11 Aralık 2019 tarihinde 



ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD ve MMO Izmir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bir Araya Geldi

ESSİAD ve MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımları ile 18 Ağustos 2021 
tarihinde ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeni yerine taşınmak üzere çalışmaları 
devam eden MMO İzmir Şube Kalibrasyon 
Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi (KALMEM) 
ile ESSİAD bünyesinde kurulum ve çalışmaları süren 
EHİS LAB Projesi ve diğer alanlarda yapılabilecek 
çalışmaların iş birliği içinde yürütülmesinin imkânları 
konuşularak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Yeşil Mutabakat Özel Sektör Istişare Toplantısı Gerçekleştirildi

TOBB bünyesinde kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma 
Grubu üyesi kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin 
katılımları ile 27 Ağustos 2021 tarihinde Ticaret 
Bakan Yardımcısı Mustafa TUZCU başkanlığında Yeşil 
Mutabakat Özel Sektör İstişare Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi. ESSİAD'ı temsilen Yönetim Kurulu 
Üyesi Burak SATOĞLU'nun katıldığı toplantıda; 

TOBB, TİM, DEİK, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve 
Türk Müteahhitler Birliği gibi özel sektör çatı 
kuruluşlarının yanı sıra birçok sektör temsilcisi 
kuruluş ve firma, ülkemizin Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı kapsamındaki beklentilerini ve yürütülecek 
çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan 
Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın ele alındığı 
toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları, 16 Temmuz 
2021 tarihinde yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı'na ilişkin yorum ve eleştirilerini dile getirdiler. 
Başlangıç toplantısı olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte bundan sonraki düzenlenecek olan 
istişare toplantılarının odak grupları ve kümelenme 
potansiyeli yüksek olan sektörler bazında 
devam edeceği konusunda bilgi aktarıldı.
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ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD, Tepekule Iş Merkezi'nde Düzenlenen 
 Mesleki Dernekler Dayanışma Organizasyonu'nda Yer Aldı

Ege Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği 
(EGEKOBİDER), Ege Soğutma Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (ESSİAD), Enerji Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği (ENSİA), TMMOB Elektrik 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası İzmir Şube, Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği (TTMD), Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarını Destekleme Derneği (YEDER)’nin Yönetim 
Kurulu Başkan ve temsilcilerinin katılımları ile 08 
Eylül 2021 tarihinde Tepekule İş Merkezi Mesleki 
Dernekler Dayanışma Organizasyonu gerçekleştirildi. 

ESSİAD'ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Burak 
SATOĞLU, İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, 
Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT ile 
Dünya Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi Yaşar KUŞ'un 
katılım sağladığı organizasyonda İzmir'e ve gelecek 
kuşaklara birlikteliği aktarmak, derneklerarası 
güç birliğini sağlamak amacıyla yapılabilecek 
çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirildi. 

Soğuk Hava Depolarının
Yeni Nesil Sürgülü Kapısı
Kingspan MORS 

Kingspan Yapı Elemanları A.Ş.
Çırağan Cad. No: 97
Ortaköy 34347 Beşiktaş İstanbul  

T: +90(212) 236 60 32 (pbx) 
E: info.turkey@kingspan.com

İzmir Ofi s:
Çınarlı Mah. Fatih Cad.  1587 Sk. 
No: 2 / 1101 Ater Tower 
Konak 35170 İzmir

www.kingspanpanels.tc

Rakipsiz ısı yalıtımlı QuadCore™ 
Teknolojisi şimdi kapınızda.

Kingspan MORS, Soğuk Hava depoları için 
tasarlanmış, sürgülü kapı sistemidir. Kapının 
yalıtım çekirdeğini, sınıfının en iyi termal
performansını sağlayan ( : 0.018 W/mk)   
Kingspan’in yeni nesil QuadCore™ teknolojisi 
oluşturmaktadır.

Yüksek Isı Yalıtımı
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Endüstriyel Havalandırma, Iklimlendirme ve Soğutma Sanayiinde 
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması Webinarı Gerçekleştirildi

ESSİAD organizasyonunda 08 Eylül 2021 tarihinde 
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve 
Soğutma Sanayiinde Fikri Mülkiyet Haklarının 
Korunması Webinarı gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Komisyonu 
Başkanı Burak SATOĞLU'nun açılış konuşması 
ile başlayan ve Fikri Mülkiyet, Bilişim ve Ceza 
Hukuku Öğretim Görevlisi ve Danışmanı 
Av. Nevhan AKYILDIZ'ın konuşmacı olarak yer aldığı 
webinarda Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Sektörü'nde bir şirkete ait olan ürün, 
teknik resim, çizim gibi eserler ile yazılım, program 
gibi donanımlara ilişkin telif haklarının neler 
olduğu ve telif haklarının nasıl korunması gerektiği, 
sözleşmelere ilişkin cezai ve hukuki koruması ile
haksız rekabet uygulamaları konusunda bilgi aktardı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen webinar katılımcıların 
sorularının yanıtlanmasını takiben sona erdi.
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Soğuk Hava Depolarının
Yeni Nesil Sürgülü Kapısı
Kingspan MORS 

Kingspan Yapı Elemanları A.Ş.
Çırağan Cad. No: 97
Ortaköy 34347 Beşiktaş İstanbul  

T: +90(212) 236 60 32 (pbx) 
E: info.turkey@kingspan.com

İzmir Ofi s:
Çınarlı Mah. Fatih Cad.  1587 Sk. 
No: 2 / 1101 Ater Tower 
Konak 35170 İzmir

www.kingspanpanels.tc

Rakipsiz ısı yalıtımlı QuadCore™ 
Teknolojisi şimdi kapınızda.

Kingspan MORS, Soğuk Hava depoları için 
tasarlanmış, sürgülü kapı sistemidir. Kapının 
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performansını sağlayan ( : 0.018 W/mk)   
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ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD Fahri Üyelerinden Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI 
“En Başarılı Bilim Insanları” Listesinde

AD Scientific Index 2021 yılı dünyanın en üretken 
10 bin bilim insanı sıralamasını yayınlandı. 
ESSİAD Fahri Üyelerinden, Yaşar Üniversitesi 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, ülkemizden 
listeye giren 44 bilim insanı arasında yer aldı. 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi de 
olan Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, alanında dünyada 
67. Avrupa’da ise 10. sırada yer aldı.

AD Scientific Index, dünyada 195 ülkedeki 11 bin 
941 üniversiteden 708 bin 527 bilim insanının; 
toplam ve son beş yıldaki Google Scholar H index ve 
i10 index değerleri ile atıf sayısına göre, üretkenlik 
katsayısını ve aynı zamanda üniversite, ülke, bölge, 
dünya, temel alan ve branşlardaki sıralama ile 
değerlendirmesini yapıyor. Yayımlanan AD Scientific 
Index 2021’de sıralamaya giren ilk 10 bin bilim insanı 
arasında, ülkemizden de 44 bilim insanı bulunuyor. 

Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, bu 44 bilim insanı arasında 
yer alarak listenin “Mechanical Engineering” 
(Makina Mühendisliği) alanında dünyada 67’nci, 
Avrupa’da 10’uncu, Türkiye’de ise 2. sırada yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim Insanları Listelerinde

Farklı kuruluşlar tarafından oluşturulan dünyanın 
en etkili bilim insanları listelerinde de yer alan Prof. 
Dr. Arif HEPBAŞLI, bilim dünyasında, yayınların ve 
atıfların büyük önemi olduğunu belirterek, böyle 
bir listede üst sıralarda yer almanın gurur verici 
olduğunu ifade etti. Enerji alanındaki çalışmalarıyla 
ülkemizin sayılı bilim insanları arasında yer alan 
TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Hepbaşlı, Selçuk Yaşar 
Ödülü Seçici Kurul’da da bulunuyor. Prof. Dr. Arif 
HEPBAŞLI’nın çalışmaları; enerji ve ekserjiye dayalı 
analizler ve değerlendirmeler ile sürdürülebilir 
enerji teknolojileri üzerinde yoğunlaşıyor. Prof. 
Dr. Hepbaşlı’nın, aynı zamanda, enerji verimliliği 
ve yönetim sistemi, araçlarda enerji tasarrufu, 
binalarda yenilenebilir enerjinin kullanımı ve enerji 
verimliliğinin sağlanması, jeotermal ısı pompaları ve 
uygulamaları, yapılarda enerji kullanımının çevresel 
etkilerinin değerlendirilmesi ve ülkemiz için yararlı 
olabilecek enerjiyle ilgili değişik uygulamalara 
dönük çalışmaları da bulunuyor. Çok sayıda ulusal 
uluslararası bilimsel etkinliklerin organizasyonunda 
yer alan Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, enerjiyle ilgili 
çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde de 
hakemlik, editörlük gibi görevler üstleniyor.

Kaynak: www.yasar.edu.tr

ESSIAD Yayın Kurulu,
Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

ESSİAD'ın 1997 yılından beri yayın hayatını sürdüren 
Soğutma Dünyası dergisi sektörde adından söz 
ettirmeye devam ediyor. Zengin içeriği ile okuyucuları 
ile üç aylık periyotlarda buluşan Soğutma Dünyası 
dergisinin Yayın Kurulu çevirim içi olarak 08 Temmuz 
2021 ve 09 Eylül 2021 tarihleri arasında bir araya geldi.

Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Başkanı Nilay TUTAN, 
Editör Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, ve Yayın Kurulu Üyelerinin 
katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda derginin yeni 
sayısı üzerinden görüşmeler gerçekleştirildi. 
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Sektörden Haberler

EYODER’in Yeni Başkanı Onur ÜNLÜ Oldu

Kazan Operatörlüğü Eğitim ve Sınav Merkezi Açıldı

Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin 
(EYODER) 12. Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevine Onur ÜNLÜ seçildi. 
Yeni dönemde, "sürdürülebilir büyüme için hep 

birlikte" mottosuyla hareket edeceklerini söyleyen 
Ünlü, işletmelerin karbon nötr olma hedefine 
katkı sunmak üzere eğitim ve bilinçlendirme 
çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Enerji verimliliği sektörünün sağlıklı olarak 
gelişmesi için faaliyetlerini sürdüren Enerji 
Verimliliği ve Yönetimi Derneği’nin (EYODER), 12. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda EYODER Yönetim Kurulu, Denetim 
Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. 
Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında, önceki 
dönemde başkan yardımcılığı görevini üstlenen 
Onur ÜNLÜ, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 
Başkan yardımcıları ise Dr. Kubilay KAVAK, Prof. Dr. 
Sermin ONAYGİL ve Özgür Kaan ALİOĞLU oldu.

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği (KBSB) 
ile Gedik Eğitim Vakfı (GEV)’nın birlikte kurdukları 
Kazan Operatörlüğü Eğitim ve Sınav Merkezi, 
Gedik Üniversitesi MYO bünyesindeki hizmet 
binasında 8 Temmuz 2021’de yapılan açılış töreniyle 
faaliyete başladı. Merkezde Sıcak Su Kazanı, 
Buhar Kazanı ve Kızgın Yağ Kazanı Operatörlüğü 
mesleklerinde eğitimler düzenlenecek, yapılacak 
sınavlarda başarılı olan meslek ustalarına da 
MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.

Üniversite-Sanayi İş birliğinin güzel bir örneğini 
teşkil eden merkezin açılışına çok sayıda davetli 
katıldı. Törende Gedik Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya GEDİK, KBSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem ÖZYILDIRIM, Gedik Holding CEO’su Mustafa 
KOÇAK ve KBSB eski başkanlarından Ali EREN 
birer konuşma yaparak merkezin çok önemli bir 
boşluğu dolduracağını, eğitimli operatörlerin işletim 
hatalarından kaynaklanan kazaların önlenmesinde 
büyük rol onayacaklarını, kazanların usulüne uygun 
işletilmesiyle önemli miktarda enerji tasarrufu 
yapılacağını anlattılar. Açılış töreninden sonra merkez 
gezilerek, eğitim ve sınavlar hakkında bilgi alındı.

EYODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Onur ÜNLÜ
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Sektörden Haberler

ISIB, 2020’nin En Çok Ihracat Gerçekleştiren Şirketlerini Ödüllendirdi

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 2020 
yılı içinde ihracat pazarında etkili rol üstlenen ve en 
çok ihracat gerçekleştiren firmaları ödüllendirdi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın 
ev sahipliğinde 19 Ağustos 2021 Perşembe günü 
Radisson Blu Hotel & Spa Tuzla’da gerçekleştirilen 
ödül törenine İSİB Yönetim ve Denetim Kurulu 
üyeleri, ESSİAD'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Can İŞBİLEN, ödül alan firmaların yönetim kurulu 
üyeleri ve profesyonel yöneticileri ile pek çok 
sektör paydaşı katıldı. Ayrıca organizasyon içinde 
Prof. Dr. Emre ALKİN, katılımcılara “Dünya ve 
Türkiye: 2021 ve Ötesi” adlı bir sunum yaptı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Şanal, Birliği 
oluşturan tüm firmaların var güçleri ile Türkiye’nin 
kalkınması ve büyümesi konusunda çalıştıklarını ifade 
ederek şunları söyledi: “Türk İklimlendirme sektörü, 
ihracatın lider sektörlerinden biri olma yolunda emin 
adımlara ilerliyor. 2021 yılının geçtiğimiz kısmında 
yüzde 40 büyüme ile ihracatımızı şahlandırdık. Tüm alt 
sektörlerde yüzde 30 ila yüzde 70 arasında büyümeyle 
ilerliyoruz. 2021’in başında koyduğumuz 5,5 milyar 
dolarlık yıllık ihracat büyüklüğü hedefimizi revize ettik. 
Yılı 6 milyar doların üzerinde bir seviyede kapatacağız. 
Bu başarı sektörümüzün ortak eseri. 2020 yılında 21 
kategoride en çok ihracatı gerçekleştiren firmalarımız, 
uyguladıkları etkin ticari ve pazarlama yönetimleri ile 
bu yılın ödüllerine ulaştılar. Birliğimizin ödül alamayan 
üyeleri de var güçleri ile çalıştıklarını biliyoruz ve 
görüyoruz. Onlar da önümüzdeki yıllarda ülkemizi 

elde edecekleri başarılarla gururlandıracaklarından 
hiç şüphemiz yok.” Pandeminin etkisinin tüm 
Dünya’da zayıflamaya başlaması ile beraber fiziki 
etkinlik ve organizasyonların tekrar yapılmaya 
başlayacağını belirten Şanal, “Bildiğiniz üzere gelecek 
yıl yapılacak Mostra Convegno Expocomfort’a 
Birliğimizin girişimleri ile Türkiye partner ülke 
oldu. İSİB olarak bu organizasyonun hepimiz 
için katma değere dönüştürecek planlamaların 
üzerinde titizlikle çalışıyoruz” dedi.

2020 Yılında Ödül Kazanan ESSIAD 
Üyeleri ve Kategorileri

En Çok Soğutmalı Kabin-Buzdolabı 
Ihracatı Yapan Firma
Ahmet Yar İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

En Çok Soğutma Grubu ve Sistemleri 
Ihracatı Yapan Firma
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.

En Çok Eşanjör-Batarya Ihracatı Yapan Firma
Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.
Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

En Çok Fan ve Fanlı Üniteler Ihracatı Yapan Firma
Eneko İthalat ve İhracat Pazarlama A.Ş.
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Türkiye IMSAD: "Iç ve Dış Pazardaki Talep Artışı, Üretimde Etkili Oluyor"

Türk İklimlendirme Sektörü, 2021 yılının Haziran 
ayında yaptığı 574,8 Milyon dolarlık ihracat ile aylık 
bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. 

Sektörün ihracatı, 2020 Haziran ayına göre yüzde 
62, 2021 yılbaşından bu yana ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 45,7 oranında arttı. 

Sektörün, 2021 yılbaşından bu yana Türkiye 
ihracatından aldığı pay ise yüzde 2,9 seviyesine 
ulaştı. Tüm alt ürün gruplarında ihracatını artıran 
Türk İklimlendirme Sektörü Ocak-Haziran 2021 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 
63,8, Soğutma Sistem ve Elemanları alt sektöründe 
yüzde 32,8 Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 
38,3, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 
41,1, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise 
yüzde 53,9, Yalıtım Malzemelerinde ise yüzde 42,4 
ihracat artışı sağladı. Ocak-Haziran 2021 içerisinde 
ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, 
Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Romanya oldu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, yaz ayları 
ve aşılamanın yoğunlaşması paralelinde pandeminin 
etkisinin azaldığını ve sektör firmalarının ihracatlarını 
istikrarlı bir şekilde artırdığını ifade ederek şunları 
söyledi: “Sektör olarak 2021 yılını, hedefimiz olan 
5,5 milyar dolarlık ihracat büyüklüğünü aşarak 

6 milyar dolar seviyesinde kapatacağımızı 
öngörüyoruz. Tüm alt sektörlerde yüzde 30 ila 
yüzde 70 arasında büyümeyle ilerliyoruz. Bunun 
en büyük nedeni Türk İklimlendirme sektörünü 
oluşturan firmalarımızın tüm coğrafyalarda 
etkin bir şekilde satış ve pazarlama faaliyetleri 
yürütmesidir. Biz de İSİB olarak kendilerine destek 
vermek adına geçen sene başladığımız dijital 
ticari heyet organizasyonları ile firmalarımızın 
pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz. En son 
Kanada ve Brezilya’ya yaptığımız dijital ticari 
heyetlerde firmalarımız yeni iş bağlantıları kurdular. 
Bu sene içinde dijital ticari heyetler haricinde 
pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte fiziksel 
heyetlere de başlayacağız. Bu da ihracatımızın 
artması yönünde firmalarımızı destekleyecek."

Sektörden Haberler

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ŞANAL

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri 
tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu 
açıkladı. "Türkiye İMSAD Temmuz 2021 Sektör 
Raporu"na göre, 2021 yılının ilk 5 ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre inşaat malzemeleri 
sanayi üretim artışı yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin Mayıs 
ayında geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 47,3 
artış gösterdiği belirtilen raporda, iç talebin canlı 
kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışının 
üretimde etkili olmaya devam ettiği vurgulandı. 

"Temmuz 2021 Sektör Raporu"nda şu tespitler 
yer aldı: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi Mayıs 

ayında geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 47,3 artış 
gösterdi. Geçen yılın Mayıs ayında salgının sert etkileri 
yaşanmış ve tam kapatma önlemleri ile sanayi üretimi 
büyük ölçüde durmuştu. 2021 yılı Mayıs ayında da 
kısmen kapatmalar olmasına karşın sanayi üretimi 
devam etti. Tüm bu koşullar içinde inşaat malzemeleri 
sanayi üretiminde yüksek bir artış yaşandı. 

2021 yılının ilk 5 ayında, geçen yılın aynı dönemine 
göre üretim artışı yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. 
İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli 
talep artışının etkili olmaya devam ettiği görüldü. 
2021 yılının ilk 5 ayında 22 alt sektörün tamamında 
üretim, 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre 

Türk Iklimlendirme Sektörü 2021 Yılı Haziran Ayında Ihracat Rekorunu Kırdı
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artış sergiledi. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde 
yine tüm alt sektörlerin üretimi aynı zamanda 
çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. 

Mevcut Inşaat Işleri Seviyesi Temmuz 
Ayında 8,2 Puan Yükseldi, Yeni Alınan 
Inşaat Işleri Seviyesi 2,5 Puan Arttı

İnşaat sektöründe mevcut işler seviyesi 
Temmuz ayında bir önceki aya göre 8,2 puan 
birden yükseldi. Temmuz ayı başından itibaren 
tam açılmaya geçilmesiyle birlikte inşaat 
sektöründeki işlerde de sıçrama gerçekleşti.

Alınan yeni iş siparişleri Temmuz ayında bir önceki 
aya göre 2,5 puan artış gösterdi. Mevsimsellik 
ile yeni iş siparişlerinde geleneksel olarak artış 
yaşanan bir döneme girildi ve Temmuz ayı başından 
itibaren tam açılmaya geçilmesinin de etkisiyle yeni 
başlangıçlar da artış gerçekleşti. Normalleşme yeni 
iş siparişleri üzerinde etkisini göstermeye başladı.

Inşaat Sektörünün Yurt içi Kredi Kullanımı Yavaşladı 

2020 yılında sektörlere verilen destek kredilerinden 
inşaat sektörü de önemli ölçüde yararlanmıştı. 
İnşaat sektörünün yurt içi kredileri 2020 yılında 
yüzde 39,6 artarak 321 milyar TL büyüklüğüne 
ulaşmıştı. 2021 yılında ise kredi kullanımının giderek 
yavaşladığı görüldü. 2021 yılının ilk 5 ayında inşaat 
sektörünün yurt içinden kullandığı krediler sadece 
yüzde 6,2 artarak 340,6 milyar TL oldu. Yüksek 
kredi faizleri yeni kredi kullanımını sınırlıyor. İnşaat 
sektörünün yurt dışından kullandığı kredilerde 
ise 2021 yılının ilk 5 ayında yüzde 21,1 artış oldu 
ve kredi tutarı 23,93 milyar dolara yükseldi.  

Detaylı bilgi için www.imsad.org 
adresinden raporlara ulaşılabilir.

Enerji Geri Kazanımına Ilişkin Iki Yeni IIR Bilgilendirme Notu Yayınlandı

Sektörden Haberler

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR), biri Mekanik 
Havalandırma Sistemlerinde Enerji Geri Kazanımı 
diğeri Havadan Havaya Enerji Geri 
Kazanım Ekipmanı hakkında iki 
yeni bilgilendirme notu yayınladı.

Binaların ısıl yükleri, iç kazançlar 
dışında iki ana kategoride 
sınıflandırılabilir: Bina zarfı 
ve havalandırma yüklerinden 
kaynaklanan kayıplar veya 
kazançlar. Hava temizlik ve 
saflığı standartları olarak havalandırma yükleri daha 
önemli hale gelmekte ve buna bağlı olarak taze hava 
tedarik oranları artmaktadır. Egzoz havasından ısı 
geri kazanımı, taze giriş havasını ön ısıtma veya ön 
soğutma yoluyla bu yükleri önemli ölçüde azaltabilir. 
Bir havalandırma sisteminde ısı geri kazanımı, özellikle 
dış ortam koşulları iç mekan koşullarından çok farklı 
olduğunda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. 

Ayrıca, bir geri kazanım sistemi, ısıtma ve soğutma 
için kurulu kapasite ihtiyacını büyük ölçüde azaltılabilir.

•Mekanik Havalandırma 
Sistemlerinde Enerji Geri 
Kazanımına İlişkin IIR Bilgilendirme 
Notu, binanın bulunduğu iklime 
göre bu teknolojinin olası 
enerji, çevresel ve ekonomik 
faydalarını analiz eder. Mekanik 
havalandırma sistemlerindeki 
ısı geri kazanımının, bir 

veya iki yıllık geri ödeme süreleri ile fosil yakıt 
kullanımını azaltabileceği sonucuna varılmıştır.

•Havadan Havaya Enerji Geri Kazanım Ekipmanına 
ilişkin IIR Bilgilendirme Notu, bina havalandırmasında 
ısı geri kazanımında veya süreçten sürece endüstriyel ısı 
geri kazanımında kullanıma yönelik çok çeşitli cihazların 
performansını, özelliklerini ve çalışma modlarını 
açıklar. Isı geri kazanımının enerji faydaları, yüzde 70'i 
kolayca aşabilen enerji maliyeti düşüşü sağlayabilir.
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Sektörden Haberler

Ode Yalıtım’ın Inovasyon Merkezi Greentech AR-GE Faaliyetlerine Başladı

Global bir marka olma vizyonuyla Türkiye’de ve 
ihracat yaptığı 75’in üzerinde ülkede faaliyetlerini 
sürdüren ODE Yalıtım, bu hedefe ulaşmada 
en önemli gücü olan AR-GE yatırımlarına hız 
kazandırdı. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
Greentech AR-GE adında bir inovasyon merkezi 
kurduklarını söyleyen ODE Yalıtım Pazarlama 
Direktörü Ozan TURAN, “Greentech’te TÜBİTAK 
ve KOSGEB projelerinin yanı sıra Avrupa Birliği 
projelerine yönelik çalışmalar da yaparak uluslararası 
arenadaki etkinliğimizi daha da artıracağız” dedi.

Türkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 75’in 
üzerinde ülkede yalıtım sektörünün önde gelen 
şirketlerinden biri olan ODE Yalıtım, pandemi 
koşullarına rağmen yatırımlarına aralıksız 
devam ediyor. Eskişehir’de 100 milyon liralık 
yatırımla hayata geçireceği yeni üretim tesisinin 

inşaatına devam eden ODE Yalıtım diğer taraftan 
büyük önem verdiği AR-GE ve inovasyon 
faaliyetlerini artırmak üzere bir inovasyon 
merkezi kurdu. Eskişehir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde kurulan Greentech AR-GE adlı 
şirketin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte ODE 
AR-GE birimi de bu şirketin bünyesine geçti.

Ozan TURAN: “TÜBITAK, KOSGEB ve 
AB Projelerine Odaklanacağız”

Greentech AR-GE hakkında bilgi veren ODE 
Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan TURAN, “ODE 
Yalıtım olarak küresel yolculuğumuzdaki en önemli 
gücümüzü AR-GE ve inovasyona verdiğimiz 
önem ile bu alandaki yatırımlarımız oluşturuyor. 
Bu bakış açısıyla Eskişehir fabrikamızdaki dünya 
standartlarında bir AR-GE birimi kurup çok güçlü bir 

ODE Yalıtım'dan Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı

ODE Yalıtım, iklim ve çevresel risklerin dünyanın 
öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu 
günümüzde enerji verimliliğine dikkat çekmek üzere 
“Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı”nı üçüncü 
kez yayımladı. Kitapta, Dünyada ve Türkiye’de 
enerjinin yeri ve önemi güncel veriler ışığında 
paylaşılırken, ısı yalıtımı alanındaki uygulama 
ve örnekler de kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. 
Enerjinin bilinçsizce tüketilmesinin gezegene 
zarar verdiği gibi şirketlerin rekabetçiliğini de 
olumsuz yönde etkilediğini söyleyen ODE Yalıtım 
Pazarlama Direktörü Ozan TURAN, enerji verimliliğini 
sağlamak için atılması gereken adımların başında 
yalıtım uygulamalarının geldiğini ifade etti.

Dünya genelinde özellikle nüfus artışı, şehirleşme, 
sanayileşme ve küresel ticaret gibi faktörler 
nedeniyle enerjiye olan talep her geçen gün 
artıyor. Dünyanın enerji kaynakları önümüzdeki 
30 yıl boyunca bu talebi karşılamak için yeterli 
olsa da bu kullanımın çevreye verdiği zararlar, 
enerji arzının güvenliğine yönelik endişeler ve 
yüksek yatırım maliyetleri, enerjiyi daha verimli 
kullanma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda Türkiye’nin 
yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım 
şirketi ODE Yalıtım da enerji verimliliğine ve bu 
verimliliği sağlamada kritik rol oynayan yalıtımın 
önemine yönelik farkındalığı artırmak için 
“Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı” çıkardı.

Tamamen güncellenmiş üçüncü baskı

Uygulamalı ve Örnekli Isı Yalıtım Kitabı, ilki 1999, 
ikincisi 2011 yılında yayımlanan aynı isimli kitabın, 
Prof. Dr. T Hikmet KARAKOÇ tarafından yayına 
hazırlanan ve tamamıyla güncellenmiş üçüncü 
baskısı. Dünya'da ve Türkiye’de enerjinin yerinin 
ve öneminin güncel veriler ışığında paylaşıldığı 
kitapta, ısı yalıtımı alanındaki uygulama ve 
örnekler de kapsamlı bir şekilde yer alıyor.

Kitabın basılı hali Ode Yalıtım'ın web 
sitesi üzerinden talep edilebilir.
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Aldağ Sürdürülebilir Kalite Yönetimini, 
Süreçlerinin Tamamında Uluslararası Sertifikalarla Belgelendiriyor

İklimlendirme sektörünün köklü kuruluşlarından biri 
olan Aldağ, üretimden yönetime tüm süreçlerinde 
sürdürülebilir gelişim için kalite anlayışını bir 
standart haline getiriyor ve belgelendiriyor. 
Sahip olduğu; ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi başta 
olmak üzere, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi, 
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetimi sertifikalarına ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni de ekleyen Aldağ 
sektördeki misyonunun gereklerini yerine getiriyor.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini 
ISO 27001 ile Belgelendirdi

Aldağ, sürdürülebilir gelişmeyi odağına alan 
vizyoner yönetim anlayışı ile gerek kurumunun 
gerekse müşteri ve tedarikçilerinin bilgi güvenliğine 
gösterdiği duyarlılığı güvenilir bir sistem haline 
getirerek ISO 27001 belgesini almaya, yapılan 
denetimler neticesinde hak kazandı. 

Aldağ, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
ile kurumsal planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, 

uygulamaları, prosedürleri, prosesleri, kaynakları 
tanımlayarak bir yandan olası riskleri en aza indirme 
yolunda önemli bir adım attı, öte yandan kurumsal 
itibar yönetimi açısından çıtayı yükseltmiş oldu. 

Kaizen ve 5S, Üretimin de Pusulası

32.000 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 
38.000 m² alana kurulu, bütünleşik tasarım ve 
sürdürülebilir bina felsefesi ile inşa edilen Aldağ 
Manisa Akhisar Tesisi, Türkiye’nin “yeşil endüstri 
yapıları”nın başarılı bir örneği olarak hizmet 
veriyor. Cihazlarda olduğu kadar üretimde de enerji 
verimliliğinin gözetildiği tesiste kullanılan tüm 
malzemeler geri dönüştürülebilir nitelikte seçildi.

Japonca “değişim” anlamına gelen Kai ve “daha 
iyi” anlamına gelen Zen sözcüklerinin bir araya 
gelmesi ile oluşan, “sürekli iyileştirme” anlamına 
gelen Kaizen Felsefesi, Aldağ Manisa Akhisar 
Tesisinde örnekleniyor. Operasyonel mükemmellik 
sağlamak için tesiste uygulanan 5S (Ayıklama, 
Düzenleme, Temizleme, Standartlaştırma ve 
Disiplin) metoduyla gerçekleşen ve süreç kaybı, 
gereksiz hareket, işgücü kaybı, zaman kaybı 
engellenerek üretimde çokluk, esneklik ve çeşitliliği 
öngören “yalın üretim” gerçekleştiriliyor.
Bu sayede “kalite, maliyet, teslim süresi” 
değer kriterlerinin optimizasyonu en 
iyi düzeyde gerçekleşebiliyor.

Sektörden Haberler

mühendis kadrosu oluşturmuştuk. Bu birimimiz hem 
tek başına hem de TÜBİTAK iş birliği ile Türkiye’de 
ilk olan projelere imza attı. Şimdi bu alandaki 
çalışmalarımızı bir adım ileri taşımak için Greentech 
AR-GE’yi kurduk. Artık TÜBİTAK projelerine ek olarak 
KOSGEB projeleri geliştirecek, ayrıca Avrupa Birliği 

projelerine yönelik çalışmalar da yaparak uluslararası 
arenadaki etkinliğimizi daha da artıracağız. Öte yandan 
üniversite-sanayi iş birliği ile daha fazla AR-GE odaklı 
çalışmayı ve farklı sektörlerdeki AR-GE merkezleriyle 
ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yeni ürün geliştirme sürecindeki mottolarının ‘katma 
değerli ürün geliştirmek’ olduğunu açıklayan Ozan 
TURAN, “Greentech AR-GE’de hem yalıtım sektörü 
hem de farklı sektörlere hitap edecek yenilikçi ürünler 
geliştirmeyi planlıyoruz. Bunun için bir taraftan 
mevcut ham maddeler ile ürün geliştirirken diğer 
taraftan konvansiyonel olmayan ham maddeler 
de kullanarak inovatif ürünler geliştirmek üzere 
projeler yapacağız. Bu kapsamda önümüzdeki 
üç yıl içinde ODE’nin cirosunun yüzde 3’ünü 
AR-GE ve dijitalleşmeye ayıracak, AR-GE 
ekibimizi de üç kat büyüteceğiz” diye konuştu.

 ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ozan TURAN
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Sektörden Haberler

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, 30 yıllık 
deneyimiyle, sektörün iklimlendirme ihtiyaçlarına 
yönelik güvenilir, yenilikçi ve verimli ürünler üretiyor. 
Yüzde yüz yerli tasarım kabiliyetiyle üretim yapan 
ve Dünyada 4 farklı kıtada 50’den fazla ülkeye 
ihracat gerçekleştiren İmbat’ın ürün grupları 
arasında farklı ihtiyaçlara çözüm sunan çatı tipi 
klima, su soğutma grubu, hassas kontrollü klima, 
hijyenik klima, soğuk depo, klima santrali, tropikal 
çatı tipi klima, taşınabilir klima, yolcu yürüme 
köprüsü kliması gibi çok sayıda ürün bulunuyor. 

Mühendislik ve AR-GE Merkezli Üretim

Ürünlerini dünyaya satma başarısı gösteren İmbat’ın 
başarısının arkasında, kurulduğu günden itibaren 
mühendislik merkezli yenilikçi ve verimli bir üretime 
sahip olması yanında 2004 yılından itibaren 
AR-GE projeleri üretiyor olması yatıyor. Ayrıca 
İmbat, sektördeki 12 AR-GE merkezinden birine de 
sahip. Pazara sunduğu tüm ürünleri yüzde yüz yerli 
tasarım ve Türk mühendisliğiyle gerçekleştiren İmbat, 
mevcut ürünlerini daha verimli hale getirmekten 
ve yeni ürünler geliştirmekten hiç vazgeçmiyor. 
Mevcut ürünlerine ilave olarak İmbat AR-GE 
Merkezi'nde, tasarımlarında son aşamaya gelinmiş 
enerji tasarrufu ile verimliliği yüksek yeni ürün 
çalışmaları devam ediyor. Bu ürünlerden üç tanesi ise 
TÜBİTAK-TEYDEP tarafından AR-GE ve İnovasyon 
Projeleri kapsamında da destekleniyor. ERP 2021 
standartlarına uygun enerji verimliliği sunan ürünler 
üreten İmbat, Avrupa’da 2021 sonunda ülkemizde 
ise 2025’te uygulamaya geçilecek olan yeni F-Gaz 
Regülasyonu Protokolü’ne uygun olarak yıl sonuna 
kadar ürünlerini yeni gazlara uyumlu hale getiriyor.

Güvenilir Üretim, Verimli Ürünler

Sektörün iklimlendirme tarafında cihaz üreten ve 
pazarlayan İmbat’ın çatı tipi klimalar, hassas kontrollü 
klimalar, soğutma grupları ve soğuk depo cihazları 

öne çıkan ürünler olarak dikkat çekiyor. İmbat 
markalı ürünler, projeler için kaliteli mühendislik, 
çevre dostu nitelikler ve enerji verimliliği konusunda 
nitelikli çözümler sunuyor. Çevre dostu R-410A 
soğutucu gazının kullanılan cihazlar, günlük, haftalık 
programlanabilen, Modbus veya Bacnet bina yönetim 
sistemlerine uyumlu, uzaktan kumanda kontrolü 
ile kullanıcılarına gerekli mahal iklimlendirmesini 
oda içinden kontrol edebilme imkanı sunmaktadır. 

4 Kıtada 50’den Fazla Ülkeye Ihracat

İmbat ilk ihracatını gerçekleştirdiği 2003 yılından 
bugüne 4 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat 
yapmakta; Avrupa başta olmakla birlikte Asya, 
Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika gibi çok geniş 
bir coğrafyaya ulaşmaktadır. Önemli Avrupa 
ülkelerinden Hint Okyanusu’nda küçük bir ada 
olan Mauritius adasına Uruguay’dan Kamerun’a 
kadar geniş bir coğrafyaya ihracat yapmaktadır.
İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, 
ithal markaların oldukça aktif ve ağırlıklı olduğu 
iklimlendirme 
pazarında, yüzde 
yüz yerli tasarım 
ve mühendislik 
kabiliyetiyle 
sektörün önemli 
oyuncularından biri 
olarak güçlenerek 
faaliyetlerini 
sürdürüyor. 
İmbat, istikrarlı bir 
çalışkanlıkla daha 
iyi teknolojilerle 
daha yaşanabilir 
bir çevre için 30 
yıldır çalışmaya 
ve üretmeye 
devam ediyor.

Iklimlendirmede 30 Yıllık Deneyim: Imbat
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Türkiye pazarında 10 yılda 11 kat büyüyerek 
dikkatleri üzerine çeken Daikin Türkiye’den bir 
yatırım hamlesi daha geldi. Küresel ısınmaya 
karşı güçlü bir mücadele veren Daikin Türkiye, bu 
kapsamda yeni yatırımı için düğmeye bastı. 

Avrupa fabrikalarında üretilen VRV sistemleri 
için kolları sıvayan şirket, bu kapsamda Sakarya 
Hendek’te 15 milyon euroluk yatırımla, 50 bin adetlik 
kapasite artırımına gitti. İklimlendirme sektörünün 
en önemli üretimleri arasında gösterilen VRV 
ürünlerini Ocak 2022 itibariyle Sakarya Hendek’te 
üretmeye başlayacak olan Daikin Türkiye, böylece 

Avrupa’da, Belçika’dan sonra bu alanda üretim yapan 
ikinci büyük VRV üreticisi olacak. VRV üretiminin 
yüzde 80’ini ihraç edecek olan şirket, ürünlerini 
Orta Doğu ve Afrika bölgesine gönderecek. Bu 
yatırımla 100 milyon euroluk bir pazarı Avrupa’dan 
Türkiye’ye çekmeyi hedefleyen Daikin Türkiye, 
ülke ekonomisine de güçlü bir katkı sunacak.

Daikin’in R32’Li Ilk Ürünü Mini VRV 5-S

Daikin’in R32’li ilk ürünü olan Mini VRV 5-S isimli 
cihazı, sektörde adeta bir devrim niteliği taşıyor. 
Küresel ısınmaya karşı verilen mücadelenin somut bir 
örneği olan cihaz, yüzde 68 daha düşük küresel ısınma 
potansiyeli (GWP) değerine sahip. R32 soğutucu 
akışkanı sayesinde hem verimlilik hem de çevreci 
özellikleri en üst düzeye taşıyor. Bunun yanı sıra çok 
sayıda yeni özellikler ile geliştirilmiş olan R32’li Mini 
VRV 5-S serisi, kompakt yapısıyla kurulum esnekliği 
sağlıyor. 5 düşük ses seviyesinde çalışabilen cihaz, 
asimetrik olarak tasarlanan yeni fanı sayesinde yüksek 
hava debisi sağlamak için ideal ortam oluşturuyor. Ev 
akıllı otomasyon ara yüzü ile entegre edilebilen cihaz, 
opsiyonel olarak Amazon Alexa veya Google Asistan 
üzerinden online ve sesli kontrol imkânı da veriyor.

Daikin Emura, doğru havayı en 
konforlu biçimde bulunduğunuz 
ortama taşıyor. Daikin'e özel titanyum 
apatit fotokatalitik hava temizleme 
ve gümüş alerjen filtresine sahip olan 
Emura, havadaki toz partiküllerini 
temizliyor, bakteri, virüs gibi organik 
kirleticileri emiyor ve kötü kokuları 
gideriyor. Çevreci soğutucu akışkan 
R32 ile daha yüksek verim ve daha 
çok tasarruf sağlayan Emura, online 
kontrol özelliği sayesinde de kullanıcı 
dostu bir ürün olarak öne çıkıyor.

Emura’nın sahip olduğu iki bölgeli 
akıllı göz teknolojisi ise en dikkat 
çekici özelliği olarak öne çıkıyor. Bu 
teknoloji sayesinde klimada bulunan 

yerleşik hareket sensörleri, ortamdaki 
insan varlığını algılayabiliyor. 

Emura, 3 boyutlu hava üfleme sistemi 
sayesinde sıcak ve soğuk havayı dikey 
ve yatay olarak üfleyerek, odanın her 
köşesine eşit miktarda yayabiliyor. 
Fısıltı derecesinden daha sessiz 
çalışırken, gece ayar modu ile daha 
konforlu bir uyku için aşırı ısınmayı 
veya aşırı soğumayı önlüyor.

Beyaz ve gümüş renk seçenekleri ve 
kavisli tasarımı ile her türlü dekora 
uyum sağlayan Emura, şık iç ünitesi 
kadar performanstan ödün vermeyen 
özellikleriyle de sadece yaz aylarında 
değil, 4 mevsim konforlu ortam sunuyor.

Daikin, VRV Sistemlerini Ocak 2022’den Itibaren 
Türkiye’de de Üretecek

Ürün Tanıtımı

Daikin Emura ile Tasarruf Ederken 
Üst Düzey Konfor Yaşayın
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Ürün Tanıtımı

Hali hazırda toplam 2 bin metrekarelik kapalı alanı 
ile kedi, köpek, kuş, at ve çiftlik hayvanları gibi 
hayvanların her tür tanı ve tedavilerini modern 
yöntemlerle gerçekleştiren hastane, 6 bin 500 
metrekarelik alana sahip, yeni binası ile birlikte bu 
hizmetleri çok daha modern bir ortamda, çağın 
ötesinde bir hizmet anlayışı ile vatandaşlara 
ve akademiye vermeye devam edecek.

Bina içerisinde 5 bin metrekarelik zemin katta 
bekleme odaları, tuvalet, mescit, soyunma odaları, 
hekim odaları, klinik beceri odalarının yanında 
7 adet ameliyathane, 7 adet yoğun bakım, 16 
hospitalizasyon odası, 4 adet acil müdahale odası, 
15 adet muayene odası, 2 adet ortak laboratuvar 
ve 5 adet doğumhane yer alacak. 1. katta ise 
2 adet derslik, 31 adet öğretim elemanı odası, 
başhekim odası ve idari personel odası yer alacak.

Doğu İklimlendirme, bu prestijli projede hijyenik ve 
konfor tipi klima santralleri ile yerini almış bulunuyor. 
Doğu İklimlendirme’nin üretmiş olduğu Eurovent ve 
TÜV Hygiene (DIN 1946-4, VDI 6022 ve EN 13053 
standartlarına göre) belgelerine sahip FOUR SEASONS 
markalı hijyenik santralleri ile hijyenik hacimler, konfor 
santralleri ile genel hacimler iklimlendirilmektedir.

Türkiye’nin su kaynaklı ısı pompası konusunda 
öncü ve köklü firması Form, bu alanda uzun 
yıllardır gerçekleştirdiği başarılı projeler ve bilgi 
birikimiyle 2019 yılında başladığı yenilikçi ve 
enerji verimliliği yüksek yerli sudan havaya ısı 
pompası üretimine hız kesmeden devam ediyor.

Form WSHP ısı pompaları, 3 ila 22 kW arasında 
değişen 6 farklı model kapasitesi ile bir projede gerekli 
olabilecek tüm ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Geniş 
çalışma limitleri sayesinde çevrim suyu sıcaklığının 
değişiminden bağımsız olarak yüksek performans 
sağlıyor. Ayrıca ekstra izolasyon ve kompresör ceketi 

opsiyonuyla özellikle sessiz çalışmanın önemli olduğu 
ofis uygulamalarında yoğunlukla tercih ediliyor.

Opsiyonel yüzde 100 Taze Hava Ekonomizörü 
sayesinde direkt taze hava ile çalışma özelliğine 
sahip olan bu cihazlar, özellikle pandemi 
döneminde artan taze hava ihtiyaçlarına 
alternatif sunuyor. Aynı zamanda opsiyonel 
UV-C çözümleri ile iç ortam hava kalitesinin ve 
temizliğinin arttırılmasına olanak sağlıyor.

Termostat üzerinden 3 hızlı fan kontrolü 
sayesinde istenilen konforu sunan Form WSHP, 
farklı üfleme ve dönüş kanal yönü seçenekleriyle 
farklı mimari yapılara kolaylıkla uyum sağlıyor. 
Ayrıca gelişmiş merkezi kumanda ve dokunmatik 
ekran seçeneğiyle tek bir noktadan çoklu 
merkezi cihaz yönetimine olanak tanıyor.

Opsiyonel 2 kademeli elektikli ısıtıcı seçeneği 
bulunan cihaz, elektronik taşma sensörlü drenaj 
tavası sayesinde güvenli yoğuşma suyu tahliyesi 
sunuyor. Ayrıca BMS ile de uyumlu şekilde çalışıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 
Hayvan Hastanesi Doğu Iklimlendirme ile Nefes Alıyor

Form Isı Pompası Alanında Yerli Üretim WSHP ile Gücünü Arttırıyor

FullPOWER EVO Serisi 
Soğutma Grupları

• Geniş Kapasite 
Aralığı

• Alüminyum Micro-channels 
Kondenser

İnvertör veya Oransal Kontrollü 
Kompresör Seçenekleri

• Elektronik 
Genleşme Valfi

• Standart Fan 
Hız Kontrolü

• Gelişmiş
Elektronik Kontrol

• R513A/R134A 
Soğutucu 
Akışkan 

Alternatifleri

• Süper Sessiz 

untesklimawww.untes.com.tr

FullPOWER soğutma grupları; endüstriyel alanlar, hastaneler, alışveriş merkezleri, 
rezidanslar, havalimanları gibi ticari alanların soğutulmasında yeni çözüm 
ortağınız olmak için tasarlandı.
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Ürün Tanıtımı

Bu yazı; Friterm tarafından tasarlanan ve 
üretimi gerçekleştirilen, projeye özel NH3, CO2 
ve FREON’a uygun dizayn edilmiş IQF (Individual 
Quick Freezer - Hızlı Şok Dondurucular)  
sistemlerinde kullanılan evaporatörler hakkında 
bilgi vermeyi hedeflemektedir. Yazıda ürünün 
konstrüktif yapısına, defrost çözümlerine ve 
enerji verimliliği konularına değinilmiştir.

IQF, gıda ürünlerinin tek tek dondurulduğu 
sistemlerdir. Bu sistemlerde ürünler  -40°C de çok 
hızlı bir şekilde şoklanarak dondurulur ve ürünlerin 
besin değerleri kaybolmadan, katkı maddesi 
kullanılmadan uzun ömürlü olması sağlanır.

Özel tasarım evaporatörler dizayn edilmeden 
önce kapasite hesabı çok iyi yapılmalıdır. Kapasite 
hesabında duvarlar, zemin ve tavan ısı kazançları, 
üründen gelen ısı (donma ısısı dahil) ve şok 
dondurucu fanları ile defrost sonrası kalan ısı 
hesaba katılmalıdır. Hava debisi ve hava hızı mutlaka 
kontrol edilmelidir. Başarılı bir şoklama prosesi için 
ürün üzerinden geçen hava hızı 5 m/s hızın altına 
düşmemelidir. Hava hızı hesaplanırken ürünlerin 
bulunduğu kesit mutlaka hesaba katılmalıdır.

Soğutucu akışkanın dolaştığı boru demeti Düz 
Sıralı (Kare Dizilim) bir yapıya sahip olmalıdır. 
Böylece karlanmanın daha geç oluşması, hava 
hareketinin daha uzun süre devam etmesi sağlanır. 

Hava giriş tarafında oluşan karlanma, hava geçişini 
engellediği için evaporatörün performansını 
etkilemektedir. Giriş tarafındaki hava akışının 
devamlılığını sağlamak ve defrost süresini 
uzatmak için giriş hava kısmında kanat aralıkları 
açılarak kademeli geçiş sistemi uygulanmaktadır.  
Bu sayede şoklama boyunca defrost istenen 
bir durum olmadığı için hava akışı devam eder, 
enerji verimliliği ve işletme kolaylığı sağlanır.

Kasetlemede yan kapaklar menteşeli, kilit 
aksesuarlıdır ve servis kolaylığı göz önüne 
alınmıştır. Tavaya müdahalenin kolaylığı için 
alt tava menteşeli yapılır, vida sökme-takma 
işçiliği oluşmadan tava açılabilir. Kasette her 
fan için ayrı hava akış hücresi yapılmıştır.

Batarya içinde gerek yoğuşan suyun gerekse buzların 
defrostu sırasında ortaya çıkan suyun sistemden 
hızlı atılması amacıyla drenaj tavası ile batarya bloğu 
arasında By-Pass tavası bulunur. Alt tava suyun 
akışını hızlandıracak bir eğime sahiptir. Tavada 
toplanan su drenaj borusu vasıtası ile dışarı atılır. 
Tava içerisindeki suyun tahliyesi için uygun çapta açılı 
drenaj borusu kullanılmalıdır. Drenaj hattı bağlantı 
şekline dikkat edilmelidir. Şok uygulamalarında 
tavalar kesinlikle izolasyonlu olmalıdır. 

Soğutma sistemlerinde zaman zaman fan 
arızaları ile karşılaşılır. Fan arızalarının önemli bir 
bölümü, donma sonucu oluşan buza kanatların 
çarpması nedeniyle oluşur. Bir de defrost sonucu 
ortaya çıkan suyun sistemden atılması için, oda 
içinde bulunan drenaj borusunun açık kalması 
sağlanmalıdır. Tavada yaşanan sorunların başında, 
drenaj giderlerindeki sorunlar bulunmaktadır. Fan 
ve Drenaj hatları buzlanmaya karşı korunmalıdır. 

Özel tasarım şok evaporatörlerinde; elektrikli defrost, 
sıcak gaz defrost, kapalı devre sıcak glikol ile defrost 
sistemleri kullanılabilir. Günümüzde elektrik tüketimi, 
hem yarattığı çevresel etkiler hem de ekonomik 

Şekil 1. Üç kademeli Hatve uygulaması 
(Ör: 8 mm- 16 mm- 24 mm)  

Friterm Ileri Mühendislik Çözümleri
Projeye Özel IQF Evaporatörler

Emre ALTAY
Friterm Endüstriyel Soğutma Satış Yöneticisi
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kayıplar yönünden en hassas olduğumuz konuların 
başında gelmektedir. Eğer tesiste sıcak su kaynağı 
var ise kapalı devre defrosta sahip enerji verimliliği 
yüksek ürünler kullanılmalıdır. Kapalı devre defrost 
sistemlerinde atıl enerji (kondenser ısısı) kullanıma 
sokulur. Sistemdeki atık enerji ile beslenen bir 
glikol tankı vasıtası ile hızlı ve temiz bir defrost 
mümkündür. Atık enerjinin yeterli enerji olmaması 
durumunda tank içine elektrikli bir ısı kaynağı 
yerleştirilerek proses güvenliği garantiye alınır. Kapalı 
devre defrost sistemlerinde doğrudan lamellerin 
içinden geçen borular ile tüm yüzeyde anında 
etki sağlanır. Kapalı devre defrost sistemlerinde 
oda içerisine ısı atımı minimum düzeye iner.

Kapalı devre (sıcak glikol) defrost uygulaması uzun 
yıllar sahada tecrübe edilerek AR-GE çalışmalarımızla 
geliştirilmiş batarya gövdesi ve tavasında etkili 
defrost yapacak tasarımda sunulmaktadır. 

Şekil 2. Özel Tasarım Evaporatör (Paslanmaz Kasetli)

Ürün Tanıtımı

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 öne 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.

HISENSE Split Klimalar 
Üntes Güvencesi ile Şimdi Türkiye’de
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Pencere

1967 yılında kurulan ve İklimlendirme sektöründeki yarım asırlık üretim ve 
pazarlama deneyimi süresince bir çok ilkin yaratıcısı, inovatif fikirlerin öncüsü 
ve uygulayıcısı olan firmalardan İmas, İzmir’deki modern fabrikasında 
üretime devam ediyor. Bir yandan Dünya standartlarındaki teknolojisi ve 
yetenekleri bakımından ülkemizin önde gelen tesisleri arasında gösterilen 
fabrikası ile iklimlendirme sektöründe faaliyet göstermeye devam ederken 
bir yandan da müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde 
karşılamak amacıyla uluslararası ortaklıklar kurmayı sürdürüyor.

Bu sayımızda, sektörün bugün geldiği durum ile ilgili kısa bir değerlendirme 
yapmak ve güncel gelişmeleri paylaşmak amacıyla İmas A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Telat MUŞKARA konuğumuz oldu.
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Pencere

Imas’ın kuruluş öyküsünü ve şu 
anda gerçekleştirdiği faaliyetleri 
bizlerle paylaşabilir misiniz?

Turan MUŞKARA ve arkadaşları tarafından kurulan 
Eklo Şirketi, klima, soğutma, havalandırma, ısıtma, 
fuel-oil ve mazot taşımacılığı ve dağıtım konularında 
çalışarak Türkiye’de bilinen bir kuruluş haline geldi.

Copeland soğutma kompresörleri, Amerikan 
Typhoon klima cihazları, İtalyan Thermonafta 
brülörleri, İtalyan Falconi asansörleri, Amerikan 
sporlan soğutucu akışkan kontrol elemanları 
ithalatına başladı. Danfoss otomatik kontrol 
vanalarından önemli miktarda satmayı başardı.

Türkiye’de brülör, asansör, klima cihazı, su 
soğutma kulesi talebinin artması üzerine Eklo 
Koll. Şti. Ortakları başka ortaklar ile birlikte imalat 
yapmak üzere 1967’de İmas A.Ş.’yi kurdular. 
İzmir’de Gaziemir bölgesinde bir arazi alıp fabrika 
inşa edip imalata başladılar. Bu dönemde satış 
ofisi ise Çankaya Gazi Bulvarı üzerindeydi.

Thermonafta ile anlaşma yapılarak %85 yerli girdilerle 
brülör seri imalatına başlandı. Bu dönemde brülör 
imalatının yanı sıra akaryakıt satışı da gerçekleşti.

Amerikan Typhoon marka klima cihazları kısmen 
yerli girdilerle imal edildikten hemen sonra 
İmas tarafından kendi tasarımı yaratılarak 
Tayfun markası ile üretimine devam etti.

Bunların yanı sıra aynı yıllarda kendi markası ile su 
soğutma kulesi, fan coil üniteleri ve su soğutma grubu 
imalatına da başladı. 1969 yılında Danfoss soğutma 
devresi ekipmanlarının satışını yapmaya başladı.

İtalyan Falconi asansörleri ile anlaşma sağlayarak 
Türkiye’de ilk yürüyen merdiven üretimini 

gerçekleştirdi ve ilk siparişi Adana – Sürmeli Otel'ine 
oldu. 1978’deki siyasi ve ekonomik durumlardan 
İmas A.Ş. de olumsuz etkilendi. İmalatını durdurmak 
ve sadece ticari faaliyet göstermek zorunda kaldı. 
1979 yılında Amerikan Sporlan soğutma 
devresi ekipmanlarının ve otomatik kontrol 
vanalarının mümessilliğini yaptı.

İmas A.Ş. İzmir'de yer alan Şehitler Caddesi'ndeki 
adresine taşındı ve imalat faaliyetlerine burada 
devam etti. Ancak brülör ve asansör imalatına son 
verdi. Soğutma grubu imalatına devam ederek 
ilk soğutma grubu ihracatını Suudi Arabistan 
Mekke Redwan Redy Mix’e gerçekleştirdi.
Tayfun marka klima cihazı imalatına devam 
etti. Su soğutma kulesi ve fancoil üniteleri 
imalatına başladı. İtalyan Nicotra Spa firmasından 
rotor ithal ederek vantilatör imalatına ve 
daha sonrada vantilatörleri Nicotra’dan ithal 
ederek Türkiye pazarında satışına başladı.

1984 yılında ortaklar ayrılma kararı aldılar. İki büyük 
ortaktan biri Eklo Koll. Şti.’ni Turan MUŞKARA 
ise İmas A.Ş.’yi aldı. Küçük ortakların hisselerini 
satın alması ile İmas firması tamamen Muşkara 
ailesinin yönetimine geçti. 1988’lerin başında 
Türkiye’deki ilk ısı eşanjör üreticisi Turboterm’in 
kurucu ortaklarından oldu. 1988’de İmas A.Ş. Alman 
Copeland firmasının Türkiye mümessili oldu.

İmas A.Ş. İtalyan Climaveneta Spa firması 
ile 2011 yılına kadar sürecek olan Türkiye 
mümessilliği süreci başladı. 20 yılda, 3.000’in 
üzerinde Climaveneta cihaz satışı yapıldı.

90’ların başında Alman Wieland bakır 
borularının Türkiye temsilciliğine başladı.

1995 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikasına taşındı.

Yıl 1960...

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021 • YIL: 24 • SAYI: 94 27



PencerePencere

Vinç tipi klima cihazı, hassas kontrollü klima 
cihazı, su soğutma kulesi, ısıtma apareyleri, 
özel tip fan coil üniteleri ve soğutma 
grupları mevcut imalatlarına eklendi.

Türkiye genelinde yetkili servis ağını kurdu 
ve ürünlerini İmas güvencesi altına aldı.

2003 yılında İmas A.Ş., kurucusu olan Turan 
MUŞKARA’yı son yolculuğuna uğurladı. Turan 
MUŞKARA anısına Ege Orman Vakfı tarafından 
Urla-Uzunkuyu ormanlarına 1023 fidan dikildi.

2008 yılında üretim faaliyetlerini arttırmaya 
yönelik yeni makina alımları yaptı.

İmas olarak bizler, ticari, endüstriyel, kurumsal 
binalar ve konutlar için soğutma, iklimlendirme 
ve havalandırma alanlarında yenilikçi ürünler ve 
çözümler sunuyoruz. İklimlendirme konusundaki 
uzmanlığımız, deneyimimiz ve küresel vizyonumuz ile 
teknoloji ve mühendisliği birleştiriyor; müşterilerimizin 
çalıştığı, yaşadığı alanlardaki havayı ve üretim 
prosesindeki ürünün kalitesini arttırıyoruz.

İklimlendirme sektöründeki yarım asırlık 
üretim ve pazarlama deneyimimiz süresince 
bir çok ilkin yaratıcısı, inovatif fikirlerin 
öncüsü ve uygulayıcısı olduk. 

İklimlendirme sektöründe, müşterilerimizin beklenti 
ve ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılamak amacıyla 
uluslararası ortaklıklar kuruyoruz. Distribütörü 
olduğumuz dünya markaları, Nicotra Gebhardt ve 
Bluebox ile çağın değişen hızına ayak uyduruyor, 
yenilikçi ve teknolojik ürünler ile müşterilerimizin 
ilerlemesine doğrudan katkı sağlıyoruz. 

İmas olarak, dünya çapındaki en son teknolojileri 
kullanarak hizmetlerimizi en üst seviyeye taşıyor; 
kaliteyi, istikrarı, başarıyı ve hizmet aşkını hedef 
alan ilkelerimizle büyümeye devam ediyoruz.

Imas’ın ürün grupları, AR-GE ve sürdürülebilirlik 
faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

2014 yılında taşındığımız 16.000 m2 lik Torbalı 
fabrikamızda, hava ve su soğutmalı endüstriyel tip 
klima cihazları, radyal veya aksiyal fanlı açık ve kapalı 
tip su soğutma kulesi, hassas kontrollü klima cihazları, 
su soğutma grupları, ısıtma ve soğutma apareyleri 
üretiyoruz. Dünya standartlarındaki teknolojisi 
ve yetenekleri bakımından ülkemizin önde gelen 
tesisleri arasında gösterilen fabrikamız, iklimlendirme 
sektöründe, bu yelpazede ürün üretebilen ender 
tesislerden biri olma özelliğine sahiptir. 

AR-GE konusunda son 3 yıldır firmamızın yoğun 
yatırımları olmuştur. Öncelikle su soğutma 
kulesi üretimi konusunda ürün çeşitliliği 
kazanmakla başladık. Akabinde kurduğumuz test 
merkezinde ürünlerin verim ve kapasitelerinin 
doğruluğundan emin olarak ve dünyada kabul 
görmüş CTI belgesi edinildi. Bununla beraber 
su soğutma gruplarının yerli tasarım ile üretimi 
konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 

Iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren 
bir firma olarak, Türkiye’de sektörün 
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye sıcak bir Ülke. Genel kanaat ileride daha da 
sıcak bir bölge olacağı yönündedir. 1960-1980 yılları 
arasında yaz aylarında serinletme işleri genelde 
bir lüks olarak görülürdü. Daha sonraki yıllarda bu 
konunun bir ihtiyaç olduğu anlaşıldı. İş yerlerinde 
kişilerin performansları üzerindeki çok olumlu etkileri 

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021 • YIL: 24 • SAYI: 9428





dikkate alındı. Netice de Türkiye’de iklimlendirme 
klima sektörü 1970-1980’den sonra hızla gelişmeye 
başladı ve pazar büyüdü. Pek çok firma irili/ufaklı 
bu konuya girdi. Güzel bir rekabet başladı. İthalata 
dayalı bir sektör haline geldi. Az sayıda firma imalat 
yaparken genelde sistemler komple ithal ediliyordu.

Klima Santrali, Su Soğutma Kulesi imalatçıları, 
yerli imalatın lokomotifi oldular. 2000-2010 
yıllarından sonra ise her kapasitedeki klima 
cihazları, küçük ve orta boy chiller grupları da yerli 
olarak imal edilmeye başlandı. Kaliteleri Avrupa 
ve Amerika’da imal edilenlerden aşağı değildir. 
İstikbal vaat eden bir sektör olarak görülüyor. 

Son dönemde dünya çapında yaşanan 
gelişmeler özelinde değerlendirildiğinde 
pandemi sürecinin iklimlendirme sektörüne 
yansımaları hakkında neler söylersiniz?

Pandemi süresi boyunca tüm ülkelerde firmaların 
cirolarının çoğunda azalma gözlemlendi. Bu 
durum işsizliği artırdı ve yatırımları çok azalttı 
veya çok yavaşlattı. Yavaşlayan yatırımlar, 
yenilenmeyen cihazlar klima/iklimlendirme 
sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu durum 
iklimlendirme sektöründeki firmaların, özellikle 
Türkiye’de, banka ve piyasa borçlarını artırdı.

Önümüzdeki yıl için hedefleriniz nelerdir?

Önümüzdeki yıl AR-GE çalışmalarımızı daha 
yüksek bir standarda çıkarmak istiyoruz. 
Borçlanmadan, ciromuzu döviz bazında %15 
arttırmayı, personelimizi eğitmek ve idari 
kısımda daha profesyonel bir sisteme geçmeyi 
hedefliyoruz. Ürünlerimizin çeşidini artırmıştık. 

Bu yeni çeşitlerin önünü açmak için de uğraşacağız.

Pandemi nedeniyle iklimlendirme ve soğutma 
sistemlerinde yeni ürünler geliştiriliyor. Imas’ın bu 
konudaki çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu dönemde geliştirilen pek çok endüstriyel 
ya da bireysel hava temizleme sistemi 
mevcuttur. İmas olarak bu ürünlerin fanlarının 
tedarik noktasında çalışmalarımız vardır.

Sektörde faaliyet göstermek isteyen genç 
girişimcilere tavsiye ve önerileriniz nelerdir?

Sektörün yaşaması, gelişmesi ve Türkiye’nin yaşaması, 
gelişmesi için genç girişimcilere çok ihtiyacımız var. 
Termodinamik konusunu iyi anlamış her mühendisimiz 
bu sektörde girişimci olabilir. Ancak ilk önce 3-5 yıl 
bu sektörde çalışan bir firmada görev alarak piyasa 
ve rekabet gerçeklerini görmeleri gerekir. Sadece 
çalışmak ile kalmayıp başarılı olmaları da lazımdır. 
Kendilerine ait bir firma kurma zamanı gelince 
dikkatli olmalıdırlar. Sermaye sorunu çözülmeden 
bu işe girmemelerini tavsiye ederim. Piyasaya veya 
bankaya borçlanarak kurulan firmaların önemli bir 
kısmı ödemelerin aksaması sebebi ile kapanmakta, 
borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmektedirler. Ben 
genç girişimcilere kuracakları firmalarda, Türkiye’deki 
iyi üniversitelerin İşletme Fakültelerinden iyi veya 
pek iyi derece ile mezun olmuş kişilerden birini 
işe almalarını tavsiye ederim. İşletme fakülteleri 
borç/kredi/ciro oranlarının nasıl olması gerektiğini 
anlayan, bilen gençleri yetiştiriyor. Mali planlama için 
gereklidirler, ayrıca finansman konusunu da bilirler.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Sektörümüzdeki küçük ve orta ölçekteki firmalara 
borçlanmamalarını, firma sahiplerinin şirketten sürekli 
olarak özel ihtiyaçları için para çekmemelerini tavsiye 
ederim. Bunu yapmak zordur ama mümkündür. 
Unutmayınız firmanız iyi ve sağlıklı ise siz de iyisinizdir. 

ESSİAD kısıtlı imkânlarına rağmen çok iyi 
çalışmaktadırlar. Çok değerli kişiler başkanlık 
yapmakta, yönetim özveri ile çalışmaktadır. Üyelerini 
gerekli konularda bilgilendirmekte hatta bir dayanışma 
sağlamaktadır. Çok iyi projeleri hayata geçirmişler 
ve bir yenisi için de uzun süredir uğraşmaktadırlar.

Tüm ESSİAD başkanlarına ve yöneticilerine 
yaptıkları ve yapacakları için teşekkür ederim.•

Pencere

Turan MUŞKARA, Telat MUŞKARA, Melih MUŞKARA
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KORONAVIRÜS, IKLIMLENDIRME SEKTÖRÜNDE DEVRIM YARATACAK!

Hüseyin VATANSEVER
ESSIAD Yüksek Istişare Kurulu Üyesi (2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı)
Ema Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Bir yılı aşkın süre önce insanlığın içine 
yuvarlandığı pandemi dönemi, hepimize 
ne çok şey öğretiyor farkında mısınız?

Koronavirüs salgını, ülkelerin ve halkların 
yaşamlarında kalıcı ve çok derin izler bırakacak. 
Doğaya, çevreye ve insanlık ailesine saygısız yaşam 
biçiminin, bizleri nasıl bir girdaba sürüklediğini bir 
yıllık hızlandırılmış eğitimle öğrenmiş bulunuyoruz.

Eğitimin ne zaman biteceği ise henüz belli değil.

Alacağımız diploma hepimize şimdiden hayırlı olsun!

Çok çabuk bulaşan, hızla yayılan ve an itibarı ile 
dünya nüfusunun çok azının aşılandığı bu virüsü, 
semptom göstermezse kimin taşıdığını bilmek 
de mümkün olmuyor. Yarattığı etkinin maliyeti 
ise trilyonlarca dolar ile hesaplanabiliyor.

Bugün için henüz erken gibi gözükse de, “yeni 
normal”in en fazla etkileyeceği sektörler arasında 
İklimlendirme / Havalandırma Sektörü geliyor. 
34 yıllık mühendislik hayatımın 28 yılını, bu 
sektörde yaşanan küresel değişimleri merak 
ederek ve projelerimizde uygulayarak geçirdim.

Gıda Kadar Önemli Ihtiyaç “Temiz Hava”

Hepimizin bildiği gibi insanlığın yaşamını 
devam ettirebilmesi için gerekli şart olan 
üç faktör var: “Su, hava ve toprak’’.

Su konusunu bir önceki yazımızda ele almıştık. 
Önümüzdeki dönemde sağlıklı gıdaya erişim kadar 
önemli olan ihtiyacın, “yüzde100 temiz ve taze 
hava”ya erişim olacağını şimdiden söyleyebilirim. 
Sanayi Devrimi ile başlayan ve önü alınamayan 
endüstrileşme ile birlikte hava kalitesinde ciddi 
bir azalma olurken, bu durum hepimizin hayatı 
için lüks değil vazgeçilmez bir ihtiyaç olan yüzde 
100 temiz ve taze havaya ulaşımı güçleştirdi.

Avrupa Birliği’nde her yıl hava kirliliği, 400 binden 
fazla insanın sebepsiz ölümüne sebep olurken, 
ekosistemlerin üçte ikisini olumsuz yönde etkiliyor.

Sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları, 
yüzde 100 temiz ve taze havanın her yerde eşit 
sağlanabilmesi adına birçok öneri geliştiriyor. 
Bunlar arasında kentlerde daha temiz ulaşım 
seçeneklerine yatırım, sıfır emisyonlu araçların 
veya toplu taşımanın kullanımı, bunlara hizmet 
edecek yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi var.

Yenilenebilir kaynaklarına yönlendirme ve kömür 
kullanımının azaltılması, hatta sıfırlanması; 
daha iyi ve doğal tarım, daha iyi hayvancılık ve 
gübre yönetim uygulamalarıyla düşük emisyonlu 
organik gübrelerin kullanılması da bu öneri demeti 
arasında. Pek çok AB üyesi ülke, bu önlemlerin 
çoğunu uygulayarak, hava kalitesini artırıyor.

Koronavirüsün temel bulaşma yolu, virüsü taşıyan 
kişilerin konuşması, hapşırması ve öksürmesi 
sırasında havaya saçılan damlacıklar…

Bu damlacıklar ile kirlenen yüzeylere temas eden 
ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması 
sonucu da hastalık bulaşabiliyor. Kapalı ortamlarda 
kullanılan ısıtma ya da soğutma amaçlı 
iklimlendirme/havalandırma sistemleri, ortamda 
ciddi bir hava akımı oluşturuyor. Bu nedenle en 
düzgün çalışan sistemler bile oluşacak hava 
akımları nedeniyle bulaş riskini tamamen kontrol 
edemez veya tamamen önleyemez duruma 
geliyor. Hatta mevcut ve kullanılagelen 
geleneksel / klasik sistemlerin pek çoğu 
bulaşın hızlanmasına sebep oluyor. 
En hafif ifade ile katkı sunuyor.

Iklimlendirmede Ezberler Sorgulanıyor

Koranavirüs salgınının bir kapalı ortam hastalığı 
olduğunu artık biliyoruz . İnsanlık bu bilgi için çok ağır 
bedeller ödedi, ödemeye devam ediyor. Geldiğimiz 
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noktada artık çok iyi anladık hatta idrak ettik bu 
gerçeği… 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 yüzde15 ile 
yüzde 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.
 
Bizler Tasarlayacağız, Insanımız Talep Edecek

Bundan sonraki süreçlerde mimarlarımız, gerek konut 
gerek alışveriş merkezleri gerekse sanayi binalarının 
dizayn ve tasarımlarını yaparken; yukarıda ifade 
ettiğimiz bedeller karşılığı öğrendiğimiz bu bilgiler 
ile dizayn edecekler sistemleri. Mühendislerimiz 
bu bilgiler ile tasarımlarını yapacaklar.

İnsanımız, yaşamın devamı için gerekli olan 
"yüzde 100 taze ve temiz havayı" kendilerine 
sunacak sistemleri talep edecekler. 
Konutlar, villalar, ofis binaları, okul sınıfları, 
üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, 
hastaneler, fabrika ofis ve üretim alanları…
Hepsi için yüzde 100 temiz ve taze hava gerekiyor.

Yazımızın başında ifade ettiğimiz üç temel araçtan 
biri olan “yüzde 100 taze ve temiz hava’’ ihtiyacını 
karşılayan mimari ve mühendislik çözümleri, Avrupa 
ülkelerinde yasal olarak çoktan zorunlu hâle gelmiş 
bulunuyor. Ülkemizde de kısa zamanda bu sistemlerin 
yasal olarak yapılması zorunlu olacak, olmalı.

Bizler mühendisler olarak artık yüzde yüz temiz ve 
taze hava sağlayacak sistemler kurmayı hedefliyoruz. 
Bu sayede Koronavirüs gibi hava yoluyla bulaş riski 
bulunan hastalıklar için de sağlıklı bir ortam sağlamış 
olacağız. Virüsü insanlara bulaşmaya fırsat vermeden 
dışarıya atacağız. Dış ortamlarda virüsün insanlara 
bulaşma riskinin çok daha az olduğunu, konunun 
uzmanı bilim insanlarımız baştan beri ifade ediyor.

İşte biz dışardaki temiz ve taze havayı kapalı 
ortamlara verecek, kapalı ortamdaki havanın yüzde 
yüzünü dışarı atarken; ısıttığımız / soğuttuğumuz 
-yani şartlandırdığımız- dolayısıyla parasal olarak 
bedel ödediğimiz havayı, hiçbir şekilde birbirine 
karıştırmadan, yalnızca enerjilerini birbirine 
aktaracak sistemler kuracağız. Enerji verimi 
çok yüksek yeni teknolojiler, çok hassas filtre 
sistemleri, dezenfekte etmek için ultraviyole 
sistemleri ekleyeceğiz. Sonuç olarak enerjiyi 
koruyarak içeriye verdiğimizde, hem sağlık hem 
hava hijyeni hem de daha ekonomik işletme 
maliyetleri sunan çözümler uygulamış olacağız.

Sağlıklı Bakım, Sağlık Için Bakım

Dört mevsimin yaşandığı ülkemizde özellikle kış ve 
yaz aylarında ortamın ısıtılması ve soğutulması için 
sıklıkla kullanılan iklimlendirme sistemlerinin nasıl 
çalıştığı kadar, bu sistemlerin bakımının nasıl yapıldığı 
da çok önemli. Dolayısıyla nihai kullanıcı özelinde 
verilecek eğitimler ve “sağlıklı bakım, sağlık için 
bakım” bilincinin yerleşmesi çok mühim hâle geldi.

Yani dostlar, kıssadan hisse, daha gidecek 
çok yolumuz, yapacak çok işimiz var...

Hayatlarımız için kritik öneme sahip taze 
ve temiz havaya ulaşmanın sağlanması, 
uygar dünyanın öncelik sıralamasında en 
ön sıralarda yer almaya devam edecek.

İklimlendirme sektörünün tüm paydaşlarının, bu 
gerçeğe göre pozisyon almaları gerekiyor. İnsanımızın 
artık yukarıda anlattığımız bu gerçeklerin farkına 
varıp bu sistemleri talep etmesi gerekiyor.•

Kaynak: www.huseyinvatansever.com/
koronavirus-iklimlendirme-sektorunde-devrim-yaratacak/
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ŞIRKET MUHASEBE SISTEMLERINDE DIJITALLEŞME SÜRECI

Hüsnü ECEMIŞ
BBH Mali Müşavirlik & Danışmanlık
Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir 

Hem Endüstri 4.0, hem de COVID-19 salgını, 
işletmelerin üretim sistemlerinin değişimini 
hızlandırmakla kalmamış, aynı zamanda bu 
yeni üretim ortamı tüketim alışkanlıklarını da 
değişime zorlamıştır. Üretimde esneklik, üretim 
hızının artması, kaliteli üretim ve verimlilik 
gibi etkileri ortaya çıkaran dijital işletmeye 
dönüşüm, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle 
yeni çalışma ortamlarının düzenlenmesini de 
hızlandırarak yeni bir boyut kazanmıştır.

Endüstri 4.0, bilimin her alanından gündelik yaşama 
kadar birçok konuda hayatı kolaylaştıran, maliyetleri 
azaltan, otomasyonu ve akıllı teknolojileri yoğun 
kullanan bir sistem olarak dijitalleşmenin yeni bir 
boyutunu ortaya çıkarmaktadır. Dijitalleşme, bilgiye 
ulaşmayı hızlı ve kolay hale getirirken diğer taraftan 
ulaşım maliyetlerini de düşürmektedir. Ağ bağlantısı 
sayesinde daha fazla kullanıcıya sahip olan bu sistem, 
küresel dünyada özellikle üretim anlayışını yeniden 
şekillendirmiştir. Üretim ve buna bağlı olarak işletme 
fonksiyonlarının dönüşümü dijitalleşme sayesinde 
yeni bir anlayış kazanmıştır. Dolayısıyla şirketler 
açısından en önemli dijital araçlardan biri e-Fatura.

Bu ön muhasebe programına girme, istediğin yerden 
müşterine faturanı gönderme, ulaşıp ulaşmadığını 
yine online olarak takip edebilme imkanı sağlıyor. 
Kağıt fatura koçanını saklama, basma, fiziki olarak 
gönderme ve arşivleme gibi eski düzenin getirdiği 
tüm maliyetler yok oluyor. Aynı zamanda, faturaların 
teslim edilmesi, müşterinin yollanan faturaları görüp 
ödeme planına alması gibi işlemler için fiziksel bir 
mekâna bağımlılık da ortadan kalkıyor. Kağıt ortamda 
düzenlenen faturanın dijital ortamda hazırlanmasını 
gerekli kılmıştır. Kağıt ortamda düzenlenen 
faturanın dijital ortama geçmesi ile birlikte zaman, 
iş gücü, nakit akışı, maliyet ve fatura düzenleme 
sırasında yapılan hataların düzeltilmesi açısından 
etkili olmuştur. Fatura müşteriye online olarak 
ulaşıyor. Bu sayede hem tahsilat süreci hızlanıyor 
hem de geleneksel operasyonlardan ve zamandan 
tasarruf edilerek maliyet avantajı sağlanıyor, 

verimlilik artıyor. Dijitalleşme ve e-Dönüşüm süreci 
ürün odaklı anlayıştan bilgi odaklı anlayışa geçişin 
temelini oluşturmaktadır. Son yıllarda hızla gelişme 
gösteren bilgi teknolojilerinin ticari hayata girmesiyle 
birlikte muhasebe mesleğinde de yeni teknolojilerin 
başlattığı yeniden yapılanma süreci ortaya çıkmıştır.

e-Dönüşümde Neler Var?

e-Dönüşüm: En basit anlatımla e-Dönüşüm; bilginin, 
değerin, varlığın, girişimciliğin ve ihtiyaçların dijital 
dünyada gerçekleştirilmesi ve hız ile tasarrufun 
temel bir ihtiyaca evrilmesi olarak tanımlanabilir. 

Dijitalleşme: Basit bir ifadeyle manuel olarak işlenen 
verilerin, bilgisayar ve dijital ortamlar aracılığı ile 
izlenmesi ve işlenmesi olarak tanımlanabilir. Başka 
bir ifadeyle dijitalleşme, gerçek bilgilerin bir fiziksel 
yere bağlı olmayan bir biçimde sunulmasıdır.

e-Fatura: Matbuu faturanın elektronik 
formudur ve aşağıdaki özelliklere sahiptir:

•Veri format ve standardı Maliye 
Bakanlığı’nın merkezi platformu Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir.
•Vergi Usul Kanunu (VUK) gereğince bir 
faturada yer alması gereken bilgileri içerir.
•Satıcıdan alıcıya iletimini GİB yapar.
•Kağıda basılmaz; tüm işlemleri 
dijital ortamda gerçekleştirilir.
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e-Arşiv (Belge): e-Fatura sistemine ilave olarak,  
nihai tüketicilere ve e-Fatura sistemine kayıtlı 
olmayan müşterilere de elektronik ortamda fatura 
düzenlenebilmesine olanak veren sistemdir.

e-Arşiv Fatura: e-Fatura sistemine geçmemiş 
mükelleflerin, yaptıkları satışların da, vergi 
mükelleflerine 5.000 TL, nihai tüketicilere 30.000 TL 
vergiler dahil tutar ve üzeri faturaları GİB'in e-Arşiv 
fatura portalından, kendi interaktif şifreleri ile girdikleri 
sayfadan kesmek zorunda oldukları fatura çeşididir. 

e-Defter: e-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu 
olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya 
biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, 
elektronik imzalanarak GİB'e gönderilmesi ve 
Başkanlık imzalı ve onaylı beratların alınarak 
10 yıl boyunca saklanmasıdır. Elektronik defterlerin 
değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu 
garanti altına alınır ve ilgililer nezdinde kesin delil 
olarak kullanılır. e-Defter tasdiki olmayacaktır. 
Hesap döneminin ilk ayına ilişkin berat açılış onayı, 
son ayına ilişkin berat kapanış onayı yerine geçer.

e-Irsaliye: e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge 
türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” 
belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Mal 
hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir 
şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kâğıt 
ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” 
belgesinin, elektronik belge olarak elektronik 
ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda 
iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz 
edilmesine ilişkin bir elektronik belgedir. Kısmi 
kabul mümkündür. e-İrsaliye üzerinde barkod 
bulunur ve yol polisleri el terminalleri marifetiyle 
şoförün cep telefonundaki dijital yada kağıt barkodu 
okutarak irsaliyenin detaylarına ulaşırlar. e-İrsaliye 
kamyonların plaka bilgileri ile eşleşik ve ağırlık ölçme 
istasyonları ile entegre olacağından kamyonlar 
durdurulmadan da nakliye yapılabileceklerdir. 

Neden e-dönüşüm?

Maliyet ve Çevresel Yaklaşım

Verilen bilgiye göre Türkiye'de her yıl 3 milyar adet 
fatura kesiliyor. Bir faturanın basım, hazırlama ve 
gönderme maliyeti ortalama 2,5 liraya ulaşıyor. 
Kağıttan tasarruf ettiğimiz de ağaçlarımızı 
korumakla birlikte maliyetlerimizi de düşürmüş 

oluyoruz. Kişiselleştirilebilir, hızlı, sade ve pratik 
arayüzle de desteklenen firmalar ve muhasebeleri 
zaman ve maliyet tasarrufu elde etmektedir.

Denetim, Daha Etkin Vergi Toplama 
ve Kayıt Dışını Engellemek 

e-Devlet Projesi kapsamında; devlet teknolojiyi 
kullanarak ticari hayatı yani aldığı vergisini (gelir 
kaynaklarını) daha sıkı denetim ve kontrol altına 
almak istemektedir. Bu kontrolü sağlamanın yolu 
da, muhasebe den geçmektedir. Bu bağlamda 
şirketlerin muhasebe sistemleri sıkı takip etmek 
için e-dönüşüm süreci sonunda dijital muhasebe 
sistemine geçilmektedir. Bu gelişmeleri dikkate 
almayıp en az maliyetle devam etmek isteyen ticari 
şirketler ağır cezalarla karşı karşıya kalacaktır. Hem 
bilgi teknolojilerinin hem de muhasebe sistemlerinin 
yenilemesi ve güncellenmesi kaçınılmaz bir zorunluluk 
olacaktır. Denetim ekibinin sayısını azaltırken, 
denetimin güvenilirliğini olumlu yönde etkileyecektir.

Hatanın Azalması ve Verimin Yükselmesi

Yeni nesil muhasebe kavramı dijital muhasebe ile 
gerçekleşerek çalışanlara oldukça büyük avantaj 
sağlayan ve hata riskini neredeyse sıfırlayan bir 
sisteme doğru ilerlemesine etki etti. Dijital muhasebe 
aynı zamanda mali mühendislik gibi iş alanlarının 
da çıkmasına sebep olan yenilik olarak karşımıza 
çıktı. Yeni nesil muhasebe uygulaması olarak 
bilinen tasarım oldukça pratik işlemlere yer açarak 
çalışanların daha verimli olmasında etki ediyor. Dijital 
muhasebe ile firmaları sipariş, stok takibi, satış, 
satın alma, raporlama, borç takibi, çek senet takibi, 
banka hareketleri, e-Devlet uygulamaları gibi tüm iş 
süreçlerini tek noktadan yönetebilmesini sağlıyor.

Dijital Muhasebe Avantajları

Muhasebe alanında gerçekleşen dijitalleşme 
birçok avantajı da beraberinde getirdi. Yeni 
uygulama içerikleri ile beraber diğer meslek 
gruplarına göre büyük ayrıcalıklar da kazanıldı. 

•Muhasebe alanında gerçekleşen 
dijitalleşme ile beraber meslek elemanlarının 
hata yapma riski de sıfıra indi.
•Muhasebe elemanlarının yoğun çabalar 
harcayarak yaptıkları birçok işlem kısa sürede 
ve hatasız olarak geçekleştirilmeye başlandı. 
•Bulut sistemleri, yapay zekâ gibi teknolojik temeller 
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ile ilerleme göstermekte olan dijital muhasebe, robotik 
muhasebe ile kolay şekilde yapılmaya başlanır oldu.

•Zamandan tasarruf elde edilir.
•Çalışanlar kendilerine daha çok zaman ayırabilir.
•Çalışanların farklı ve daha değerli olan çalışma 
uygulamalarına yönlenmeleri de mümkün olur.
•Çalışanların problem çözme ve strateji belirlemenin 
yanı sıra analiz yetenekleri de güçlenir.

Dijital Muhasebenin Dezavantajları

Muhasebe alanında yaşanan dijitalleşme son derece 
hızlı bir gelişim gösterdi. Bu ani olarak gelişen adımlara 
uyum sağlanması ise çok da kolay olmamaktadır. 
Dijitalleşmenin muhasebe alanında gelişimin hızlı 
olması muhasebe mensuplarının bu konuda olan 
yetersizliği sebebi ile sıkıntıya sebep olmaktadır.

e-Faturaya - Mali Mühüre Başvuru Süreci

e-Fatura uygulaması yürütülürken, öncelikle 
kademeli bir yaygınlaştırma prensibi benimsenmiştir. 
Bu amaçla öncelikle anonim ve limited şirketlerin 
e-Fatura oluşturma, gönderme ve kabul etmesi 
sağlanmıştır. Daha sonra 421 Sıra No’lu VUK 
Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına gerçek 
kişi ve mükellefler eklenmiştir. Günümüzde 
kullanıcı kapsamı daha da genişletilmiştir. e-Fatura 
uygulamasını anonim şirketler, limited şirketler, 
gerçek kişi ve mükellefler kullanabilmektedir 

e-Fatura kullanan işletmelerin e-Fatura kullanımına 
yönelik aşağıdaki esaslar söz konusudur: 

•e-Fatura kullanıcısından e-Fatura 
kullanıcısına = e-Fatura 
•e-Fatura kullanıcısından matbu fatura (kağıt 
fatura) kullanıcısına = e-Arşiv Fatura 
•e-Fatura kullanıcısından son kullanıcıya = e-Arşiv fatura 

kesilmektedir. e-Fatura kullanım koşullarını 
sağlayan işletmelerin e-Faturaya geçişi 
ve sonraki süreçler aşağıdaki adımların 
takip edilmesi ile gerçekleşmektedir.  

1.Mali Mühür Başvurusu: e-Defter ve 
e-Fatura’ya başvuru yapabilmek için 
öncesinden mali mühür edinilmiş olmalıdır. 

Kamu SM (Kamu Sertifikasyon 
Merkezi) uygulaması üzerinden 

www.kamusm.gov.tr adresindeki başvuru formu 
doldurularak mali mühür başvurusu yapılmaktadır.

2.Mali Mühür Kurulumu Pin Kodu Alımı: Mali 
mühür sertifikasının kullanıma açılması için bazı 
işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Mali mühür 
sertifikasının yüklü olduğu AKİS (Akıllı Kart) ve 
ACS 38T USB Masaüstü tipi kart okuyucuya 
takılarak gerekli kurulum yapılmakta ve kurulum 
sonunda altı haneli bir pin kodu oluşturulmaktadır.

3.e-Fatura Başvurusu: e-Fatura başvurusu 
yapabilmek için de mali mühür daha 
öncesinden edinilmiş olmalıdır. 
www.efatura.gov.tr adresinden “Elektronik 
Başvuru” sekmesinden başvuru süreci başlatılır. 
İlk açılan pencere kart giriş ekranı olup, eğer daha 
önceden mali mühür kullanılmakta ise tanımlı kartlar 
sekmesinden ilgili kart bilgilerine ulaşılmaktadır. 
Mali mühür ilk defa kullanılacak ise, öncelikle 
mali mühür veya NES (Nitelikli Elektronik 
Sertifika) sürücüleri yüklenmelidir.

4.e-Fatura Için Kontör Satın Alma: e-Defter 
ve e-Fatura başvurusu yapıldıktan sonra 
gelen faturaları onaylamak ve 
fatura düzenleyip müşterisine gönderebilmek 
için firmanın bir de kontör satın alması 
gerekmektedir. Bir kontör karşılığında fatura onayı 
yapılmakta veya gönderimi sağlanmaktadır.

5.e-Defter Başvurusu: e-Defter 
başvurusunda mali mühür kullanılmaktadır 
bunun için öncesinden mali mühür 
edinilmiş olmalıdır. www.edefter.gov.tr adresinden 
başvuru formu doldurularak e-Defter başvurusu 
yapılmaktadır. Hizmetini aldıkları yazılım firması 
varsa o firmadan e-Defter ve e-Fatura modülü satın 
alınmalıdır. Herhangi bir yazılım firması ile anlaşması 
yoksa önce Luca, Zirve gibi herhangi bir yazılım satın 
alması gerekmektedir. e-Defter sistemine geçen 
işletme Noter’den defter tasdiki yapmamaktadır.

6.e-Defter Saklama Hizmeti Satın Alma: Faturalar 
ilgili önemlerde alınıp gönderildikten sonra bu 
belgelerin saklanması zorunluluğu vardır ve bu 
belgeleri GİB belirli bir tarihe kadar bünyesinde 
tutar ve sonrasında siler bu belgelerin saklanma 
zorunluluğu olduğundan ilgili firma tarafından 
saklanırken aksi bir durumla karşılaşmamak 
adına ilgili entegrasyon firmalarından e-Defter 
saklama hizmeti satın alması gerekmektedir. 
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7.Berat Gönderimi: Berat gönderimi öncelikle 
saklanan e-Defterin GİB’e gönderilmesi demek 
değildir. Berat; ilgili e-Defterin kapağıdır. Kapakta; 
e-Defterin kaç sayfadan oluştuğu, içerisinde neler 
olduğu hakkında bilgiler yer almaktadır. e-Defterin 
ön sayfasında her sayfanın alt kısmında bir 
numara yer almaktadır ve birbiri ile bağlantılıdır. 
Bu kod kapak sayfasında da yer aldığından o 
kodla tüm sayfalara ulaşıldığından e-Defterin 
tamamını GİB’e göndermeye gerek yoktur.

Mali Mühür / e-Imza Başvuru Süreci

Tüm tarayıcılarda java desteği olmadığından, 
yapılacak başvurular için İnternet Explorer ya da 
Mozilla Firefox tarayıcısı kullanılması gerekmektedir.

1. Mali mühür başvurusu yapılarak temin edilir.
2. Mali mühür adresinize teslim 
edildikten sonra kurulumu yapılır.
Kurulum KAMUSM adresinden sürücüler 
indirilerek yapılır (AKİS -Akıllı Kart ve 
Kart Okuyucu Sürücüsü- indirilir).
3. GİB üzerinden e-Fatura/ e-Defter 
ön başvuruları yapılır.
e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Bilet Uygulamaları 
için ön başvuru yapılmaz. Özel Entegratör 
üzerinden aktivasyon işlemi yapıldığında 
doğrudan kullanılabilecektir.
4. Özel Entegratör Sözleşmesi yapılır.
5. Sözleşme bilgileri ile firma hesabınız açılır, 
kullanıcı adı ve şifreniz oluşur. e-Fatura/ e-Arşiv/ 
e-İrsaliye için fatura tasarımlarınız yapılır.
6. e-Fatura/e-Defter/e-Arşiv/e-
İrsaliye kullanmaya hazırsınız. 
7. 10 dakika içinde aktivasyon işlemi 
ile canlı sisteme geçebilirsiniz.

Bu yazımız da artık zorunluluk haline gelen 
muhasebenin dijitalleşme sürecine giriş nedenleri, 
e-Dönüşüme giren muhasebe işlemlerini, bu sürece 
giren firmalarımızın ilk yapması gereken e-İmza veya 
mali mühür ile e-Fatura başvuru sürecini ele aldık.

Akıllı sistemlerin yoğun kullanımı sayesinde 
yakın gelecekte dijitalleşme ile meslek 
mensuplarının daha çok müşavirlik işlevi 
gerçekleştireceği, belki de vergi muhasebeciliği 
alanının sona ereceği ön plana çıkmaktadır. 

Defterlerin, belgelerin, kayıtların, arşivin ve 
denetimin dijitalleşmesi daha az sayıda ancak dijital 
bilgiye sahip, nitelikli meslek mensubunu gerekli 
kılmaktadır. Bu bağlam da muhasebenin birbiri ile 
iletişim kurabilen etkileşimli sistemlere dönüşmesi; 
belge, kayıt, rapor, arşiv, denetim süreçlerinin 
hızlı, kolay, hatasız ve en az maliyet ile bütün bilgi 
kullanıcıları için ulaşılabilir olmasını sağlayacaktır. 

Bu gelişmeler muhasebe meslek mensuplarının 
iş tanımları, nitelikleri ve kullanacakları araçları 
da değiştirecek ve geliştirecektir. Firmalarımız 
da bunlara paralel doğru etkin yazılımlar ve 
mali danışmanlarla birlikte entegrasyonu doğru 
ve sorunsuz olması için gerekli yatırımlarını 
planlamalıdır. Doğru yatırım ve doğru ekiplerle hep 
birlikte geçiş süreci sorunsuz tamamlanacaktır.•
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Sabahın altısında insanı ne uyandırır? 

Boğazındaki düğümü, aylardır 
yaşadığı şeyleri ne çözer? 

İnsan neden kendine zulmeder?   

Dergiye yazı yazmak için erken kalktım. Normalde 
hep erken kalkarım.  Ben ve güneş aynı anda 
doğarız. Bu aralar güne başlarken daha büyük 
bir gayret göstermemiz gerekiyor. Siz hayatınızın 
hangi dönemindesiniz? Yorgun, bezgin, bıkmış, 
çaresiz, karışık, belirsiz ve önünü görmeyen bir 
dönemdeyseniz belki bu yazı size yol gösterici 
olabilir. Ülkemizin ve dünyamızın yaşadığı ekolojik 
dengenin bozulduğu ve önümüzdeki yıllarda daha 
çok konuşacağımız bu konu için kendimize iyi bakmak 
ve hedeflerimizi tekrar gözden geçirmek gerektiğini 
düşünüyorum. En önemlisi ise daha çok çalışmamız, 
daha çok inanmamız ve asla vazgeçmememiz. 

Belki de neden ve niçin vazgeçmemeniz gerektiğini 
bulmanız ilk başlangıç noktanız olabilir. 

Hayatta en büyük tutkunuz nedir 
diye sorsam ne dersiniz?  

Benimki gözlemlemek ve öğrenmek. 

Hayatın anlamını, insanların davranışlarını, ilişki kurma 
biçimlerini, hedeflerine nasıl kilitlendiklerini, hep 
merak ettim. Mesela neden bazı insanlar daha tutkulu, 
bazıları daha az? Bazıları çabucak yoldan çıkarken, 
bazıları ipin ucunu bırakmamak için gayret halindeler. 

“Kader gayrete aşıkmış” bu sözü ilk duyduğumda 
içim titremişti. Bana kaderin ölçüt olduğunu, 
elimizde değiştirmekle ilgili güçlü bir irademizin 
olduğunu ve bunun tamamen bizim kontrol 
ve kararımıza ait olduğunu göstermişti.

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021 • YIL: 24 • SAYI: 9438

ASLA VAZGEÇME!

Seda DAĞDELEN
Optimist Akademi 
Kurucu Ortak, Eğitmen, Pozitif Koç
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Yaşam

Etrafımda birileri ondan bundan nedenlerle 
şikâyet etmeye başladığında hep şu soruyu 
sorarım onlara “Sen gerçekten ne istiyorsun?” 
Bu soruya kimse net bir cevap veremedi.

Kendime sorduğum sorulardan, önüme 
çıkanlardan, verdiğim eğitimlerdeki katılımcıların 
sorgulamalarından, profesyonel olarak yaptığım 
kurumsal koçluk seanslarından hatta astroloji 
haritalarını okuduğum kişilerden aldığım bilgi ve 
beklentilerin sonucunda, 32 yıllık kurumsal iş 
hayatı birikimimle bu soruya cevabı bulmamıza 
yarayacak 21 adımlık bir liste oluşturdum. Bu 
listeden sadece 4 tanesini derinleştireceğim.

Hayatınızda bir hedefiniz var mı? Her sabah heyecanla 
kalkmanıza vesile olan, sizi heyecanlandıran, 
meraklandıran, coşturan, zorlayan ve daimî 
yolda tutan. Ona kavuşmak için daima çaba 
harcadığınız bir hedef. Belki bazılarınız bu satırları 
okuduğunda bir an durdu ve kaldı. Belki de çok 
net bir ses duyamadı. İçinizde yankılanmadı, 
o zaman hemen yola çıkma zamanı geldi.

Bugün bu satırlarda size 21 adımdan 
birkaç yöntemi derinleştirmek isterim. 

Kişisel olarak hayatıma koyduğum tüm hedefler 
önce hayal kurmakla başladı. Her senenin başında 
mutlaka yeni bir hedef belirleyerek yenilik peşinde 
koşmayı severim. Bu amaçla 1 yıl sonrası için 
bir önceki yılın bitiminde -yani Aralık ayında- 
“Hayal Panosu” oluşturmakla işe başlarım.

Yapımı son derece basit. Elinizde olan birkaç dergi 
ve gazeteyi toplayın. Ev, araba, ekonomi hatta 
çocuklarınızın dergisi bile olabilir, hiç fark etmez. Bu 
dergilerle birlikte, makas, yapıştırıcı, bir karton ve 
1 saat ayırın. Çok sevdiğiniz ortamınızda kendinize 
harika bir kahve hazırlayın. Bir mum yakın. Ateşiniz 
olsun ya da hoş kokulu bir tütsü. Sevdiğiniz bir çiçek 
koyun vazoya, toprak ve su birlikte olsun. Derin 
nefes alıp verin, havanız olsun.  Gözlerinizi kapatın. 
Bugünden sonrasını hayal edin.  Kulağınızda motive 
edici sözsüz bir müzik olursa daha etkili bir çalışma 
olur. Örneğin müzik 7 dk. olsun.  Bu çalışmayı 
yaptıktan sonra, dergilere dalın. Hiç düşünmeden 
sevdiğiniz fotoğrafları, kelimeleri, sorgusuzca kesin, 
bir kutuya ayırın. Tüm kesme işleri bittikten sonra, 
kartonunuzu önünüze alın. Ve kutudan sevdiğin 
resimleri dizin, bir bakın bakalım nasıl oldu. Sloganlar, 
kelimeler, fotoğraflar sevdiniz mi? İşte bu sizin hayal 

panonuz. 1 yıl boyunca görebileceğiniz bir yere asın. 
Önünden her geçtiğinizde sizi heyecanlandırsın. 
Sınırsız olun. Engel koymayın, o benim olmaz demeyin. 

Gelelim başka bir adıma, “Okuyun ve Araştırın” 
elinize ne geçiyorsa, yemek kitabı, kişisel gelişim, 
spor, teknoloji dergi, gazete, internetten. Aradığınızı 
bulmak için zihnin olasılıklarını artırın. Okumak 
benim hayatımda hep araştırmak, yenilenmek ve 
yeni yollar bulmak olarak yer aldı. Bir problemim 
olduğunda önüme çıkan bir kitabın kahramanı o 
problemi benim için zaten anlatmıştı. Hayal dünyamın 
gelişmesine, yeni daima yeni yollar açmama vesile 
oldu.  Burada hemen size şu soruyu yöneltmek 
isterim. En son ne zaman yeni bir şey öğrendiniz?  
Ne kadar çok araştırır okursanız, yaşam kaliteniz 
o kadar genişler. İlgi alanımı bulmak için o kadar 
farklı şey denedim ki. Bugün 50 yaşındayım. 2010 
senesinde koçluk, 2011 senesinde astroloji ve 
tasavvuf hayatıma girdi. Şimdi bu alanlarda her gün 
genişliyorum. Sadece ben değil etrafımdakiler de... 

Ve bu adımlardan önereceğim 7. madde… “Daima Net 
ve Karalı Ol”.  Kendini bilmenin en güzel yolu kendine 
net olmakla başlar. Kendinle ilgili bildiğin en zayıf 
yönün hangisi? Bunu geliştirmek için ne yapıyorsun? 
Kendi güçlü yönlerinden, hedefleri gerçekleştirirken 
nasıl yararlanıyorsun? Sen ne istiyorsun derken 
aslında seçtiğin şey seni nasıl tanımlıyor? “Net 
ve Kararlı Olmak” hayatın içerisindeki yürüyüş de 
daima destekleyicidir. Yola çıktıysan dönme, çünkü 
deneyimin bir sonraki adımın için çok değerli. 

Ve son madde ama en önemli madde. Yol 
zorlu olacak! Olsun… Sürecin keyfine bak 
ve "Asla Vazgeçme". Bazı insanlar yolun 
lezzetine kapılırlar. Ben bunlardan biriyim.

Burada sizinle bir hikâye paylaşmak isterim. Eşim 
ve iş ortağım Tuğyan kendisi kimya mühendisidir. 
1965 doğumlu, kendi halinde üretken birisidir. Müzik 
ve yelken sporu hayatı boyunca en büyük tutkusu. 
Yaşamının zorlukla inişli çıkışlı süreçlerinde en iyi yol 
arkadaşı olan müzik. Amerika'da yüksek lisans yaptığı 
yıllarda (1990-1993) gitar dersi almaya başlamış. 
Ve o yıllardan başlayan 50’ye yakın söz ve bestesi 
var. 2016 yazında bu beste ve şarkıları toparlamaya 
karar veriyor. Bir yapımcıyla iş birliği yapıyor. Bu 
süreçte 5 yapımcı değişiyor. En son anlaşma yaptığı 
yapımcı, 6 ay içinde parçaların, düzenlemesini 
yapabileceğini söylüyor. Onunla yola çıkıyor. 
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Yalnız bu süreç 6 ay değil tam 4,5 yıl sürüyor. O bu 
zorlu, inişli çıkışlı, bir yandan da çok öğretici olan 
süreçten, çok keyif aldı. Albümün hiçbir parçasını 
uyduruk ve baştan sağma, çıksın yeter mantığı ile 
yapmadı. Hepsinde özen ve emek vardı. Biz bu süreci 
kendi içimizde değerlendirdiğimizde, albümün çıkma 
süresi hem ona hem de ailemize çok şey öğretti. 

Hakkaniyet, teslimiyet, tevazu, hamlıktan 
pişmeye giden yol diye özetleyebilirim.

Eşim her daim yoldaydı, sabırla, tevazuyla, öğrenci 
kalma haliyle... Kimseyi kırmadan doğru zamanı 
bekleyerek… Ve o doğru zaman geldi. Hem de 
nefis 10 şarkılık bir albümle, yangının ortasına 
düştü.  Evet ormanlarımızın yok olduğu, doğanın 
da isyan ettiği zamanın içinde “Karanlığın Sonu” 
albümü çıktı.  Evrene bir çığlık halinde mesaj 
oldu. Karanlığın sonu gelsin artık mesajıydı bu.  

Dinlemek isterseniz;  “Tuğyan YURTSEVER” 
olarak onu sosyal medya da bulmak çok kolay.

Asla Vazgeçmemek benim eşimden öğrendiğim 
bir gerçektir. O her daim olacağına inanır. Bu son 
maddeydi. Tamamını liste olarak sunuyorum. 

1.Başkasına nazik ol
2.Hayal kur
3.Yaşamak için tek bir nedeni olan kişi 
her türlü "nasıl"a göğüs gerer.
4.Yaşamın gayretin kadardır
5.Uzun zamandır aklında ve gönlünde olanı yap
6.İnsanın kalbi gölgesidir, gölgenle dost ol
7.Net ve kararlı ol
8.Oku ve araştır
9.Neşeyle ilerlemek için kendine bahane bul
10.Köklerindeki bilgeliğe odaklan
11.Astrolojik haritanı bil
12.Senden önce hayatında başlayan neydi? 
Sen hangi kalıpla isteklerini yönlendiriyorsun? 
Gerçekten bu senin deneyimin mi?
13.Bedenin sağlığını koru
14.Bazen bulanıklık iyidir, yaşamınla 
ilgili yaratıcılığını geliştirir
15.İlişkilerine güven
16.Hayatını sadeleştir, düzenle, 
düzen insanı özgürleştirir
17.Erteleme 
18.Birlik ol
19.Birilerini sevindir
20.Cesaretli ol
21.Asla Vazgeçme

Bütün bu anlattıklarım sizde nasıl bir duygu yarattı? 
İnanmak ve yolda olmak için ihtiyacınız acaba ne? 

Fatih Sultan Mehmet‘in bir sözü ile bitiriyorum. 

“İmkanın sınırını görmek için imkansızı denemek lazım”

Rastgele...•
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Yaşam Alanınız Sizi Hasta Ediyor Olabilir!

ÖZET

İnsanların yaşamı için gerekli olan temel gazları içeren 
havanın temizliği sağlık açısından yüksek önem arz 
eder. Özellikle insanların toplu olarak bulunduğu 
kapalı alanların havasının steril tutulması salgın ve 
hava yoluyla bulaşan hastalıkların engellenmesi 
adına çok önemlidir. 100 yıldan uzun süredir 
farklı sektörlerde kullanılan UV lambaları, virüsler, 
bakteriler, mantarlar ve mycoplasma üzerinde 
inaktive edici etkisi nedeniyle sterilizasyonun 
önemli olduğu ortamlarda kullanılmaktadır. 

Uzun süredir çeşitli sektörlerde ve iklimlendirme 
sektöründe de kullanılan UV teknolojisinin kullanımı, 
özellikle pandemiyle birlikte iklimlendirme sektöründe 
daha da artış göstermiştir. UV ışınım ile yayılan 
fotonlar mikroorganizma hücresinde RNA veya DNA 
tarafından absorbe edilerek hücre yapısının zarar 
görmesine neden olur. Bu sayede mikroorganizmaların 
bulaşma özelliği ortadan kalkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: UV Lambaları, Hasta Bina Sendromu, 
UV-C Uygulamaları, Ultraviyole Antiseptik Radyasyon

ABSTRACT

The cleanliness of the air, which contains the 
basic gases necessary for people's life, is of great 
importance in terms of health. It is very important 
to keep the air sterile, especially in closed areas 
where people are collectively, in terms of preventing 
epidemics and airborne diseases. UV lamps, which 
have been used in different sectors for 100 years, 
are used in environments where sterilization 
is important due to their inactivating effect on 
viruses, bacteria, fungi and mycoplasma. 

The use of UV technology, which has been used 
in various sectors and the air conditioning sector 
for a long time, has increased even more in the air 

conditioning sector, especially with the pandemic. 
The self-replication feature of air pollutants 
stimulated by UV light is blocked by changes in the 
chemistry of RNA/DNA molecules, and as a result, 
the contaminant's infection property is destroyed.

Keywords: UV Lamps, Sick Building Syndrome, UV-C 
Applications, Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)

1. GIRIŞ

Ortalama bir insan her gün 20 binin üzerinde nefes 
alarak 132,5 litre hava solur. Tüm varlığımızı bu 
basit gibi görünen mekanizmaya borçlu olduğumuzu 
düşünürsek temiz ve taze havanın önemi bir kez 
daha oldukça vurucu bir şekilde ortaya çıkar. 

Özellikle salgın hastalıklar, mevsimsel hastalıklar 
ve havada yayılan alerjenler düşünüldüğünde 
iç mekanlarda havanın temizliği çok temel ve 
sorgulanması gereken bir konu haline gelmektedir. 
Bu bağlamda kapalı yaşam alanlarında havanın 
steril tutulması, ortama temiz hava girişinin 
sağlanması ve havayı bozan etmenlerin 
ortamdan uzaklaştırılması çok önemlidir.

İç mekanlardaki hava kirliliği kendini “Hasta Bina 
Sendromu” olarak göstermektedir. Bu sendromda 
hastalanan kişiler bir bina içindeyken ortaya çıkan 
ve bina terk edildikten sonra ortadan kalkan; burun 
ve boğazı etkileyen akıntı, tahriş, kızarıklık ve hatta 
iç mekanda kalma süresinin uzunluğuna göre 
konsantrasyon bozukluğu, gözlerde akıntı, kızarıklık, 
tahriş ve yorgunluğa dönüşen belirtiler gösterirler.

İç ortam alerjenlerini ve alerjik olmayan iç hava 
kirleticilerini ortamdan uzaklaştırarak, havayı 
olabilecek en temiz hale getiren bu cihaz ve 
teknolojiler sayesinde kaliteli iklimlendirme, daha az 
alerjen ve temiz hava sağlanırken, koronavirüs gibi 
pandemik hastalıkların yayılım riski de büyük ölçüde 
düşmektedir. Hem insan sağlığı hem de iklimlendirme 
sistemlerinin verimli kullanılabilmesi için hava 

IKLIMLENDIRME SEKTÖRÜNDE UV UYGULAMALARI
UV APPLICATIONS FOR HVAC-R SECTOR

Muhammet Ali DAMAR
Form Endüstri Tesisleri Imalat Müdürü
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temizleme cihazları ve teknolojilerinin kullanımı 
özellikle son dönemde büyük önem kazanmıştır.

İklimlendirme sistemlerinin kullanıldığı alanlarda 
hava temizleme teknolojileri kullanarak 
iç hava kalitesini artırmak birçok önemli 
avantajı da beraberinde getirmektedir. 

Hava temizleme cihazlarının etkisini arttıran 
en önemli unsurlardan biri UV teknolojisi ve UV 
lambalardır.  Ultraviyole ya da mor ötesi ışın olarak 
bilinen UV ışınımının dalga boyu 10-400 nanometre 
arasında değişmektedir. UV ışınlarının Dalga boyu 
400 nm altında olduğu için gözle görülemez. 

UV ışınları dalga boyuna göre 4 
gruba ayrılmaktadır. (Şekil 1.)
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Şekil 1. UV ışınları dalga boyları

UV-C uygulamaları ile sürekli dezenfektasyon 
yapılarak klima sistemlerinde serpantin üzerindeki 
tüm mikrobiyolojik yapıların oluşması önlenmektedir. 
Biofilm denilen ve genellikle soğutma serpantinleri 
üzerinde oluşan, canlı veya cansız bir yüzeye 
yapışarak kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi 
bir tabaka içinde yaşayan mikroorganizmaların 
oluşturduğu topluluklar ısı transferini azaltırken 
finler arasında oluşan kirlilik ve tıkanıklık serpantin 
üzerinden az hava geçmesine neden olmakta ve 
aynı zamanda zararlı mikroorganizma oluşumuna 
uygun ortam yaratmaktadır. Bir iklimlendirme 
sistemi içerisinde kirlenmiş bir serpantin yüzeyi 
%15-20 oranında kapasite ve verim kaybına 
neden olabilmekte ve aynı zamanda toplam enerji 
maliyetini %30 oranında artırmaktadır.[1]

UV lambaları her ne kadar yeni bir teknoloji gibi 
gözükse de geçmişi 100 yıldan fazladır. Niels 
Ryberg Firsen, UV ışığının bakteri üzerindeki 
etkilerini gözlemleyerek yaptığı tedavilerle 
1903 yılında tıp alanında Nobel ödülüne layık 
görülürken Westinghouse, 1930 yılında ilk ticari 
UV-C antiseptik lambaları geliştirmiş, fakat bu 
sistem sadece tıp alanında kullanılmıştır. UV-C 
ışık teknolojisi, 1950’li yıllarda iklimlendirme 
sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. 

Tam bir hücre yapısına sahip olmayan virüsler, sabun 
ve alkol ile parçalanabilen yağlar dışında, protein 
tabaka ve viral genetik materyali taşıyan RNA (ribo 
nükleik asit) veya DNA (deoksi ribo nükleik asit) 
bileşenlerinden oluşmaktadır. SARS CoV-2 dahil 
bilinen çoğu virüste viral genomunu RNA taşırken, 
bazı türlerde bu işi DNA yapmaktadır. Yine bakterilerin 
nükleoitleri de RNA ve DNA genetik malzemelerini 
içerirler. Yapıları birbirine çok benzer RNA ve DNA 
nükleik asitlerinin ikisinin de UV bölgede 265 nm 
civarında geniş ve güçlü soğurma bantları vardır. 
Bu bölge etrafındaki UV ışınla uyarıldıklarında, 
RNA/DNA moleküllerinin kimyasında oluşan 
değişikliklerle virüsün kendini çoğaltma 
özelliği bloke edilmekte ve sonuç olarak 
virüsün bulaşma özelliği yok olmaktadır. 

Şekil 2. UV dalga boylarının antiseptik etkinliği
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UV ışınımları ile her tür mikroorganizmaya karşı 
sonuç alınabilir fakat her organizma için farklı tasarım 
ve ışın gücü kullanımı gerekir. Aşağıdaki şekilde 
görüldüğü üzere kullanılan ışın gücü virüse karşı etkin 
olurken aynı ışın gücü mantara karşı etkisiz olabilir. 

Bu yüzden sistem tasarımı ve seçimi yapılırken 
hedef mikroorganizma bilinmeli ve buna 
bağlı olarak ışın gücü (dozu), temas süresi 
vb. gibi hesaplamalar yapılmalıdır.

UV-C kullanımına yönelik ISG tedbirleri araştırmaları 
tamamlanmış ve alınacak tedbirler hakkında 
çalışmalar yayınlanmıştır.  İnsan dokusuna 
derinlemesine nüfuz etmez. Ancak gözler ve cildin 
çok dış yüzeylerine nüfuz edebilir, gözler en fazla 
hasara maruz kalabilir. Bu nedenle, doğrudan 
gözlere maruz kalmayı önlemek için kullanım 
sırasında yayılan ışığı ekranlama ve bakım çalışmaları 
için KKD ekipmanları kullanımı gereklidir. 

Genel anlamda ultraviyoleden korunmak için 
standart üç koruma önlemi vardır. Bunlar;

•Ultraviyole kaynağından uzak durmak 
•Ultraviyole kaynağına maruz kalma süresini azaltmak
•Ultraviyole kaynağı ile araya engel koymak. 
(sızdırmazlık, KKD veya diğer önlemler)

Özellikle bu kurallara dikkat etmemek çeşitli 
sağlık sorunlarına yol açabilir. UV ışıma insan 
ve hayvanlarda çıplak deri ve gözde olumsuz 
etkiler yapar. Gözlerde konjonktivit, (konjonktiva 
tabakasının enflamasyonu) ve deride kızarıklığa 
(eritema) sebep olur. Bu tür etkiler çoğu zaman 
birkaç gün içinde tamamen iyileşse bile oldukça acı 
vericidir. Bu nedenle doğrudan ışığa bakılmamalı ve 
ışımanın çıplak deriye ulaşması engellenmelidir. 

Tablo 2'de ultraviyole sınıfında yer 
alan dalga boylarının insan sağlığına 
olan etkileri listelenmiştir. [2]

Şekil 3. UV-C'ye karşı genel duyarlılık sıralaması
mikroorganizmaların grup bazında inaktivasyonu

(ASHRAE Chapter 62-2019)
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Mikroorganizmaların nükleik asitlerinin 253,7 nm 
dalga boyundaki ultraviyole ışınları maksimum oranda 
absorbe etme yetisinde oldukları, bu nedenle de 
mikrobiyal inaktivasyonda 253,7 nm dalga boyunda 
ışın yayan UV-C lambaların kullanıldığı belirtilmiştir. 
Sonuçta UV’nin virüsler, bakteriler, mantarlar ve 
mycoplasma üzerine inaktive edici etkisi gösterilmiştir. 

Ultraviyole antiseptik radyasyon [ultraviolet germicidal 
irradiation (UVGI)] denildiğinde genellikle 253,7 nm 
dalga boyunda UV (UV-C) kastedilmektedir.

Tablo 1’de UV radyasyon bantlarının tanımlarını 
özetlemektedir. Bu tabloda özellikle UV-C’nin mikrop 
kırıcı özelliği sınıflandırılmıştır.

Bant Dalga Boyu, nm Sınıflandırma Tipi

UV-A 320–400 Antiseptik Olmayan (UV'ye Yakın, Blacklight)

UV-B 280–320 Eritem Antiseptik Aktinik

UV-C 200–280 Ozon Üreten

VUV 100–200 Vakum Ultraviyole

Tablo 1. Ultraviyole radyasyonun birincil bantları, Ultraviyole Antiseptik Işınlama El Kitabı - Wladyslaw KOWALSKI



Kategori Dalga boyu Sağlığa etkisi Özellik
UV-A 315-400 nm Katarakt, deri kanseri, retinal değişim Solaryum ışıma
UV-B 280-315 nm Katarakt, deri kanseri, kornea hasarı, fotokeratit, eritem Düşük mikrop öldürücü etki
UV-C 200-280 nm Deri kanseri, kornea hasarı, fotokeratit, eritem Yüksek mikrop öldürücü etki

Vakum UV 10-200 nm Ozon oluşumu

Tablo 2. UV’nin özelikleri ve sağlığa olan etkileri [2]
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Izin Verilen 
Maruziyet Süresi

Etkili Işınım 
μW/cm2

24 h 0,07
18 h 0,09
12 h 0,14
10 h 0,17
8 h 0,2
4 h 0,4
2 h 0,8
1 h 1,7
30 dk 3,3
15 dk 6,7
10 dk 10
5 dk 20
1 dk 100
30 sn 200
15 sn 400
5 sn 1.200
1 sn 6.000

UV-C Cihazları - Güvenlik Bilgisi - İzin İnsan Maruziyeti, ISO 15858:2016 Standardı, UV-C ile doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgili mevcut güvenlik yönergeleri, standartlar ve maruz kalma sınırlarının ayrıntılı bir özetini 
sunmaktadır. 

Tablo 3. UV-C Cihazları - Güvenlik Bilgisi - İzin
İnsan Maruziyeti (ISO 15858:2016)

İyi mühendislik tasarımı, uygun prosedürler 
ve otomatik kontroller, UV maruziyetinden 
kaynaklanan tehlikeleri en aza indirecektir.

Unutulmamalıdır ki; UV uygulamaları güvenli 
ve kontrollü kullanıldığı sürece faydalıdır.

Mutlak suretle güvenlik standartlarına uygun 
sertifikalı ürünlerin kullanılmasına dikkat 
edilmelidir. Elektriksel ve mekanik olarak tehlike 
arz edecek durumların ortaya çıkmaması için 
güvenlik tertibatları kullanılmalıdır. Kullanılan tüm 
cihazlar periyodik kontrollerle denetlenmelidir.

UV ışınlarının kullanıldığı cihazların akredite 
kuruluşlarca testleri yapılmış olmalıdır. Ayrıca hangi 
şartlar altında ne kadar etkili olduğunu gösterir 
raporları mutlaka olmalıdır. Bu raporlarda tarih, 
testleri yapan kişi ve kurum bilgileri bulunmalıdır. 
Kısaca raporlar sorgulanabilir özellikte olmalıdır. [3]

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) UVGI’yı 
tüberküloz riskini azaltmak için filtrasyona eklenmesi 
ve uygulanması hakkında bir kılavuz yayınlamıştır. [4]

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021 • YIL: 24 • SAYI: 94 45



Dosya

Ticari binalarda dezenfeksiyon hedeflerine bağlı 
olarak, havadaki bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
azaltmak veya ortadan kaldırmak için tasarlanmış 
sistemler haftada 7 gün, günde 24 saat 
çalıştırılmalıdır. Uygun şekilde tasarlanmış sistemler 
aralıklı olarak çalıştırılabilir veya normal bina doluluk 
saatlerinde açılabilir ve tesis boşken kapatılabilir. Bu, 
enerji maliyetlerinden tasarruf edebilir ve doluluk 
dönemlerinde kabul edilebilir iç mekan hava kalitesi 
sağlarken daha az UV lamba değişimi gerektirir.

Son yıllarda talebin arttığı bir grafik çizen hava 
temizleme cihazları ve teknolojileri, özellikle pandemi 
süreciyle gündeme çok daha fazla gelmeye başladı. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre, 
COVID-19 virüsü esas olarak enfekte olan kişilerin 
tükürük, öksürük veya hapşırıklarından ortaya çıkan 
damlacıklar yoluyla yayılmaktadır. Damlacıklar genel 
olarak 1 metre çapında ilerleyerek yere veya diğer 
yüzeylere düşmekte, aynı zamanda parçacıklar havada 
asılı kalarak daha uzun mesafeler kat edip bulaş riskini 
arttırmaktadır. Bu sebeple içinde bulunduğumuz bu 
dönemde UV ışık teknolojisine sahip hava temizleme 
cihaz ve sistemlerine çok daha fazla talep olmaktadır.

İnsanların ortak kullanım alanları olan konut, 
restoran, mağaza, otel, kuaför, muayenehane, 
eczane, okul, ofis gibi alanların havasını steril hale 
getirmek adına hava temizleme cihazlarıyla ilgili 
AR-GE ve yatırım çalışmaları hız kazanmıştır.• 
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https://www.ashrae.org/technical-resources/
bookstore/standards-62-1-62-2
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Teknik

SOĞUTKAN SIZINTILARININ FINANSAL VE ÇEVRESEL MALIYETLERI
FINANCIAL AND ENVIRONMENTAL COSTS OF REFRIGERANT LEAKS

Kadir ISA
Friterm Akademi

ÖZET

Soğutma sistemlerinde montaj, demontaj, 
işletmeye alma, bakım ve arıza teşhisi işlemleri 
esnasında doğru servis tekniklerinin kullanılmaması 
nedeniyle önemli miktarda soğutkan atmosfere 
sızmaktadır. Bu sızıntının doğrudan çevresel 
etkilerinin yanı sıra, sızıntı sonucunda soğutma 
sisteminin istenen işletme şartlarında çalışmaması 
nedeniyle ortaya çıkan ek enerji sarfiyatları da dolaylı 
çevresel etkinin önemli bir bileşeni olmaktadır.

Bu incelemede, soğutkan sızıntılarının çevresel ve 
finansal etkileri genel hatları ile ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soğutkan, sızıntı, çevre, 
finansal etki, florlu sera gazları

ABSTRACT

A significant amount of refrigerant leaks into 
the atmosphere due to not using the correct 
service techniques during assembly, disassembly, 
commissioning, maintenance and fault diagnosis 
processes in refrigeration systems. In addition 
to the direct environmental effects of this leak, 
the additional energy consumption due to 
the refrigeration system not operating under 
the desired operating conditions as a result 
of the leak is also an important component 
of the indirect environmental impact.

In this review, the environmental and financial effects 
of refrigerant leaks are discussed in general terms.

Keywords: Refrigerant, leakage, environment, 
financial effect, fluorinated greenhouse gases

1. GIRIŞ

Ulusal ve uluslararası yönetmeliklerle kısıtlanan 
geleneksel soğutkanlara alternatif olarak sunulanlar 
düşük direkt küresel ısınma potansiyeline (KIP-GWP) 
sahip olmakla birlikte, sızıntı sonucu ortaya çıkan 

etkileri (örneğin, enerji tüketimi) geleneksel sentetik 
soğutkanlara benzerdir. Bununla beraber, R717 
(amonyak) ve R290 (propan) gibi doğal soğutkanların 
zehirli ve yanıcı özelliklere sahip olması, sızıntıların 
insan sağlığı açısından da dikkate alınmasını 
gerektirmektedir. Bu nedenle soğutkan sızıntıları 
önemlidir ve cinsi ne olursa olsun en aza indirilmelidir.

2. SOĞUTKAN SIZINTILARININ ÇEVRESEL ETKILERI

Sızan soğutkanın iklim değişikliğine 
çift taraflı etkisi vardır;

•Soğutkan küresel ısınma potansiyeline 
sahipse sızıntı nedeniyle doğrudan etki,

•Soğutma sisteminin güç gereksinimi nedeniyle enerji 
üretim sürecindeki emisyonlardan ötürü dolaylı etki.

Bir sistemin toplam karbon emisyonu, hem sızan 
soğutkanın doğrudan etkisini hem de sistemin 
güç tüketimi nedeniyle ortaya çıkan dolaylı etkiyi 
içerir (Şekil 1). İklimlendirme ve soğutma sistemleri 
tüm dünyadaki sera gazı emisyonlarının yaklaşık 
%10’undan sorumludur. Bunun %8’lik kısmı elektrik 
enerjisinin kullanımı nedeniyle dolaylı etki, %2’si ise 
soğutkan sızıntıları sonucu ortaya çıkan direkt etkidir.

Şekil 1. Soğutkanların doğrudan ve dolaylı etkileri
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2.1. Küresel Isınma Potansiyeli (KIP/GWP)

Bir soğutkanın KIP değeri, belirli bir sera gazı 
kütlesinin (örneğin, HFC soğutkan) küresel ısınmaya 
ne kadar katkıda bulunduğunun ölçüsüdür. Söz 
konusu sera gazını, aynı miktar karbondioksit 
(KIP/GWP = 1) kütlesine bağıl kıyaslayan bir ölçektir. 
KIP/GWP, belirli bir zaman aralığı esas alınarak 
hesaplanır ve bu zaman aralığı KIP/GWP referans 
verildiğinde belirtilmelidir (Örneğin, GWP100). Aksi 
durumda, belirtilen değer anlamsız olacaktır. 

Yüksek KIP/GWP'ye sahip olan HFC cinsi soğutkanlar 
çok fazla kızılötesi radyasyonu absorbe etme ve 
atmosferde uzun bir ömre sahip olma eğilimindedir.

2.2. KIP/GWP ve Karbondioksit Eşdeğeri 

Karbondioksit eşdeğerliği, belirli bir karışım veya 
saf sera gazı miktarı için, belirli bir zaman ölçeği 
(genellikle 100 yıl) üzerinden ölçüldüğünde, aynı 
küresel ısınma potansiyeline (KIP/GWP) denk 
gelen CO2 miktarını tanımlayan bir değerdir. Bir 
soğutkanın karbondioksit eşdeğerliği, kütlesi 

(ağırlık) ve KIP/GWP'sinin çarpımı ile elde edilir. 
Aşağıdaki birimler yaygın olarak kullanılmaktadır:

•Kg olarak karbondioksit eşdeğeri (kg CO2e).
•Ton olarak karbondioksit eşdeğeri (T CO2e). 
•Milyon ton olarak karbondioksit eşdeğeri (MT CO2e). 

Örneğin, 100 yıllık bir periyotta R290 (propan)’ın 
KIP/GWP’si 3 ve R32 için ise 675’dir. Bu 
durumdan aşağıdaki anlamlar çıkarılabilir:

•1 ton R290, 3 ton karbondioksit 
emisyonuna eşdeğerdir (T CO2e).
•1 ton R32, 675 ton karbondioksit 
emisyonuna eşdeğerdir (T CO2e).
 
2.3. Sızıntının Çevresel Maliyetinin Hesaplanması

Sızıntının iklim değişikliği üzerindeki doğrudan 
etkisi basit bir şekilde, soğutkanın KIP/GWP'sinin 
belirli bir zamanda sızan miktarla çarpılmasıyla 
hesaplanır. Tablo 1’de iki soğutkan, emisyonların 
doğrudan etkisi açısından karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. İki soğutkanın doğrudan etkisinin hesaplanması ve karşılaştırılması

Örnek A
Geleneksel 
HFC’li Sistem

Örnek B
Düşük KIP/GWP Değerine 
Sahip Soğutkanlı Sistem

Soğutkan R404A R32
Şarj Miktarı 10 kg 10 kg
KIP/GWP 3922 675
Kaydedilen Sızıntı Sızıntı sonucu soğutkan kaybını karşılamak üzere her iki sisteme de bir 

yılda 2 kg soğutkan eklendiği kabul edilmiştir (Sızıntı oranı %20).
Toplam Doğrudan Etki 2 x 3922 = 7822 kg CO2e 2 x 675 = 1350 kg CO2e

Tablo 1’de B örneğinde, 2 kg R32 sızıntısının doğrudan 
etkisi 1350 kg CO2e'dir. Bu, bir motorlu araçta 6750 
km sürüşe eşdeğerdir (ortalama bir benzinli araç 
için km başına 0,2 kg CO2e varsayılarak). Buradan 
hareketle, sızıntıları gidermek üzere bir servis aracının 
ortalama olarak katetmek zorunda olduğu mesafeyi 
dikkate aldığımızda, dolaylı CO2 emisyonunun etkisinin 
daha da belirginleştiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

3. SIZINTILARIN FINANSAL 
MALIYETININ HESAPLANMASI

Sızıntının toplam finansal maliyetini doğru olarak 
hesaplamak çok zordur. Bu maliyete katkıda 
bulunan unsurlar aşağıda belirtilmiştir.

•Soğutkan - Soğutkanın satın alma fiyatından ve 
kullanılan miktarlardan (satın alma maliyeti önemli 
ölçüde farklılıklar gösterebilir) hesaplanması kolaydır.

•Sızıntıyı bulmak, tamir etmek ve soğutkan 
ile yeniden şarj edilmesi için işçilik ve malzeme 
detayları servis kayıtlarından kolayca bulunabilir, 
ancak bir sızıntıyı onarmak için yapılması gerekenler, 
sızıntının yeri ve büyüklüğüne ve sistemin tipine 
bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

•Eksik soğutkan nedeniyle sistemin ek işletme 
maliyeti - Enerji tüketimine karşılık şarj miktarının 
farklı sistemlere göre değişiklik göstermesi ve çok az 
uygulama verisi bulunması nedeniyle tahmin edilmesi 
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3.2. Bir Basınç-Entalpi (P-h) Diyagramında Sızıntı Etkisinin Ifadesi

Şekil 2, soğutkan kaçaklarının sistem performansını nasıl 
etkileyebileceği P-h diyagramında basitçe ifade edilmektedir. 
Sızıntının, basma ve emme basıncını azalttığını, ancak 
kızgınlığı (superheat) artırdığı görülmektedir (kırmızı çevrim). 
Bu durum, soğutma tesir katsayısını (STK) da azaltacaktır

3.3. Sızıntı Kaynaklı Enerji Maliyetleri

Aşağıdaki basit örnek, kondenser üniteli tek evaporatörlü 
sistem içindir. 10 kW'lık bir soğutma yüküne sahip, düşük 
sıcaklık soğuk oda uygulamasıdır. Sistem tam şarjlı 
olduğunda aşağıdaki işletme koşullarına sahiptir:

•Buharlaşma sıcaklığı -25°C, 
•5 K kızgınlık (superheat), 
•-15°C emiş sıcaklığı, 
•7 K aşırı soğuma (subcooling)
•Kondenser sıcaklık farkı 10 K

Teknik

Şekil 2. Soğutkan sızıntısının 
işletme değerlerine etkisinin 
P-h diyagramında gösterimi

zor olabilir. Bu yazıda basit bir örneğe yer verilmiştir.

•Durma (kesinti) süresi ve sonucunda meydana 
gelen kayıplar – Bir soğuk muhafaza uygulamasında 
soğutkan sızıntısı nedeniyle sistemin düşük soğutma 
kapasitelerinde çalışması ya da alçak basınç 
kontrollerinin devreyi açması sonucunda soğutma/
derin dondurma süreçlerinde yaşanacak olası 
kesintiler, ürün bozulmalarına  sebep olabilecektir.
Maliyetler, sızıntının ne kadar hızlı bulunduğuna 
ve onarıldığına bağlı olarak değişecektir.

3.1. Sistemin Işletme Maliyeti

Sızıntı ve enerji verimliliği arasında basit bir korelasyon 
yoktur. Soğutkan sızıntısının enerji tüketimi üzerindeki 
etkisi, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi sisteme 
bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. 

Tablo 2’de değişik soğutma sistemlerinde soğutkan 
sızıntının muhtemel etkileri yer almaktadır. 

Tablo 2. Soğutkan sızıntısının değişik sistem tipleri üzerine etkisi

Sistem tipi Sızıntının etkisi
Sıvı tankı olmayan 
küçük sistemler, paket 
sistemler, split klimalar

Soğutkan şarjının sadece %5'inin sızması verimi düşürecektir, çünkü sıvı hattındaki 
soğutkan aşırı soğutulmuş (subcooled) olması gerekirken doymuş sıvı fazında bulunacaktır. 
Daha az sıvı soğutkan evaporatöre (buharlaştırıcı) akacaktır. Bu durum emme basıncını 
ve doymuş buhar sıcaklığını azaltır. Buharlaşma sıcaklığındaki 1°C'lik bir düşüş, 
verimliliği %2 ila %4 arasında azaltacaktır (ve elektrik tüketimini artıracaktır).

Sıvı tankı bulunan 
basit kondenser üniteli 
evaporatörler; örneğin, 
küçük perakende sistemler, 
soğuk odalar, chiller

Sıvı tankı, sadece aşırı işletme koşullarında (örneğin, maksimum yük ve maksimum 
ortam sıcaklığı) devreye giren bir soğutkan tampon bölgesi işlevine sahiptir. Sızıntı 
olduğunda, kritik şarj miktarına ulaşana kadar geçecek süre; sızıntı miktarı, ısı yükü ve 
ortam sıcaklığına bağlı olarak değişecektir. Bu durumda, sızıntının enerji tüketimi üzerinde 
herhangi bir etkisi yoktur, ancak potansiyel bir emniyet ve çevresel etki söz konusudur.

Çok kompresörlü merkezi 
sistemler, örneğin, 
büyük süpermarket 
soğutma sistemleri, 
endüstriyel tesisler

Sıvı tankı, soğutma kapasitesi üzerinde bir etki görülene kadar sızan soğutkanı kompanze 
edecektir. Bu noktada, sistemin en uzak noktasındaki evaporatöre yetersiz debide soğutkan 
ulaşacak ve solenoid valf istenen soğutma kapasitesini elde etmek üzere daha uzun süre açık 
kalacaktır. Sızıntı devam ettikçe evaporatöre daha az soğutkan gitmeye başlayacaktır. Sonunda 
sistem, aynı soğutma etkisini sağlamak üzere daha uzun süre çalışmak zorunda kalacaktır.
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Tablo 3. Sistem performansına ilişkin hesaplamalar

Tam şarjlı sistem Eksik şarjlı sistem
Soğutma Kapasitesi (kW) 12,9 9,9
Güç Gereksnimi (kW) 8,2 8,0
STK* 1,57 1,24
Yıllık işletme maliyeti € 5.725 € 6.955

*STK (Soğutma Tesir Katsayısı), soğutma kapasitesi/güç gereksinimi.

Yukarıdaki tabloda yer alan veriler, tam yük koşullarında 
ve 0,175 Euro/kWh'lık birim elektrik enerjisi maliyetine 
dayanmaktadır. Tablo 3’e bakıldığında eksik şarjlı 
sistemin işletme maliyetindeki artış dikkat çekicidir. Bu 
tür bir sistemde sızıntı neticesindeki maliyet artışını 
doğru olarak belirlemek için bilmemiz gerekenler:

•Tasarım/işletme koşulları,
•Eksik şarjda işletme koşulları (sızıntı 
devam ettikçe bu durum değişebilir),
•Sistemin eksik şarjda çalıştığı süre,
•Eksik soğukanın işletme koşullarına etkisi,
•Tam şarjlı ve eksik şarjlı sistemin performans ve 
işletme maliyetini hesaplamak için sistem/kompresör 
verileri, ortam sıcaklık profili ve ısı yükü profili.

Birçok sistem için bu bilgi her zaman temin etmek 
mümkün olmayabilir, ancak çoğu zaman yukarıdaki 
örnekte de gösterildiği gibi bir tahminde bulunulabilir.

4. SIZINTILARI AZALTMANIN OLUMLU SONUÇLARI

Sızıntının azaltılması, aşağıdaki avantajları 
beraberinde getirmektedir.

•Florlu Sera Gazları (F-Gaz) Yönetmeliği de 
dahil olmak üzere mevzuata uyum,
•“Yeşil” kimlik,
•Daha düşük üretim kayıpları, artan satış bağlantıları
•Soğutma veya iklimlendirme sisteminden 
kaynaklı daha az sağlık ve emniyet riski, 
•Daha düşük soğutkan maliyeti,
•Daha düşük servis maliyeti,
•Tesisin devre dışı kalmasından 
kaynaklanan maliyetlerde azalma,
•Eksik soğutkan şarjından kaynaklanan enerji 
verimliliği kayıplarının bertaraf edilmesi.
•İklimlendirme-soğutma sistemlerinin daha 
verimli çalışması ve dolayısıyla elektrik güç 
santrallerinde daha düşük CO2 emisyonları,
•Daha düşük sera gazı emisyonu.

Bu faaliyetlerin artan servis/bakım veya bazı ek  
harcamaları da beraberinde getireceği kabul edilerek 
değerlendirilmesi gerekir, ancak fark genellikle pozitiftir.

5. SONUÇ

Sentetik ya da alternatif soğutkan sızıntıları sonucu 
oluşan sera gazı emisyonlarının doğrudan ve dolaylı 
etkileri, çevresel ve ekonomik maliyetler açısından 
dikkate alınması gereken önemli hususlardan birisidir.

Ülkemizde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
giren Florlu Sera Gazları Yönetmeliği’nin en önemli 
bileşenlerinden olan gerçek/tüzel kişi sertifikasyon 
sürecinin yegane hedefi de, gerçekleştirilen tüm servis 
işlemleri esnasındaki soğutkan sızıntılarını en aza 
indirecek iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasıdır. Bu 
amaçla Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
hazırlanan ve uygulamaya giren 19UY0401-5 Florlu 
Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli yeterliliğinin 
uygulama sonuçları oldukça önem arz etmektedir.•
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ÖZET

Bu çalışmada, bina enerji analiz ve simülasyon 
programları tanıtılmış ve yaygın olan Carrier HAP, 
TRNSYS ve BepTR programları örnek bir bina 
üzerinde kullanılmış ve analizler yapılmıştır. Carrier 
HAP programında mimari projeye göre bina mahal 
ve zonlara ayrılarak enerji analizi ve simülasyonu 
yapılmıştır. TRNSYS ve BepTR programlarında ise 
bina tek zon olarak incelenmiştir. Seçilen binanın 
kat ve mahal bilgileri, programlara tanımlandıktan 
sonra programların bina için hesapladığı yıllık 
enerji tüketim miktarları, Carrier HAP programında 
148 kW, BepTR programında 121 kW ve TRNSYS 
programında 100 kW olarak bulunmuştur. BepTR 
programında enerji tüketim hesabına göre bina 
C sınıfı bina tipine yerleştirmiştir. İnfiltrasyon ısı 
kaybının bina enerji yükü hesaplamasında önemli 
bir faktör olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler 
alındığında, binanın yıllık enerji tüketiminin 90 kW 
değerine kadar düşebileceği tespit edilmiştir. Çok 
zonlu binalarda Carrier HAP gibi detaylı veri girişi olan 
ve hızlı sonuçlar veren programların enerji analizinde 
kullanılmasının uygun olacağı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bina Enerji Analizi, 
Simülasyon Programları, Enerji Tüketimi

ABSTRACT

In this study, building energy analysis and simulation 
programs were introduced. In a sample building, 
Carrier HAP, TRNSYS and BepTR programs were 
used on a sample building and analyzes were carried 
out. In the Carrier HAP program, energy analysis 
and simulation were made by dividing them into 
spaces and zones according to the architectural 
project. In TRNSYS and BepTR programs, the 
building was examined as a single zon. After the 
floor and location information of the selected 
building are defined in the programs, the annual 
energy consumption amounts calculated by the 
programs for the building were found as 148 kW 
in the Carrier HAP program, 121 kW in the BepTR 
program and 100 kW in the TRNSYS program. BepTR 
program has placed the building into the C class 
building type. according to the energy consumption 
calculation. It was seen that the infiltration heat 
loss is an important factor in the building energy 
load calculation. It has been determined that the 
annual energy consumption of the building can 
decrease up to 90 kW when necessary measures 

are taken. In multi-zone buildings, programs like 
Carrier HAP with detailed data entry and fast 
results can be chosen for energy analysis.

Keywords: Building Energy Analysis, Simulation 
Programs, Energy Consumption

1. GIRIŞ

Günümüzde nüfusun artmasıyla birlikte konutlar 
artmıştır. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
binalarda insan konforu için kullanılan makina 
elemanları da artmıştır. Bu etmenler binalarda 
enerji tüketimini artırmıştır. TÜİK istatistiklerine 
bakıldığında ülkemizde 2017 senesi itibarıyla 
tüm bina sayısı toplamı dokuz milyonun üstünde 
olduğu ve bu binaların hemen hemen her yüz 
tanesinden seksen beşin üzerinde konut çeşidi 
binalar olduğu belirlenmiştir [1]. Türkiye’de tüm 
enerji tüketiminin %20’sinin binalardan kaynaklandığı, 
HVAC sistemlerinden kaynaklanan enerji tüketiminin 
binalarda %57’nin üstünde olduğu, ısıtma ve 
soğutma enerji tüketiminin toplamdaki oranının 
%32’yi geçtiği yapılan çalışmalarda görülmüştür[2]. 
2018 yılında binalarda harcanan 33 milyon TEP 
enerjisinin 21.12 milyonu konut tipi binalardan, 
11.88 milyonun ise hizmet binalarında harcandığı 
belirlenmiştir. Konut tipi binaların hizmet tipi binalara 
göre daha fazla enerji harcadığı tespit edilmiştir [3].

Ülkemizde 2020 yılında birincil enerjiden ne kadar 
tasarruf edileceği ile alakalı yapılan çalışmanın 
sonucunda 220 milyonun üzerinde TEP birincil 
enerjinin %15’inin tasarruf edileceği sonucuna 
varılmıştır [4]. Florides ve ark. [5] tipik modern bir 
evin enerji simülasyonunu TRNSYS programında 
oluşturmuşlar, yaz aylarında yapılan havalandırmanın 
bir yılda soğutma yoluyla tüketilen enerjide %7,7 
oranda düşmesini sağladığını ve emisyon miktarı 
düşük olan iki camlı pencereler yerleştirildiğinde 
evin bir yılda soğutmadan kaynaklı tükettiği enerjide 
%23’ün üzerinde bir azalma olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Aized ve ark. [6] binada enerji yükünün 
en fazla çatıda iletim yoluyla olan kayıplardan 
olduğu ve bu yükün %20’nin üzerinde olduğu, 
pencerelerden iletim yoluyla oluşan kayıpların 
%6’nın üzerinde olduğu ve hava sızıntısından 
dolayı oluşan kaybında %3’ün üzerinde olduğunu 
hesaplamışlardır. Enerji kaybını düşürmek için yapmış 
oldukları çalışmada farklı parametreler uygulayarak 
enerji tüketiminde toplam %28’in üzerinde azalma 
sağlanabileceğini göstermişlerdir. Bu çalışmada, 
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enerji analiz ve simülasyon programlarının genel 
tanıtılması ve örnek bir binanın yıllık tükettiği 
enerjiyi, enerji analiz ve simülasyon programlarıyla 
hesaplayıp karşılaştırmak amaçlanmıştır.

2. BINA ENERJI ANALIZ VE 
SIMÜLASYON PROGRAMLARI

Bu çalışmada örnek bir binada enerji tüketimini 
hesaplamak için Carrier HAP, BepTR ve TRNSYS 
programları seçilmiştir. Seçmiş olduğumuz bu 
programlar günümüzde yaygın kullanıldığından ve 
sürümleri güncel olduğundan tercih edilmiştir. Her 
programın menüsü ve seçenekleri farklı olduğu için 
programların ayrı ayrı incelenmesi yapılmıştır.

2.1. CARRIER HAP PROGRAMI

Carrier HAP programı mühendislerin ve tasarımcıların 
binalarda enerji analizini yaparken profesyonelce 
kullanabileceği programdır. HAP programının 
enerji analizi yaparken yapmış olduğu 8760 saatlik 
modelleme işlemi yeşil bina veya çevre dostu 
bina tasarımı için uygundur [7]. Carrier HAP analiz 
programında 600’e aşkın kentin iklim bilgileri 
bulunmaktadır. Carrier HAP programında 2500 
kadar mahal atanabilmektedir. Mahaller girildikten 
sonra mahallerin kaç gün ve hangi saat aralıklarla 
kullanıldığını belirleyen ve maksimum 8 adet 
tanımlanabilen bir işletim programı tanımlanır. Bina 
ile ilgili mahallerin oluşturduğu zon, hava sistemleri ve 
ana ekipmanlar (ısıtma ekipmanı, soğutma ekipmanı 
vb.) da girildikten sonra program simülasyona 
başlatılabilir. Saatlik simülasyon sonucunda bir yılda 
tüketilen enerji miktarı ve maliyet hesaplanır [8].

Şekil 1.’de Carrier HAP programının ara yüzü 
gösterilmiştir. Carrier HAP programına seçmiş 
olduğumuz binanın enerji tüketimini hesaplayabilmek 
için Şekil 1’de gösterilen menülerdeki adımların 
uygulanması gerekir. İlk etapta hava durumu verileri, 
duvar, çatı, kapı ve pencere bilgilerinin mimariye 
uygun olarak girilmesi gerekir. Sonrasında mimaride 
bulunan mahallerin özelliklerine göre mahal 
alanları, mahalde bulunan elektrikli ekipmanların 
güçlerini, mahalde bulunan insan sayısı ve 
mahalin yanında, üstünde veya altında ısıtılmayan 
mahaller varsa programda buna uygun seçenekler 
seçilmelidir. Son olarak mimariye uygun olarak 
ısıtma ve soğutma sistemi ataması yapılmalıdır.

2.2. TRNSYS PROGRAMI

TRNSYS programı konutlarda ve yaşam alanlarında 
enerji analiz simülasyonu oluşturan ve oluşturduğu 
simülasyonla yenilenebilir enerji kullanımına olanak 
sağlayan Wisconsin Üniversitesi’nin oluşturduğu 
simülasyon programıdır [9]. TRNSYS enerji analiz ve 
simülasyon programı, simülasyon motoru ve grafik 
ara yüzü olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Isıtma 
sistemi, havalandırma sistemi ve iklimlendirme 
sistemini içeren kütüphanesi binayı oluşturan 
bileşenleri içerir. Tanımlamak istenen, bileşen 
kütüphanesinde yer almıyor ise programa bileşenin 
bilgileri girilip tanımlaması sağlanabilmektedir. 

TRNSYS enerji analiz ve simülasyon programı, 
ısıtma ve soğutmadan kaynaklı enerji tüketim 
hesabına ilaveten, iç ortamda bulunan havanın 
kalitesini analiz edebilir, binanın günışığı alma 
süresine göre aydınlatma modeli oluşturabilir ve 
güneş alma süresine göre yüzey analizi yapabilir. 
Programın zayıf noktası binanın yapısında bulunan 
kabuk için modelleme oluşturamamasıdır [10].

Şekil 2.’de TRNSYS programının ara yüzüne yer 
verilmiştir. TRNSYS programında Carrier HAP 
programında olduğu gibi ilk etapta mimarinin 
iklimine uygun olarak hava durumu bilgileri, 
duvar, çatı ve pencere bilgileri girilmelidir. TYNSYS 
programının kullanılan sürümünde tek zonda 
işlem yapıldığından Carrier HAP programında 
olduğu gibi tüm mahaller ayrı değil de tek bir 
çatıda toplanmıştır. Oluşturulan zon için, seçilen 
mimaride bulunan elektrikli ekipmanların güçleri, 
binada bulunan insan sayısı ve bu insanların 
yapmış olduğu fiziksel aktiviteler ve aydınlatma 
ekipmanlarının yaymış olduğu güçler atanmıştır. 

Şekil 1. Carrier HAP programının ara yüzü
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Şekil 2. TRNSYS programının ara yüzü

Sistem ataması da yapıldıktan sonra Carrier 
HAP programından farklı olarak simülasyon 
motorunda çalışma şartları oluşturulmuştur. 

2.3. BepTR PROGRAMI

BepTR enerji analiz ve simülasyon programı, 
havalandırmadan, soğutmadan, ısıtmadan kaynaklı 
binalarda tüketilen enerji miktarını, binanın bulunduğu 
bölgede günışığı süresini ve günışığının ulaşmadığı 
yerleri dikkate alarak aydınlatmadan kaynaklı 
oluşan enerji tüketimini ve sıcak suyu oluşturmak 
için binanın tükettiği enerjiyi hesaplar [10]. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan 
BepTR programı web tabanlı bir programdır. BepTR 
programı bir binaya enerji kimlik belgesi verebilmesi 
için o binanın en az 1001 m2 olması gerekir. BepTR 
enerji analiz ve simülasyon programı binanın enerji 
tüketimini hesaplamasının yanı sıra bu tüketime 
sebep olan faktörlerin enerji performansına etkisini 
de göstermektedir [11]. 1 Ocak 2011 tarihinden 
sonra oluşturulan binaların enerji kimlik belgesi 
alması zorunludur. Fakat 2011 tarihinden sonra da 
olsa bazı binalar için enerji kimlik belgesi çıkarma 
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu bina tiplerini 
örnek verecek olursak kullanımı 2 yıldan az olacak 

binalarda, sanayide bulunan binalarda, 50 m2 ve 
daha az alana sahip olan binalarda ve iklimlendirme 
yapılmayan depo gibi yerlerde zorunluluk yoktur 
[12]. Binanın enerji analizi yaptıktan sonra binayı 
tükettiği enerjiye ve yaydığı karbondioksit salınımına 
göre sınıflandırmasını yapar. Bu sınıflandırmayı 
vermiş olduğu harflerle A-G kadar alfabetik sıraya 
yerleştirir. A sınıfı enerji performansı en yüksek 
yani enerji tüketimi ve karbondioksit salınımı az 
olan sınıftır. C sınıfına kadar da yer bulan bina 
enerji tüketimi iyi anlamındadır. Fakat C sınıfından 
sonra G sınıfına kadar olan binalar yüksek enerji 
tüketimi ve yüksek karbondioksit salınımı yapan 
binalardır. Bu binalara önlem alınması gerekir.

Şekil 3.’de BepTR programının menüsü 
gösterilmiştir. BepTR programında da diğer 
enerji analiz programlarında olduğu gibi binaya 
uygun olarak kat, bölge, döşeme, pencere, kapı 
ve çatı ataması yapılmalıdır. BepTR programında 
da TRNSYS programında olduğu gibi tek zon 
oluşturulmaktadır. Sonraki adımda da oluşturulan 
zona kullanılan elektrikli ekipmanların güçleri 
ve son olarak da sistem ataması yapılmıştır.

Crawley ve ark. [13], yapmış oldukları çalışmada 
yirmi enerji analiz ve simülasyon programını 
özelliklerine göre karşılaştırmışlardır. Karşılaştırmada 
zon yükleri kısmında TRNSYS programının iç 
termal kütleyi hesaplamada kullandığını, HAP 
programının ise iç termal kütleyi kullanmadığını, 
kuru termometre sıcaklık değerini HAP programının 
kullandığını, TRNSYS programının kuru termometre 
sıcaklık değerini kullanmadığını, infiltrasyon, 
havalandırma, oda havası ve çok bölgeli hava 

Şekil 3. BepTR programının menüsünün gösterimi

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021 • YIL: 24 • SAYI: 94 55



Makale

akışı seçeneklerini hem HAP programının hem 
de TRNSYS programının kullanarak tek zonda 
infiltrasyon hesabı yapabildiğini tespit etmişlerdir.

Tablo 1.’de enerji analiz ve simülasyon 
programlarının özellikleri bir arada verilmiştir. 
Çizelge 1.’de programların çalışma şekli ve 
yaptıkları analizlere göre özelliklerin bazısına artı 

bazısına eksi işaretleri konulmuştur. Çizelgede 
programların özelliklerine ek olarak tanınırlık 
ve kullanım seçenekleri de konulmuştur. 
Tanınırlık olarak e-QUEST programı ve ESP-r 
programı diğer programlara göre geride 
kalmaktadır. Kullanım seçeneğinde ise ECOTECT 
programının sürümü artık güncellenmediğinden 
eksi işareti çizelgeye konulmuştur.

Simülasyon Programı

EC
OT

EC
T

Ca
rr

ie
r H

AP

e-
QU

ES
T

En
er

gy
- P

lu
s

Es
p-

r

TR
N

SY
S

Be
pT

R

DA
YS

IM

CO
N

TA
M

Mimari çözüm alternatiflerinin modellenmesi 
ile güneş gölge analizleri

+ + + + + + + + +

Yüzeylerin güneşlenme sürelerine dayalı analiz + - - + + + - + -

Gün ışığı faktörü ve aydınlık düzeylerine ilişkin modelleme + - - + + + - + -

Hava akış simülasyonu (CFD) ile doğal havalandırma analizi - - - + + + - - +

Yapı kabuğunun modellenmesi - - - + + - - + -

Alternatif malzemelerin performans analizi + + + + + + + + +

Yenilenebilir enerji kaynaklarına imkan veren 
bileşen entegrasyonlarının araştırılması

- - - + + + - - -

Isıtma ve soğutma sistem tasarımını olanaklı 
kılan performans simülasyonu analizi

- + + + + + + + +

HVAC sistem tasarımını olanaklı kılan simülasyon uygulamaları - + + + + + + - -

İç ortam hava kalitesinin analizi, CFD analizi. - - - + + + - - +

Tanınırlık + + - + - + + + +

Kullanım - + + + + + + + +

Tablo 1. Enerji analiz programlarının özelliklerinin karşılaştırılması [14]

3. ENERJI ANALIZI YAPILAN BINA BILGILERI

Enerji analizi, Adıyaman ilinde yer alan bir bina için 
yapılmıştır. Bina, bodrum kat+zemin kat+1.-8. kat+ 
çatıdan oluşmaktadır. 2703 m2 alana sahip ve konut 
olarak kullanılan bir binanın enerji analizi yapılmıştır. 
Binanın tavan yüksekliği 3 metre alınmıştır. Bina 
tipi konuttur. Yakıt türü doğalgazdır. Havalandırma 
doğal havalandırma yoluyla yapılmaktadır. 

Tablo 2.’de iklim verilerine yer verilmiştir. İklim 
verilerinin enerji analiz programlarına doğru 
tanımlanması önem arz etmektedir. Bhandari ve 
ark. [15], hava durumu verileri bilinen üç farklı 
binada hava durumu özelliklerini sağlayan bilgilerde 
ve sağlamayan bilgilerde binaların simülasyonları 
yapmışlar. Simülasyon sonucunda binaların bir yılda 
tükettiği enerjinin %7 oranında, aylık yüklerinin ise 
%40 civarında değişebildiğini gözlemlemişlerdir. 
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Tablo 2. Binanın bulunduğu yerin iklim verileri

Şekil 4. Mimari projenin SketchUp programında modellenmesi

Enlem (oKuzey) 37,5
Boylam (oDoğu) 38,2
Deniz Seviyesinden Yükseklik (m) 678 
Yaz Dizayn Kuru Termometre Sıcaklığı (oC) 38
Yaz Dizayn Yaş Termometre Sıcaklığı (oC) 22
Kış Dizayn Kuru Termometre Sıcaklığı (oC) -9

Kış Dizayn Yaş Termometre Sıcaklığı (oC) -11

Şekil 4’te enerji analizi yapılacak binanın mimarisinin SketchUp programında modellenmesi verilmiştir.
Şekil 4’te önden görünüşte, binanın bodrum, dükkan ve katları gösterilmiştir.

Tablo 3.’te enerji analizi yapılacak olan binadaki 
mahallerde bulunan elektrikli cihazların toplam 
yaydığı ısı miktarları Watt cinsinden verilmiştir. 
Elektrikli cihazlardan gelen ısı yükleri duyulur 
ve gizli ısı olarak kaynak [16]’ dan alınmıştır.

Tablo 4.’de enerji analizi yapılan binada 
mahallere göre aydınlatma armatürlerinden 
yayılan ısı yükleri verilmiştir.

Aydınlatma armatürlerinden yayılan ısı bilgisine 
ek olarak binada toplam 355 insan olduğu ve 
bu insanlarında çeşitli aktiviteler yaptıkları 
(dinlenme, bilgisayar başında çalışma, egzersiz 
hareketleri yapma vb.) varsayılmıştır. 

Bu bilgiler enerji analiz programlarına aynı sayıda 
ve aktivite çeşitliliği de benzer olarak girilip 
binada enerji tüketimi hesabı yapılmıştır.
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Tablo 3. Enerji analizi yapılacak olan mahallerde bulunan elektrikli cihazların yaydığı ısı miktarları

Tablo 4. Mahallere göre aydınlatma armatürlerinden yayılan ısı yükleri

Mahal Elektrikli Cihazların Yaydığı 
Isı Miktarları (Watt)

Kazan dairesi 58000
Makina dairesi çatı katı 2485
Sığınak 946
Su deposu 2424
Antre 4480
Çocuk odası 20640
Dükkan 2550
Genç odası 10320
Günlük odası 16720
Mutfak 96000
Salon 17520
Yatak odası 10560

Mahal
Aydınlatma 
Armatürlerinden Yayılan 
Isı Yükleri (Watt)

Antre 3000
Asansör ve havalandırma 8600
Balkon-1 3200
Balkon-2 2240
Banyo 1440
Çocuk odası 7040
Dükkan 5100
Dükkana ait depo 2160
Duş 1120
Enerji odası 500
Genç odası 1120

Mahal
Aydınlatma 
Armatürlerinden Yayılan 
Isı Yükleri (Watt)

Günlük odası 6272
Hol 1200
Kazan dairesi 500
Makina dairesi çatı katı 230
Merdiven çatı katı 230
Lvb.+ WC 800
Mutfak 5600
Salon 8960
Sığınak 1646
Su deposu 400
Yatak odası 5504

4.SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE TARTIŞMA

TRNSYS programında Carrier HAP programından 
farklı olarak tek bir zon tanımlanmıştır. Tüm 
duvarlar ve pencereler yönlerine göre toplam 
şeklinde girilmiştir. Şekil 5.’de gösterildiği gibi 
duvarların ve pencerelerin kapladığı alan, tüm 
katların alanları ve hacim değerleri girilmiştir. 
Zon tabının istemiş olduğu bilgileri öncesinde 
programa girip tanıtmış olduğumuzdan program 
bilgileri otomatik olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Zon tabında istenen infiltrasyon yani hava 
sızıntısı değeri, mahal sıcaklık değerleri, elektrikli 
ekipmanlardan kaynaklanan ısı yük değerleri, 
aydınlatma armatürlerinden yayılan ısı yükleri 
ve insanların yapmış olduğu aktivitelerden 
kaynaklı yayılan ısı değerleri öncesinde program 
tarafından tanımlandığından bu değerleri rahatlıkla 
seçebilir ve zon tabını tamamlayabiliriz. 

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2021 • YIL: 24 • SAYI: 9458



Makale

Şekil 5. TRNSYS programında 
tüm verilerin girildiği zon

Şekil 6. TRNSYS programda enerji 
analizi sonucunda simülasyon çıktısı 

Şekil 6.’da zaman, sıcaklık ve tüketim değerleri birlikte verilmiştir. Bu şekilden yola çıkarak istenilen hangi saat 
diliminde ne kadar sıcaklığın olduğunu ve hangi saat dilimlerinde tüketimin yüksek olduğunu anlayabiliriz. 
Şekilde tüketimin yoğun olduğu saat dilimleri 2190.saatten başlayarak 6570. saate kadar yoğunluk devam 
etmektedir. 6570. saatten sonra tüketim olsa da yoğunluklar şekilden de anlaşılacağı gibi azalmıştır. 

Şekil 7.’de BepTR programının sonuç formu 
verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi ısıtma, sıhhi 
sıcak su, soğutma, havalandırma ve aydınlatmadan 
kaynaklı ne kadar enerji tüketimi olduğu ve 
enerji tüketimlerinin hangi sınıflara girdiği 
gösterilmiştir. En yüksek enerji tüketimi ısıtma 
ihtiyacından kaynaklı olduğu görülmektedir. 

Şekil 8.’de Carrier HAP programında 
mahaller-22 için rapor kısmında çıkan ısıtma 
yükü değerinin gösterimine yer verilmiştir. 

Mahaller-22 için gösterilen raporda Total 
System Loads kısmında yani sistemin yıllık enerji 
tüketimi 30569 Watt olarak hesaplanmıştır. 

Şekil 8.’de yıllık enerji tüketimine ilaveten bu tüketimin 
hangi faktörlerden kaynaklandığı da gösterilmektedir. 
Programda binanın enerji tüketimini hesaplamak 
için yedi adet sistem oluşturulmuştu. Bunlar 
arasında en yüksek tüketime sahip olan sistem 
Şekil 8.’de gösterilen mahaller-22 sistemidir. 
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Şekil 7. BepTR programına sonuç formu

Şekil 8. Carrier HAP programında rapor kısmında çıkan ısı kaybı yük değerleri
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Şekil 9. Programların enerji tüketim sonuçları

Şekil 9.’da örnek bina için enerji analiz 
programlarının hesapladığı enerji 
tüketim sonuçları verilmiştir. 

Şekil 9’da görüldüğü gibi en yüksek yıllık 
enerji tüketim değerini 148 kW olarak Carrier 
HAP ve en düşük enerji tüketim değerini 100 
kW olarak hesaplayan TRNSYS vermiştir. 
BepTR Programı 121 kW olarak diğer iki 
program arasında bir değer hesaplamıştır. 

Şekil 10.’da Carrier HAP programında enerji 
tüketimine etki eden faktörler gösterilmiştir. 
Enerji tüketimine etki eden faktörlerden ilk 
sırayı infiltrasyon (hava sızıntısı) miktarı, ikinci 
olarak ise duvarlardan oluşan ısı kayıpları 
oluşturmaktadır. Pencereden oluşan ısı 
kayıpları da şekilde görüldüğü gibi enerji 
tüketiminde önemli bir rol oynamaktadır. 
Enerji tüketimini azaltmak için bu faktörlerde 
değişiklik yapılması hususu önemlidir.

Şekil 10. Carrier HAP programında enerji tüketimini etkileyen unsurlar

Şekil 11.’de Carrier HAP programında binadaki 
enerji tüketimine etki eden infiltrasyon miktarında, 
pencere ve kapı değişiminde enerji tüketim 
sonuçları, BepTR programında duvar kalınlığı, 
çatı kalınlığı ve pencere değişiminde ortaya 
çıkan enerji tüketim sonuçları gösterilmiştir.

Mahallerde infiltrasyondan oluşan ısı kaybı olmadığı 
düşünülüp Carrier HAP programda infiltrasyon 
değeri sıfır alındığında enerji tüketimi 148 kW 
değerinden 107 kW değerine düşmektedir. Diğer 
bir deyişle infiltrasyon ya da hava sızıntısı miktarı 
düşürüldüğünde binadaki enerji tüketiminde 
toplam %27 oranında bir düşüş olmaktadır. Bu da 
infiltrasyon değerinin önemini ortaya koymaktadır. 

Carrier HAP programında penceredeki 
ısıl geçirgenlik katsayısının 

U=2,1 W/m2/K değerinden 
U=1,1 W/m2/K değerine düşürüldüğünde 
toplam tüketimde %10 oranında bir azalma ile 
133 kW  olarak hesaplandığı görülmektedir.
 
Carrier HAP programında infiltrasyon miktarı sıfıra 
düşürülüp, penceredeki ısıl geçirgenlik değeri 
2,1 W/m2/K değerinden 1,1 W/m2/K değerine 
düşürüldüğünde,kapı için seçilen metal ısı yalıtımsız 
kapı yerine metal ısı yalıtımlı kapı seçilmesine 
bağlı olarak U faktörü 5,50 W/m2/K değerinden 
4 W/m2/K değerine düşürüldüğünde ve duvarı 
oluşturan malzemelerden olan kireç harcı ve çimento 
harcı kalınlıklarının 5 mm kalınlıktan 30 mm kalınlığa 
çıkartıldığında toplam enerji tüketiminde %39 oranında 
azalma ile 90 kW olarak sonuç hesaplanmıştır.
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Carier HAP ve BepTR programlarında yapılan 
değişikliklerin enerji tüketimine etkisini 
göstermek amacıyla Şekil 12.’de her iki 
programda da oluşan değerler gösterilmiştir. 
Şekil 12.’de görüldüğü gibi gerekli önlemler 
alındığında her iki programda enerji 
tüketiminde azalma olmuştur. Her ne kadar 
ilk hesaplamalarda Carrier HAP programının 
enerji tüketimi için vermiş olduğu sonuç BepTR 
programından daha yüksek çıksa da gerekli 
önlemler alındığından Carrier HAP programının 
enerji tüketimi için hesaplamış olduğu sonuç 
BepTR programından daha düşük çıkmıştır.

Şekil 11. Carrier HAP ve BepTR programında parametrelerdeki 
değişimlerin enerji tüketim hesabına etkisi

BepTR programında duvar kalınlığı 
arttırıldığında binanın enerji tüketimine etkisi 
gösterilmiştir. Duvar kalınlığı 0,15 metreden 
0,20 metreye çıkartıldığında binadaki 
enerji tüketimi 121 kW tüketim değerinden 
118 kW tüketim değerine düşmektedir. 
Binanın enerji tüketimi %3 azalmaktadır. 

BepTR programında duvardaki kalınlık 0,15 
metreden 0,20 metreye çıkartıldığında, 
çatıdaki kalınlık 0,20 metreden 0,30 
metreye çıkartıldığında ve pencere 
seçiminde yalıtım kalınlığı daha yüksek 
olan Low E kombinasyonlu malzeme 
seçildiğinde toplam tüketim 116 kW 
olmuştur. Diğer bir deyişle toplam enerji 
tüketiminde %4’lük bir azalma olmuştur.

Şekil 12. Carrier HAP ve BepTR programlarında yapılan 
değişikliklerin enerji tüketimine etkisinin  karşılaştırılması

BINA ENERJI TÜKETIMI (kW)

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada seçmiş olduğumuz bir binanın 
enerji tüketimi 3 farklı enerji analiz ve simülasyon 
programında hesaplanması ve çıkan sonuçların 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. TRNSYS kullanılan 

sürümü en fazla 2 zon oluşturmamıza ve tek bir 
sıcaklık değeri atamamıza izin verdiğinden, BepTR 
programı ise enerji tüketim hesabında insanlardan ve 
mahallerde bulunan elektrikli cihazlardan yayılan ısıyı 
dikkate almadığından, Carrier HAP programında ise 
hem zon hem de sıcaklık atamasında istenilen sayıyı 
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ve sıcaklığı atayabildiğimizden ayrıca insanlardan 
ve elektrikli ekipmanlardan yayılan ısıyı enerji 
tüketimi hesabı yaparken dikkate aldığından en 
uygun enerji tüketimi sonucunu veren programın 
Carrier HAP programı olduğu kabul edilmiştir. İklim 
şartları, coğrafi konum (enlem, boylam vb.) ve hava 
verileri programlara seçilen ilin özelliklerine göre 
girildiğinden bu çalışma ile Adıyaman ilinde artan 
bina enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir.

Benzer çalışmalarda en fazla iki ayrı enerji analiz 
ve simülasyon programı kullanılmış olup, üç farklı 
programın kullanılması hem hesaplanan enerji 
tüketim değerlerinin karşılaştırılması hem de 
enerji analiz programlarının öğrenilip kullanılması 
açısından önemlidir. Binalarda enerji tüketimini 
hesaplamanın yanı sıra enerji tüketimini azaltacak 
önlemler için hangi parametrelerin ne kadar etkili 
olduğu ve parametrelerdeki değişimlerde simülasyon 
programlarında enerji tüketiminin ne kadar 
değişkenlik gösterdiği gözlenebilmektedir. Seçilen 
programlar sürekli kullanıldığından ve versiyonları 
güncellendiğinden bu alanda çalışma yapacak kişilerin 
yararlanabileceği bir kaynak oluşturmaktadır. Seçilen 
enerji analiz ve simülasyon programlarının ara yüzleri 
farklı olduğundan, enerji tüketim hesabı yapılırken 
programlara girilen bilgiler de farklılık göstermektedir. 

Programlar arasında temel farklar;

1. Infiltrasyon ısı kaybının bina enerji yükü 
hesaplamasında önemli bir faktör olduğu 
tespit edilmiştir. Carrier HAP programında yapı 
elemanlarında ve infiltrasyondaki farklı durumlar 
analiz edildiğinde ısıtma kaybını önemli bir şekilde 
değiştirdiği görülmüştür. BepTR programında yapı 
elamanlarındaki farklı durumlar için hesaplamada 
ısı yükü değişmesine rağmen Carrier HAP 
programında olduğu gibi çok fark çıkmamıştır.

2. TRNSYS programında Comfort Type tabında 
insanların giydiği kıyafete, hareket durumuna, 
dış çalışma şartlarına ve hava hızına yer 
vererek insanlardan yayılan ısıyı Carrier HAP 
programında olduğu gibi sadece hareket 
durumuna göre değil toplamda 4 gruba ayırarak 
yer vermiştir. İnsanlardan yayılan ısının buna 
göre hesaplamaya katıldığı görülmüştür. 

3. TRNSYS programında tek zona göre infiltrasyon 
hesabı yapılmıştır. Ancak mimari projede her mahal 
için dış havaya açık duvar sayısı değiştiğinden 
her mahal için ayrı bir infiltrasyon değeri girilmesi 
gerekmektedir. Carrier HAP programında he 

mahal için ayrı bir zon oluşturulduğundan 
infiltrasyon hesabı daha hassas yapılmıştır.  

4. Carrier HAP programında istediğimiz kadar 
mahal girip ve bu mahallere o mahallin durumuna 
göre (koridor, hol, salon vb.) sıcaklık ataması 
yapabilmektedir. TRNSYS programında kullanılan 
sürüm tek bir sıcaklık ataması yapmamıza imkan 
tanıdığından ortalama bir sıcaklık değeri atanmıştır.  

5. TRNSYS programı gibi zaman, sıcaklık ve tüketim 
(ısıtma yükü) grafiği çıktısı vererek bir simülasyon 
oluşturmaktadır. Bu simülasyonda hangi zaman 
dilimlerinde ne kadar tüketim oluşturduğunu 
dalgalardaki değişimlerden yararlanarak 
göstermektedir. Fakat HAP programında bu 
şekilde bir simülasyon oluşturulamamaktadır.

6. BepTR programında çıkan sonuçta iletim yolu 
ile gerçekleşen ısı kaybının havalandırma yolu ile 
gerçekleşen ısı kaybından daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Yani diğer bir deyişle binayı oluşturan 
yapı malzemeleri olan duvarların, kapıların, 
pencerelerin, tabanların ve tavanların ve kendi 
sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta ortamlarla temas 
halinde olan malzemelerin ısı kayıplarının toplamı 
havalandırmayı oluşturan doğal havalandırmadan 
kaynaklı toplam ısı kaybından daha yüksek olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda binanın tükettiği 
enerji miktarı azaltılmak istendiğinde ilk aşamada 
binayı oluşturan yapı malzemelerinin değişimi ya 
da uygun yapı malzemelerine yalıtım malzemesi 
eklenmesi gerektiği sonrasında havalandırma 
sisteminin kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

7. BepTR programının enerji tüketim hesabında insan 
ve mahallerde kullanılan elektrikli cihaz faktörünü 
dikkate almamaktadır. Program binalarda enerji 
tüketim miktarları hesaplarken sadece binada 
kullanılan yapı malzemeleri değil mahallerde bulunan 
insan sayısını ve kullanılan elektrikli cihazların 
güçlerinin özelliklerinin de dikkate alınarak hesap 
yapması gerekmektedir. Çünkü her ne kadar 
insanların yapmış olduğu faaliyetlere göre yaydığı 
ısı miktarları ve elektrikli cihazların güçlerine göre 
yaymış olduğu ısı miktarları değişse de toplam 
tüketim miktarını bu iki faktör etkilemektedir.

8. Binalarda enerji tüketimini azaltmak için 
farklı senaryolar düşünülebilir. Bina tasarım 
aşamasındayken fazla enerji tüketen bina yapı 
malzemeleri yerine daha düşük yapı malzemeleri 
seçilebilir. Binanın bulunduğu konum güneş 
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ışınlarının geliş açısına göre ayarlanarak güneşten 
yararlanma süresi artırılabilir. İnfiltrasyon yani 
hava sızıntısını mimari projeye uygun olarak 
gerekli yerlerde ve kalınlıkta pencere ve kapı 
yerleştirilerek düşürülebilir ve binanın bulunduğu 
iklim şartlarına uygun ısıtma ve soğutma tesisatı 
oluşturarak fazla harcanan enerji azaltılabilir.•
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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

www.daikin.com.tr/vrv5s

VRV 5-S ile Sektöre Öncülük Eden Çözümler

Yıl boyunca yüksek performans gösteren yeni VRV-S tüm mini VRV ihtiyaçlarınızı 

Daikin’in en sürdürülebilir çözümüyle karşılıyor.

›Çevre dostu yeni nesil soğutucu akışkan R- ve sektöre yön veren gerçek sezonsal 

verimlilik sayesinde üstün sürdürülebilirlik

›m’ye kadar odalarda montaj olanağı ile maksimum esneklik

›Tek fan gövdesinin içindeki bileşenlere kolayca ulaşmayı sağlayan geniş erişim alanıyla, 

ergonomi ve kullanım kolaylığı

›Yeni fan tasarımı ile 39db(A)‘ya kadar düşen ses basıncı seviyesi ve  Pa’ya kadar 

otomatik olarak ayarlanan ESP değerinin sağladığı tasarım çeşitliliği

›Amazon Alexa veya Google Assistant üzerinden kolay kullanılan online ve sesli 

kontrollerin yanı sıra küçük odalarda kullanıma olanak sağlayan yeni 1.1 kW’lık iç ünite

› IEC -- standardına uygun gelişmiş soğutucu akışkan sızdırmazlık gereksinimleri 

için fabrika çıkışlı güvenlik önlemleri ile yüksek güvenilirlik

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz:

Çevresel ayak izimizi azaltmaya kararlıyız ve  yılında CO

 Nötr olmayı hedefl iyoruz.

Döngüsel ekonomi, inovasyon ve akıllı kullanım; hedefi mize giden yolda temel 
taşlarımız olacak. Şimdi harekete geçme zamanı, bize katılın!

Gelecek
için tasarlandı

Daha düşük
CO2 eşdeğeri

ErP 2021
UYUMLU

ErP 2021
UYUMLU
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