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E D I T Ö R D E N

olmadığını, aynı zamanda enerji faturalarından 
ve bakım maliyetlerinden de bir ünitenin ömrü 
boyunca tasarruf sağladığını öğreniyor 

Böylelikle tercih edilen bu tür sistemler daha enerji 
verimli olacak ve daha az ses kirliliği ile daha az 
maliyetli olacak ve güneş enerjisi veya hibrit gibi 
alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmış olacaktır. 
Giderek daha fazla hane, yüksek verim etiketli 
ısıtma ve soğutma ekipmanlarını kullanacaktır.

Geleceğin HVAC sistemleri, enerji kullanımlarını ve 
genel çevresel etkilerini azaltmak için daha fazla 
jeotermal ısı pompası, güneş enerjisi, akıllı termostatlar 
ve hatta buzla çalışan klima gibi yeni teknolojileri 
kullanacak. Otomasyon ve veri analizi gibi diğer 
gelecekteki HVAC teknolojileri, ısıtma, havalandırma ve 
iklimlendirmenin sürdürülebilirliğini de artıracaktır.

Enerji verimliliği kavram ve bakış açısı pandemiden 
sonra değişti ve değişmeye devam edecek ve 
geliştirilen teknolojilerde etkisini gösterecektir.

ASHRAE başkanlarından Kent PETERSON pandemi 
öncesi: "Önümüzdeki 15 yıl içinde, iklimlendirme 
tarihinde hiç görmediğimiz kadar enerji verimliliğinde 
daha büyük gelişmeler göreceğiz, sadece tepe 
yükteki iyileştirmelerde değil, yıl boyunca enerji 
verimliliğinde de." demiştir. Bu söyleme pandemik 
çözümlerin de eklenmesi bir zorunluluk.

Son söz: Sektörümüzün karşılaşılan pandemi, enerji 
temininde güçlük vb. problemlerin fırsat olarak 
değerlendirilip yeni teknolojik ürünlerle ve çözümlerle 
pazarda yer edinme, öncü olma çabaları artmalıdır.

Sektörümüz mevcut birikimini bu 
doğrultuda kullanmalıdır.

Geleceği yönlendirecek tek şey bugündür…

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

1861'de ilk elektrikli fırın geliştirildiğinden beri,  
geliştirilen iklimlendirme (HVAC) teknolojileri 
yaşam biçimimizi sonsuza dek değiştirdi. Artık 
kışın ısınmak için ateşin yanına kıvrılıp, sıcak 
yaz aylarında dışarıda uyumak istemiyoruz.

HVAC teknolojisindeki ilk yüzyıla teknik 
gelişmeler hakimdi, ancak elektronik 
teknolojisi artık merkez sahneyi aldı. 

Bilgisayarlar ve yazılımlar şimdi daha verimli HVAC 
tasarımlarının yolunu açtı ve gelecekte endüstriye hakim 
olacak ve geliştirilen ürünlerle üstün sürdürülebilirlik, 
maliyet verimliliği ve konforlu ortamlar sağlayacak.

Geleceğin HVAC teknolojisi, daha çevre dostu 
hale gelerek, otomasyon ve akıllı teknoloji 
kullanarak ve en yüksek performans için verileri 
analiz ederek sürdürülebilirlik, sağlayacak, 
maliyetlerin düşmesini sağlayacaktır. 

Ayrıca günümüz önemli problemlerinden 
pandemik sorunlara da çözüm olabilecek 
ürünler geliştirilecek ve sağlıklı ve konforlu 
iklimlendirilmiş ortamlar da oluşturulacaktır. 

Çevresel etki ön planda olduğundan ve yeşil 
teknoloji işletmelerin ve tüketicilerin daha çevreci 
olmasına olanak tanıdığından, sürdürülebilirlik çoğu 
endüstride odak noktası haline geldi günümüzde.

Yine de, yeşil HVAC yoluyla sürdürülebilir enerjiye 
ulaşmak, engebeli bir süreç gibi görünüyor. Yeni 
teknolojilerin maliyetli olması ve çoğu tüketicinin, 
sürdürülebilir sistemler için gereğinden fazla 
nakit ödemeye hazır olmadığı söylenebilir.

Bu tereddüt, genel olarak daha az pazar 
kabulüne yol açmıştır. HVAC mühendisleri, 
teknisyenleri ve üreticilerinin, satacağını 
düşünmüyorlarsa yeşil teknolojiye ve üretime 
yatırım yapma olasılıkları daha düşüktür.

Bununla birlikte, yavaş ama emin adımlarla 
tüketiciler, yeşil HVAC'ın yalnızca sürdürülebilir 

Geleceğin Iklimlendirme Teknolojisi 
Sürdürülebilirlik, Otomasyon ve 
Veri Toplamaya ve Pandemik Çözümlere Odaklanacak…



E S S İ A D ' D A N

Sektörümüzün geniş ilgi yelpazesine hitap eden 
webinarları hem mail yoluyla hem de sosyal medya 
hesaplarımızdan duyurmaya devam edeceğiz.

ESSİAD olarak sektörümüzün öğrencilere tanıtılması, 
sevdirilmesi ve gelecekte onların kendi mesleklerini 
tercih ederek sektörümüzde kalmaları hedefimiz 
doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sektör sunumları 
etkinliklerimiz devam ediyor. Öğrencilerin sektörümüz ile 
ilgili bilgi alma, merak ettiklerini bizlerle paylaşma adına 
gösterdikleri ilgi bizleri memnun etse de onlara gerek 
sektör sunumları ve teknik geziler gerekse de staj ve 
istihdam konularında tüm sektör olarak destek vermemiz 
gerekiyor. Öğrenci istihdam edecek firmalar, 1 Ocak 
2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Mesleki Eğitim 
Merkezi (MESEM) kapsamında, devlet tarafından sunulan 
maaş, SGK ve vergi teşviklerinden faydalanabilecektir.

Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz ve sektöre 
yeni bir bakış açısı getireceğine inandığımız Soğutma 
Dünyası Portalı’nın 2022 yılı başında takipçileri ile 
buluşacağını haber vermekten mutluluk duyarız.

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere,

Saygılarımla.

Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarımız,

Dergimizin yeni sayısı ile karşınızda olmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Son sayımızın yayınlanmasından bugüne 
kadar yoğun bir üç ay geçirdik. 2021 senesini geride 
bıraktığımız şu günlerde pandemi hala etkisini 
sürdürmeye devam ederken maalesef ülkemizde yüksek 
vaka ve ölüm rakamlarına ulaşmış durumdayız.

Türk İklimlendirme Sektörü 2021 yılı için hedeflediği 5 
Milyar Dolarlık ihracat hedefini yaklaşık %25 artırarak 
2021 yılını 6,2 Milyar dolarlık ihracat ile kapattı. Bununla 
birlikte önemli bir gösterge olan kilogram başına 
ihracat rakamı USD cinsinden artış göstermiştir. Tabii 
ki bu artışta bu yıl yaşanan hammadde fiyatlarındaki 
döviz bazlı artışın etkisi olduğu da unutulmamalıdır.

29 Eylül – 02 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen 
ISK-SODEX 2021 Fuarı’na ait kapanış raporu Kasım ayı 
içerisinde yayınlandı. Fuarı ziyaret eden yabancı ziyaretçi 
sayısının bir önceki 2019 fuarına göre %27 artmış 
olması sektörümüz açısından umut verici önemli bir 
gelişmedir. Ziyaretçilerin %85’inin karar verici pozisyonda 
olması, fuara nitelikli bir ziyaretçi kitlesi geldiğinin 
en önemli göstergesi olarak dikkat çekmektedir.

Derneğimizin Eğitim Komisyonu çalışmalarına 
büyük bir özveri ile devam ediyor. Ekim ayı içerisinde 
gerçekleştirmiş olduğumuz ErP Regülasyonları 
ve İklimlendirme Sektörüne Etkileri başlıklı 
webinarımız yurtdışından katılan konuşmacımızın 
simültane tercümesiyle birlikte gerçekleşti. 
Eğitim Komisyonu’muzun düzenlediği webinarlar 
önümüzdeki haftalarda da devam edecek. 



ESSİAD'dan Haberler

ErP Regülasyonları ve Iklimlendirme Sektörüne Etkileri 
Webinarı Gerçekleştirildi

ESSİAD organizasyonunda Aera, Form ve Doğu 
İklimlendirme’nin katkılarıyla 20 Ekim 2021 
tarihinde “ErP Regülasyonları ve İklimlendirme 
Sektörüne Etkileri” konulu webinar gerçekleştirildi

Etkinliğin moderatörlüğünü gerçekleştiren ESSİAD 
Eğitim Komisyonu Üyesi Süleyman KAVAS’ın 
açılış konuşması ile başlayan webinarda ilk sözü 
ESSİAD  Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN 
alarak webinara katılanlara teşekkür etti. Ayrıca 
dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında 
katılımcılara bilgi aktaran İşbilen’in konuşması 
sonrasında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdürlüğü Makina Sanayi Dairesi Başkanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Aslan GÜR söz aldı.

Aslan GÜR konuşmasında ülkemizde iklimlendirme 
sektörünün hem hızla gelişen iç pazar talebini 
karşılamada hem de küresel rekabetin yoğun olduğu 
uluslararası pazarlara artan ihracatı karşılamada 
sektörün Türkiye ekonomisinde önemli bir oyuncu 
olduğunu, iklimlendirme sektörünün 2020 yılında 
sektörün ihracatının 4.7 milyar $ , 2021 yılının ilk altı 
ayında 3 milyar $’lık bir ihracat gerçekleştirdiğini, 
sektörün 2019 yılı cirosu ise 17 milyar TL seviyesinde 
olduğunu belirterek “Dünyamızda gerçekleştirilen 
iklim değişikliği sera gazı salınımındaki artış ve mevcut 
enerji kaynaklarının azalması başta Avrupa Birliği 
olmak üzere ülkeleri harekete geçirmiş, özellikle 
Avrupa Birliği sera gazları, yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği konularında 2030 ve 2050 hedeflerini 
açıklamıştır. Bu hedeflere ulaşılması için Avrupa 
Birliği tarafından ErP regülasyonları açıklanmış ve 

uygulamaya alınan ErP regülasyonları ile ilgili ürünlere 
CE iliştirilmesi şartı haline getirilmiştir. Ülkemiz ile AB 
arasında imzalanmış olan Gümrük Birliği Anlaşmasının 
getirdiği Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin neticesinde 
ülkemizde Bakanlığımız tarafından ErP Regülasyonları 
yayınlanmış ve yayınlanmaya devam etmektedir.” 
diyerek ürünlerin asgari verimlilik değerlerini 
belirleyen Eko Tasarım Mevzuatı, diğeri ise ürünlerin 
verimlilik değerlerinin gösterir etiketlerini kapsayan 
Eko Etiketleme Mevzuatı’ndan bahsetti. İklimlendirme 
sektörünün en yüksek ihracatını gerçekleştirdiği AB 
ülkelerine CE işaretli ürünlerde ErP regülasyonlarına 
uyulması gerektiğinin artık zorunluluk halini aldığını 
vurgulayan ve AB standartlarında üretim yapılmasını 
sağlayan ErP Regülasyonları ile yerli sanayimiz daha 
rekabetçi bir konuma geldiğini belirten Gür, “ErP 
Regülasyonlarına uygun ürün imal etmek imalatçı 
açısından daha fazla yatırım ve AR-GE anlamına 
gelmek olsa da enerji verimli ürünlerin daha az 
enerji harcayarak uzun vadede tüketiciyi koruyarak 
ülke ekonomisine katkı sağladığı ve çevreye daha 
az zarar verdiği göz ardı edilmemelidir.” dedi. 

Ayrıca Bakanlık tarafından ilgili paydaşlarla 
görüşmek üzere sektör komitelerinin kurulduğunu 
ve İklimlendirme Sektörü ile ilgili konuların bundan 
sonraki süreçte İklimlendirme Sanayi Teknik 
Komitesi’nde görüleşüleceğini ve komitenin 
kurulum çalışmalarının başladığını, başlatılan 
çalışmalar kapsamında hazırlanan komite 
tebliğinin görüş alınmak üzere ESSİAD’a da 
gönderildiğini belirterek webinar katılımcılarına 
teşekkür etti. Webinar programı doğrultusunda 
söz alan Doğu İklimlendirme Teknik Koordinatörü 
Sinan AKTAKKA ErP Temel Kavramları ve 
Uygulama Deneyimleri, Aera İklimlendirme 
Ürün Yöneticisi Ali Can KARADAŞ İklimlendirme 
Cihazlarında ErP Hesabı hakkında sunum yaptı.

Sunumların tamamlanması sonrasında Swegon İş 
Geliştirme Direktörü Timo SCHRECK’in katılımları 
ile gerçekleştirilen soru cevap sonrasında yoğun 
katılım ile düzenlenen webinar sona erdi. 
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ESSIAD Tarafından 
Teorik ve Uygulamalı F-Gaz Eğitimleri Düzenlenmeye Başladı

ESSIAD Okuldan Işe Projesi Kapsamında, 
Uluğbey Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Sektör Sunumu Gerçekleştirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik” 30291 Sayılı 
04 Ocak 2018 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. İlgili yönetmelik kapsamında 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan 
F-Gaz teknik personellerinin belgelendirilmesi ve 
yetkilendirilmesi ile ilgili meslek standartlarının ve 
mesleki yeterliliklerinin alınmasının gerekli olduğu 
göz önünde bulundurularak çalışanların mevzuat 
bilgilerinin geliştirilmesi ve uygulama becerilerinin 
arttırılması için ESSİAD tarafından teorik ve 
uygulamalı eğitimler düzenlenmeye başladı.

19UY0401-5 Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik 
Personeli Seviye 5 (Rev 0) ulusal yeterliliğine 
yönelik eğitimler 3-5 Kasım 2021 tarihleri 
arasında Form Endüstri Tesisleri’nde ve 
23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında Messan 
Soğutma’da klima montaj personeline yönelik 
olarak gerçekleştirildi. Üç gün süren eğitimde 
katılımcıların florlu gaz kullanılan cihazlarla ilgili 
teorik ve pratik bilgilerin geliştirilmesi ve birebir 
uygulamalar ile soğutucu cihaz ve ekipmanlara 
müdahale becerilerinin artırılması sağlandı.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu 
Üyesi Burak SATOĞLU, Onursal Üye Fevzi BALKAN’ın 
katılımları ile 25 Kasım 2021 tarihinde İzmir 
Menemen’de yer alan Uluğbey Çok Programlı Anadolu 
Lisesi öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi. 

Dernek faaliyetleri, yürütülen projeler ile EHİS 
sektörü hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı 
sunumda öğrencilere doğru kariyer tercihi yaparken 
nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgi 
verildi. Ayrıca öğrencilere staj/istihdam konusunda 
ESSİAD ile iletişim kurabilecekleri belirtildi.

ESSİAD'dan Haberler

Form Endüstri Tesisleri Messan Soğutma
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Sertifikalı Ürünleri ile 
 Güvenceli Yatırım

40 YIL
Yerelden evrensele
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Aksiyel Fanlı Dik Tip
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ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD Okuldan Işe Projesi Kapsamında Çınarlı MTAL Öğrencilerinin Katılımı ile 
Sektör Sunumu Gerçekleştirildi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU’nun katılımları 
ile 23 Aralık 2021 tarihinde Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Bölümü öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi.
 
ESSİAD Onursal Üyesi ve aynı zamanda Çınarlı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Teknik 
Öğretmeni Fevzi BALKAN’ın da katılım sağladığı 
sunumda dernek faaliyetleri, yürütülen projeler 

ile EHİS sektörü hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. 
Öğrencilere doğru kariyer tercihi yaparken nelere 
dikkat etmeleri gerektiği hususunda bilgi verildi. 
Ayrıca öğrencilere staj/istihdam konusunda 
ESSİAD ile iletişim kurabilecekleri belirtildi.

Etkinlik sonunda Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Bilge Han KURTCEBE tarafından 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak 
SATOĞLU’na teşekkür belgesi takdim edildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak SATOĞLU ve 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Çınarlı MTAL öğrencileri ile bir araya geldi.

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bilge 
Han KURTCEBE, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Güray KORUN ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Burak SATOĞLU’na teşekkür belgesi takdim etti.

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

Rakipsiz ısı yalıtımlı QuadCore™ Rakipsiz ısı yalıtımlı QuadCore™ Rakipsiz ısı yalıtımlı QuadCore™ 
Teknolojisi şimdi kapınızda.Teknolojisi şimdi kapınızda.Teknolojisi şimdi kapınızda.

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

Yüksek 
Tecrübe ve 

Kalite

Verimlilik ve  
Tasarruf

Zamanında 
Teslimat ve 
Hızlı Servis

Otomatik ve 
Manuel

YENİ
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ISIB Sektör Strateji Çalıştayı 
Türk Iklimlendirme Sektörü’nün Global Stratejisini Masaya Yatırdı

Sektörden Haberler

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nin (İSİB), 
Türk İklimlendirme Sektörü’ndeki yol haritasını tayin 
ve tadil ettiği, stratejisini ve ekonomik gelişmeleri 
konuştuğu, yıl içinde yaşanan önemli idari ve ticari 
gelişmeleri üyeleri ile paylaştığı İklimlendirme Sektörü 
Strateji Çalıştayı 14-17 Kasım 2021 tarihleri arasında 
Antalya Cornelia Diamond Hotel’de gerçekleştirildi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın 
ev sahipliğinde ESSİAD'ı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN'un katıldığı ve 
yaklaşık 200’ü aşkın sektör paydaşının yer aldığı 
çalıştayda gelecek teknolojilerin Türk İklimlendirme 
Sektörü'ne etkileri, Türk İklimlendirme Sektörü’nün 
global iletişim stratejileri, Avrupa Birliği ‘nin 
sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 
sektöre etkileri detayları ile masaya yatırıldı.

Ekonomist ve akademisyen Murat SAĞMAN’ın 
2022 yılında küresel piyasalarda ve Türkiye 
ekonomisinde yaşanacak gelişmeleri katılımcılara 
aktardığı çalıştayda akademisyen, yazar Emrah 
Safa GÜRKAN ise “Zamanın Ruhu: Modernite ve 
Değişen Beklentiler” başlığında bir konuşma yaptı.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, İSİB’in 10 yılını 
kutladığı bu yılın sektör adına koyulan hedeflerin 
üzerinde bir başarı yakaladıklarını ifade ederek 
şunları söyledi: “10 yıl önce 130 üye ile Birlik olarak 
ve bütünleşik hareket ederek sektörün ihracatını 
ve yurtdışı itibarını artırma hedefi ile çıktığımız bu 
yolda şu an 2023 üyemizle 200’ü aşkın ülkeye, 
5 milyar doların üzerinde bir ihracat büyüklüğü 

gerçekleştirerek Türkiye’nin en önemli sektörlerinden 
biri haline geldik. Bu yıl sonu için koyduğumuz hedefi 
Ekim ayı itibariyle geçtik. 2021 yılını 6 Milyar doların 
üzerinde bir büyüklük ile kapatacağımızı öngörüyoruz. 
Bununla birlikte ihracatın ithalatı karşılama oranında 
yüzde 96,1 gibi bir oranı yakalayarak Ülkemiz için 
katma değerimizi her geçen gün artırıyoruz.“

Sektör Strateji Çalıştayı hakkında da bilgi veren 
Şanal, tüm paydaşlarımızla küresel pazarlarda 
verimli ve etkili bir satış ve pazarlama stratejisi 
uyguladıklarını belirterek şunları söyledi: “Öncelikle 
2022 yılı Ülkemizin dış ticaret büyüklüğünün artarak 
devam edeceğini öngörüyoruz. Küresel pazarlardaki 
payımızı artırmak için ihracatçılarımızla birlikte fuar 
katılımları, ticari heyet faaliyetleri ve alım heyeti 
organizasyonları gibi pek çok faaliyeti gerçekleştirirken 
bünyemizde kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi ile Ürün Arama Motorumuzla entelektüel 
katma değerimizi de her geçen gün artırıyoruz. 
Sektörümüz için ulaşılabilirlik sınırlarını global 
kapsayıcılık modeline çevirmek adına bir global 
iletişim stratejisi üzerinde çalışıyoruz. Bu strateji ile 
beraber sektörün global piyasalarda algı ve itibar 
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yolculuğunu her anlamda bir üst düzeye çıkarabilmeyi 
ve sektör ürünlerimizin maddi ve marka değerlerini 
artırabilmeyi hedefliyoruz. Yine çalıştayımızda Avrupa 
Birliği’nin sınırda uygulayacağı karbon düzenleme 
mekanizmasının sektörümüze etkileri konusunda 
da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün bu 
sürece hazır olması için elbirliği ile çalışıyoruz.”

Çalıştayın ilk gününde program; 10. yıl kutlaması, 
Murat SAĞMAN'ın 2022 Yılında Küresel Piyasalar ve 
Türkiye Ekonomisi sunumu, Hakan ZOBU'nun Gelecek 
Teknolojilerinin Sektöre Etkisi ile Salgın v.b. Durumların 
İklimlendirme Sistemlerine Etkileri sunumu, Kerim 
KOTAN'ın Uluslararası Şirket Evlilikleri sunumu ile 

tamamlanırken çalıştayın ikinci gününde ise program; 
Serkan ELİBOLLAR'ın BİM'in Önemi ve Firmalarımızın 
Uyum Sağlamaları Gerekliliği sunumu, Emrah Safa 
GÜRKAN'ın Zamanın Ruhu: Modernite ve Değişen 
Beklentiler sunumu, Hakan SENBİR'in İklimlendirme 
Sektörü Global İletişim Stratejisi sunumu, Özge 
KEPENEK BOZKIROĞLU'nun Avrupa Birliği Sınırda 
Karbon Düzenleme Mekanizması ve İklimlendirme 
Sektörüne Etkisi sunumu, Orhan KILINÇ'ın Yeşil 
Organize Sanayi Bölgesi sunumu, Muhammet 
ÇUBIKCI'nın İSİB Ürün Arama Motoru Tanıtım sunumu, 
Pamuk ÖZYÜREK'in İSİB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi 
sunumu, İSİB Yönetim ve Denetim Kurulunun Görüş 
ve Değerlendirmeleri şeklinde gerçekleştirildi.

Türk Iklimlendirme Sektörü’nün Küresel Iş Ortağı ISIB, 10. Yaşında Çok Daha Güçlü

Türk İklimlendirme Sektörü’nde 
yer alan ihracatçı firmaları tek bir 
çatıda birleştiren ve ihracatlarının 
artırılması misyonu ve küresel 
pazarlarda kapsayıcı bir iş 

ortağı vizyonu ile hareket eden 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) 10. yaşını kutluyor.

22 Ekim 2011 tarihinde 130 
üye firma ile kurulan İSİB, 10 
yılın sonunda toplam 2001 üye 
firmanın oluşturduğu büyük 
bir yapıya dönüştü. Küresel 
pazarlarda ve yurt içinde 

sektörün bilinirliğini artırmak, 
üye kuruluşlarının pazarlama ve 
satış odaklı çalışmalarına destek 
olmak amacıyla ile hareket eden 
İSİB, yabancı sermayeli şirketlerin 
Türkiye’de yatırım yapması ve 
sektörün yurtdışında ve yurtiçinde 
yaşadığı sorunların çözümü için 
gerekli politikaların oluşturması 
adına var gücüyle çalışıyor. 

Sektörden Haberler
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Sektörden Haberler

ISKAV 47’nci Mütevelli Heyeti Olağan Seçimli Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı 
47’nci Mütevelli Heyeti Olağan Seçimli Genel 
Kurul Toplantısını, 29 Kasım 2021 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantı görev süresi 
dolan Mütevelli Heyeti Başkanı Ersin GÖKBUDAK’ın 
açılış konuşması ile başladı, saygı duruşu ve İstiklâl 
Marşı’nın okunmasının ardından yeni dönem 
Mütevelli Heyeti Başkan seçimi gerçekleştirildi. 
Mütevelli Heyetinin talebi üzerine Ersin GÖKBUDAK 
yeniden aday oldu ve oybirliği ile seçildi.

Başkanlık seçiminin ardından, KBSB – Kazan ve 
Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği’nin mütevelli heyeti 
üyelik talebi heyete sunuldu ve oy birliği ile kabul 
edildi. K.B.S.B Başkanı Cem ÖZYILDIRIM teşekkür 
mahiyetindeki konuşmasını gerçekleştirdi.
Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET ve ardından 
komisyon başkanları, 2021 yılı çalışma raporlarını 
ve 2022 çalışma planlarını heyete sundu, ardından 
vakıf saymanı Nurettin ÖZDEMİR vakıf ve iktisadı 
işletmenin 2022 yılı bütçesini açıkladı, mütevelli 
heyeti başkanı bütçeyi onaya sundu, oy birliği ile kabul 
edildi. Çalışma raporu ve bütçenin onaylanmasının 
ardından, 9. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları 
seçimine geçildi. Yeni yönetim kurulu 9 asil, 5 
yedek, denetim kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üyeden 
oluşturuldu. Görev dağılımı yapılacak ilk yönetim 
kurulu toplantısında belirlenecektir. Yapılan seçimin 
ardından 9. Dönem Yönetim Kurulu adına Sarven 
ÇİLİNGİROĞLU teşekkür konuşması yaptı.

Toplantı ISKAV Kurucu üyelerinden Friterm A.Ş. 
temsilcisi, 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Metin DURUK’un mütevelli heyeti üye temsilciliğinden 
ayrılma konuşması ile devam etti. Taner YÖNET 
vakfa katkıları ve çalışmalarından ötürü kendisine 
üyeler adına teşekkür konuşmasını gerçekleştirdi. 
Friterm A.Ş.’nin yeni temsilcisi Firma Genel Müdürü 
Naci ŞAHİN oldu. Toplantı Mütevelli Heyeti üyelerinin 
görüş ve temenni konuşmaları ile sona erdi.

9. Dönem Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri; Sarven 
ÇİLİNGİROĞLU (İSKİD), Ayça EROĞLU (Systemair 
HSK), Turgay KARAKUŞ (SOSİAD), Nurettin 
ÖZDEMİR (Makro Teknik), Önder POLAT (MTMD), 
Cem SAVCI (İSKİD), Gökhan ÜNLÜ (TTMD), 
Turgay YAY (Daikin), Taner YÖNET (İSKİD), Yedek 
Üyeleri; Ekrem ERKUT (DOSİDER), Güray KORUN 
(ESSİAD), Ozan ATASOY (İSKİD), Ertuğrul ŞEN 
(İZODER), Tevfik PEKER (ISISO) olarak seçildi.
Not: Üyeler, soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır

9. Dönem Yönetim 
Kurulu, 6 Aralık 2021’de 
gerçekleştirdiği ilk 
toplantısında görev 
dağılımını yaptı. Yönetim 

kurulu başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter, 
sayman ve üyeler belirlendi. Yapılan seçimde; Sarven 
ÇİLİNGİROĞLU ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı, Cem 
SAVCI ISKAV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 
Önder POLAT ISKAV Genel Sekreteri ve Nurettin 
ÖZDEMİR ISKAV Saymanlığına seçildi. Yönetim Kurulu 
Üyeleri; Ayça EROĞLU, Gökhan ÜNLÜ, Turgay YAY, 
Turgay KARAKUŞ, Taner YÖNET olarak belirlendi.
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Sektörden Haberler

IŞKUR-IK 35 Akademi Iş birliğinde
"Çalışma Hayatında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar" Webinarı Düzenlendi

İŞKUR-İK 35 Akademi iş birliğinde “Çalışma 
Hayatında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar” konulu 
webinar 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi. 

ESSİAD’ı temsilen Muhasebe ve Finansman 
Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, İdari İşler Sorumlusu 
Gülcan ÖRTEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları ile 
gerçekleştirilen webinarda Av. Özge DURSUNLAR İş 
Hukuku’nun Temel Özellikleri, 4857 sayılı İş Kanunu’na 
göre İş Sözleşmesi ve Türleri, İşçi ve İşverenin 
Yükümlülükleri, Fazla Mesai Kavramı, Fesih Türleri, 
İş Güvencesi/İşe İade ve İş Kanunu Kapsamında 
Arabuluculuk konularında sunum gerçekleştirdi. 
Farklı sektörlerden yoğun katılımcı ile gerçekleştirilen 
etkinlik soru cevap sonrasında sona erdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında Teknopark İzmir tarafından 
yürütülen İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon 
Merkezi (İzmir NIC) açılış etkinliği gerçekleştirildi. 

Ekonomik kalkınmanın öncüleri arasında yer 
alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Yenilenebilir 
Enerji sektörlerine odaklanan proje, İzmir’deki 
inovasyon ekosistemi aktörlerinin (KOBİ, Startup, 
TTO, TGB, AR-GE Merkezleri vb.) kapasitelerini 
eğitimlerle, hızlandırma ve mentorluk desteği 
ve ağ oluşturma faaliyetleri ile geliştirmeyi 
hedefliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 
ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) katılımı 
ile hayata geçirilen projenin 3 milyon Euro’luk 

bütçeyle 3 yılda tamamlanması planlanıyor.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN ve Genel Sekreter Turan MUŞKARA’nın 
katıldığı ve 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
etkinliğin açılış konuşmasını yapan İYTE Rektörü 
ve Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf BARAN, “AB destekli 2,9 milyon Euro’luk 
projeyle İzmir ve bölgesinde bin 500 fikrin, fikirden 
ürüne, üründen ticarileşmeye, markalaşmaya ve 
uluslararasılaşmaya oradan da dünya markası Türk 
şirketlerinin markalarının oluşmasını sağlamaya 
bir yolculuğun adımlarını atıyoruz” dedi.

İYTE olarak 5 bin lisans bin 500 civarı master ve 
doktora öğrencisine en iyi ekositemi yaratarak 
geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını aktaran İYTE 
Rektörü, Teknopark İzmir Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf  BARAN “Ülkemizin sürdürülebilir 
ekonomik büyümesini sağlamak, toplumun 
sürdürülebilir kaliteli eğitim almasını sağlamak 
her birimizin hayal ettiği hedeflediği toplumun 
yapı taşlarını birlikte inşa etmek zorundayız. AB 
destekli 2,9 milyon Euro’luk projeyle İzmir ve 
bölgesinde bin 500 fikrin, fikirden ürüne, üründen 
ticarileşmeye, markalaşmaya ve uluslararasılaşmaya 
oradan da dünya markası Türk şirketlerinin 
markalarının oluşmasını sağlamaya bir yolculuğun 
adımlarını atıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Izmir Ticarileşme Ağı ve Inovasyon Merkezi’nin (Izmir NIC)
 3 Milyon Euro’luk Bütçeyle 3 Yılda Tamamlanması Planlanıyor
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Sektörden Haberler

Projenin önemli bir boşluğu dolduracağını ifade eden 
KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent ARSLAN, “KOSGEB 
olarak TUBİTAK olarak farklı destek programlarıyla 
birçok girişimciyi destekliyoruz ama ortaya çıkan 
projelerin en önemli ayağı ticarileşme boyutu. 3 yıllık 
uzun dönemi göz önüne aldığımızda bu projeye dahil 
olan 50 KOBİ ve 50 girişimci Türkiye’nin potansiyel 
unicorn adayları olarak görüyorum. KOSGEB olarak 
girişimcilik destek programı, inovasyon destek 
programı kapsamında desteklediğimiz katma değer 
yaratan teknoloji üreten girişimci yaratanları bu 
proje kapsamında yatırımcılarla buluşturma ve 
küreselleşme konusunda yönlendirme yapacağız. 

Bu çalışmaların İzmir’e ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.  
İzmir’e ticarileşme ve inovasyon merkezi kurmanın 
gurunu duyduklarını belirten Yazılım Sanayicileri 
Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül 
KAMALI, “YASAD 400’ün üzerinde üyesiyle 40 civarı 
şirketlerini İzmir’de barındırıyor. İstanbul merkezli 
ofisimizin ilk şubesini İzmir’de açma haberini bu 
projeyle birleştirmek üzerine geldik. Ekositemin gücü, 
teknolojinin gücü gelecek nesillerin ülkemizin huzuru 
ve refahı için çok önemli. Biz bu yolda ilerlemeyi 
inovasyon merkezinde geleceğin teknolojilerini 
üretmeye ve ticarileşmeye bugünden başlıyoruz” dedi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 
tarafından her yıl düzenlenen 21. Ozon Paneli 
26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Küresel bir kriz haline gelen ve tüm Dünya’yı derinden 
etkileyen COVID-19 pandemisi, hem gıda hem 
aşı tedariği ve güvenliği konusunda soğuk zincirin 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasının gerekliliğini ve 
önemi nedeniyle “Sürdürülebilir Soğuk Zincir ve İklim” 
teması ile düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Yaman DUMAN’ın katıldığı panelde florlu 
sera gazlarının güncel durumu, Türkiye’deki soğuk 
zincir lojistiği, soğuk zincirde kullanılan teknolojiler 
ve alternatifleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

ESSİAD’ın da çalışmaları içerisinde yer aldığı Türkiye’de 
soğuk depolama, soğuk taşıma ve soğuk teşhirden 
oluşan soğuk zincir sistemi; soğuk zincirin ilaç, aşı ve 
gıda güvenliği açısından önemi ve çevresel etkileri 
konusunda TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi Tarım 
Ürünleri ve Soğuk Zincir Komisyon Başkanı Levent 
AYDIN tarafından sunum gerçekleştirildi. Ayrıca 
ESSİAD adına Ercan Teknik Bölge Satış Sorumlusu 
Ercüment İNAL Uzaktan İzleme ve Enerji Tasarrufu 
konusunda sunum gerçekleştirdi. Sunumların 
tamamlanması sonrasında “Ülkemizde Sürdürülebilir 
Soğuk Zincir ve İklim” konusunda panel düzenlendi.

21. Ozon Paneli 
26 Kasım 2021 Tarihinde Gerçekleştirildi

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi 
Tarım Ürünleri ve Soğuk Zincir Çalışma 

Komisyonu Başkanı Levent AYDIN, soğuk 
zincir sistemi ile soğuk zincirin ilaç, aşı ve 

gıda güvenliği açısından önemi ve çevresel 
etkileri konusunda sunum gerçekleştirdi.

ESSİAD adına Ercan Teknik 
Bölge Satış Sorumlusu 

Ercüment İNAL Uzaktan İzleme 
ve Enerji Tasarrufu konusunda 

sunum gerçekleştirdi.

Avrupa Hijyenik Mühendislik 
ve Tasarım Grubu Türkiye 

Temsilcisi Prof. Dr Onur DEVRES 
moderatörlüğünde “Ülkemizde 

Sürdürülebilir Soğuk Zincir ve İklim” 
konulu panel gerçekleştirildi.
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Sektörden Haberler

FORM Şirketler Grubu’nun 56 Yıllık Geçmişi Kitaplaştırıldı

Türkiye’de iklimlendirme 
sektörünün öncü kurumlarından 
Form Şirketler Grubu, 56. yılı 
kapsamında bir aile ve şirket 
hatıratı yayımladı. “İlk Günden 
Bugüne, FORM Grubu’nun Klima 
Sektöründeki 56 Yılı” ismiyle 
yayımlanan kitap, başta şirket 
kurucuları Bedi KORUN ve Figen 
KORUN olmak üzere Form 

ailesinin arşivinden çıkanlar ve anılarından süzülen 
bilgilerle derlendi. Aynı zamanda kuruluşundan 
itibaren farklı dönemlerde Form’a bir süre emek 
vermiş 50’ye yakın ismin kişisel belleklerinden 
süzülenler, resim, yazışma, evraklar ve kurumsal 
kayıtlara düşülen notlar, bu kitap için harmanlandı.

İklimlendirme sektörünün pek çok ilkine, Türkiye’de 
model bir aile şirketinin tohumdan yarım asırlık bir 
çınara evrilmesine, Türkiye’de sanayinin gelişimine, 
Türkiye’nin çağdaşlaşma serüvenine ve dünya tarihinin 
dönüm noktalarına ışık tutan bu derlemede, pek çok 

değerli ve benzersiz tecrübeler dağarcığı kronolojik 
bir sırayla tekrar sunuluyor. Bu konuda konuşan 
Form Yürütme Kurulu Başkanı Tunç KORUN “Form 
Şirketler Grubu olarak 50. yılımıza özel 2015 yılında 
hazırladığımız “Duayenlerin Tanıklığında Türkiye 
Klima Sektörü” adlı kitaptan sonra, kendi kurumsal 
tarihçemizi de tanıklar eşliğinde kayda geçerek 
Türkiye tarihinde küçük de olsa bir iz bırakmak 
istedik. Böylelikle Form Şirketler Grubu’nun 55 
yılı aşkın tarihçesiyle ilgili yer yer hüzünlendiren, 
yer yer gülümseten, oldukça detaylı bir anı kitabı 
ortaya çıktı. Kitap her ne kadar Form’un yarım asrı 
aşkın şirket tarihine özel hazırlanmış olsa da bu 
uzun, yorucu ama bir o kadar da keyifli serüvenin 
detaylarını okurken aynı zamanda Türkiye’nin 
yakın tarihine de bu kitapla tanıklık edeceksiniz.”

Grubun daha önce çıkardığı “Duayenlerin Tanıklığında 
Türkiye Klima Sektörü” isimli kitabı da hazırlayan 
İzzeddin ÇALIŞLAR’ın kaleminden çıkan kitap, 
birbirinden ilginç görsel hazinesini ise Form 
Şirketler Grubu kurumsal arşivinden alıyor.

Izmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi ile ilgili 
Çevrim içi Etkinlik Programı Gerçekleştirildi

İzmir Kalkınma Ajansı ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen 
İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi atık, yan ürün, 
enerji ve teknoloji başta olmak üzere, her türlü 
kaynağın ortak kullanımına uygun bir şekilde, İzmir’e 
özgü bir endüstriyel simbiyoz modeli tasarlamayı 
ve işletmeleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda 30 Kasım 2021 tarihinde 
İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda İzmir 
Endüstriyel Simbiyoz Projesi Başlangıç 
Toplantısı – Endüstriyel Simbiyoz Fırsatları ve 
İyi Uygulama Örnekleri Paneli gerçekleştirildi.

Bölge paydaşlarını proje hakkında bilgilendirmeyi 
ve ortak bir vizyon doğrultusunda paydaşlar 
arasında sinerji oluşturmayı hedefleyen etkinliğe 
ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ katılım sağladı. Ayrıca 
etkinlik çevirimiçi ortamda da yayınlanarak 
herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öncelikli olarak İzmir Endüstriyel 
Simbiyoz Projesi tanıtıldı, simbiyoz alanındaki 
mevcut projelere, fırsatlara, bu doğrultuda edinilen 
derslere ve iyi uygulama örneklerine yer verildi.
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Sektörden Haberler

Eurovent Klima Santralleri için Yeni Tavsiye Belgesini Yayımladı

BSRIA Yenilenebilir Teknolojiler Rehberi’nin 2. Baskısını Yayımladı

Eurovent, Klima Santralleri için 
kontrol sistemlerine ilişkin yeni 
6/17 sayılı Tavsiyesini yayımladı. 
Belge, Eurovent Ürün Grubu 
"Klima Santralleri" (PG-AHU) 
katılımcıları tarafından ortak 
bir çalışmayla hazırlandı.

Eurovent 6/17, klima santrallerinin 
kontrol sistemleri için minimum 
fonksiyonel gereksinimlere 
ilişkin tavsiyelerde bulunuyor. 
Yayınlanan belgede enerji 

tüketimi, güvenlik, devreye alma 
ve bakım açısından kontrollerin 
önemine açıklık getirerek 
fabrika tarafından sağlanan 
optimize edilmiş sistemlerin 
avantajlarını açıklıyor ve klima 
santrali kontrollerinin yasal ve 
normatif çerçevesini tanımlıyor.
Bu belge Eurovent web sitesindeki 
Döküman Kütüphanesi'nden 
(Document Library) ücretsiz 
olarak indirilebilir.

BSRIA, Illustrated Guide to 
Renewable Technologies’in 
(Yenilenebilir Teknolojiler için 
Resimli Rehber) 2. baskısının (BG 
34/2021) yayımlandığını duyurdu.

BSRIA tarafından yapılan 
açıklamaya göre; Birleşik Krallık 
ve diğer ülkeler net sıfır karbon 
ekonomisine doğru ilerlerken, 
binaları daha enerji verimli olacak 
şekilde tasarlamak ve enerjilerini 
yenilenebilir kaynaklardan 
daha fazla elde etmek için 
daha fazla teşvik olacak.

BSRIA, 2. baskısını yayımladığı 
rehberin yenilenebilir enerji 
kaynakları ve bunların binalara 
entegrasyonu konusunda 
geniş bir anlayışa ihtiyaç 
duyan çevre endüstrisindeki 
insanlar için etkili ve özlü bir 
kaynak olduğunu belirtiyor.

BSRIA üyelerinin ücretsiz 
edinebileceği rehber 
hakkında BSRIA web 
sitesinden bilgi alınabilir.
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Mart ayında gerçekleşmesi 
planlanan Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE), koronavirüs 
pandemisi nedeniyle bu kez 
Haziran ayının sonuna ertelenerek 
28 Haziran-1 Temmuz 2022 
tarihleri arasında düzenlenecek 
şekilde yeniden planlandı. 

Rezerve edilen fuar alanlarının 
%90’ı ve 1.400’ün üzerinde 
katılımcı ile MCE’nin, ilişkiler 

ve stratejik iş birlikleri kurmak 
için kaçırılmaması gereken bir 
platform olduğunu açıklayan 
Reed Exhibition; fuara katılan 
tüm profesyonellere eksiksiz, 
tatmin edici ve güvenli bir 
deneyim sunmak için yaz 
sezonunun daha kolay uluslararası 
seyahatlere ve daha güvenli 
etkileşimlere izin vermesi 
sebebiyle Haziran sonunda 
yeniden planlandığını belirtti.

Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Fuarı 28 Haziran 2022’ye Ertelendi
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Proses Suyu Hazırlama Sistemleri ve Işletimi Kitabı 
Yayımlandı

Su arıtma teknolojileri 
konusunda birçok yeniliği 
Türkiye ile tanıştıran 
Burkut Su Tekniği Kurucusu 
Yüksek Mühendis Enis 
BURKUT, meslek hayatında 
edinmiş olduğu tecrübeleri 
"Proses Suyu Hazırlama 
Sistemleri ve İşletimi" 
kitabında bir araya getirdi.

Sanayi işletmelerinin tam 
olarak işletme sorularına 
ve sorunlarına cevap veren, 
içeriğindeki makaleleri 
kendi tecrübeleri 
sonucunda oluşturan 
Yüksek Mühendis Enis 
BURKUT'un kaleme aldığı 
Proses Suyu ve Hazırlama 
Sistemleri ve İşletme 
Kitabı içerisinde birçok 
makaleyi barındırmakla 

birlikte gelecek nesillerin 
yaşayacakları sorunların 
çözümlerine ilişkin bir 
kaynak kitabı olarak 
raflarda yer alacak. 

Kitabı ESSİAD'dan 
talep edilebilirsiniz.
essiad@essiad.org.tr

T.C. Çevre, Şehircilik ve Iklim Bakanlığı'ndan 
"Florlu Sera Gazları"na Ilişkin Yönetmelik

Iç Çevre Kalitesi ve Uyku Kitabı 
Yayınlandı

İklim değişikliğine sebep 
oldukları tespit edilen ve Kyoto 
Protokolü'nde listelenen florlu 
sera gazlarından kaynaklanan 
emisyonları azaltmak amacı 
ile ülkemizdeki düzenlemeleri 
içeren Florlu Sera Gazlarına 
İlişkin Yönetmelik gereği, 
1/1/2022 tarihinden itibaren 
florlu sera gazları içeren tek 
kullanımlık basınçlı kapların 
piyasaya arzı yasaklandı.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
4 Ocak 2018 tarihli ve 30291 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren yönetmeliğin 
Geçici 2’nci Maddesi'nin 3’üncü 
fıkrasında "1/1/2022 tarihinden 
itibaren florlu sera gazları 
içeren tek kullanımlık basınçlı 
kapların piyasaya arzı yasaktır." 
hükmünün bulunduğun ve 
anılan tarih itibariyle piyasaya 
arzının yasaklandığı belirtiliyor. 

TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik 
Komitesi tarafından 26 Eylül 
2021 tarihinde gerçekleştirilen 
“İç Çevre Kalitesi ve Uyku 
Semineri”nde elde edinilen 
bilgi ve paylaşımlar ışığında “İç 
Çevre Kalitesi ve Uyku” kitabı, 
TTMD İç Çevre Kalitesi Teknik 
Komitesi tarafından hazırlandı.
 
“İç Çevre Kalitesi ve Uyku” 
kitabının editörlüğünü; Prof. 
Dr. Macit TOKSOY ve Doç. 
Dr. Ziya Haktan KARADENİZ 

üstlenirken, kitabın içeriği 
iç çevre kalitesi (ses, ışık, ısıl konfor 
ve iç hava kalitesi) bileşenlerinin, 
uyku kalitesi ve ertesi gün 
sağlık ve zihinsel performansı 
üzerine günümüze kadar yapılan 
araştırmaların derlemesini 
ve değerlendirmesini içeren 
özgün çalışmalardan oluştu.

Altı ana bölümden oluşan kitabın 
bölüm başlıkları: İç Hava Kalitesinin 
Uyku Kalitesine ve Ertesi, Gün 
Sağlık ve Performansına Etkisi, 

Akustik Konfor ve Uyku, Işık ve 
Uyku, Isıl Konfor ve Uyku Kalitesi, 
Uyku Ortamında İç Çevre Kalitesinin 
Had Analizi ile İncelenmesi Üzerine 
Bir Derleme, Kaliteli Bir Uyku İçin 
Havalandırmanın Önemi ve Tasarımı.
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MechTalks Pandemi ve Iklim Krizi Karşısında Bina Yapımının Geleceğine Işık Tuttu

Sektörden Haberler

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), 
Mekanik Tesisat Müteahhitleri  Derneği (MTMD) 
ve Borusan Mannesmann ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen MechTalks etkinlikler serisinin 
ilki düzenlendi. İklim ve pandemi ekseninde 
mekanik tesisat sektörüne odaklanan etkinlik, 
ufuk açıcı fikir paylaşımlarına ev sahipliği yaptı.

TTMD, MTMD ve Borusan Mannesmann işbirliği 
ile hayata geçen Mechtalks etkinliklerinin ilki 
“İklim Krizi ve Pandemi Döneminde Bina Mekanik 
Sistem Adaptasyonu” teması ile 25 Kasım 2021’de 
düzenlendi. Sektörün değerli isimleri Filiz PEHLİVAN, 
Dr. Mustafa BİLGE, Burak Rıza TORAMAN’ın panelist 
olarak yer aldıkları etkinlikte AKUT Kurucusu 
Nasuh MAHRUKİ de konuk konuşmacı olarak 
sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin moderatörlüğünü 
ise sunucu Merve YILDIRIM üstlendi.

Artık harekete geçme zamanı!

“Bu son şans: Artık 
Harekete Geçme 
Zamanı” sloganını 
sahiplenen, TTMD 
Başkanı Meriç 
SAPÇI, MTMD 
Başkanı Hüseyin 
ERDEM ve Borusan 
Mannesmann 
İnşaat ve Genel 
Endüstri Segmenti 

Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan KUŞÇUOĞLU’nun 
açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği panelde 

Sapçı, “Pandemi ve iklim krizinin ortak noktası 
kirli hava ve kirli havanın en fazla olduğu binalar. 
Bu noktada bina tasarımlarında büyük evrim 
yaşanacağını düşünüyoruz. Mechtalks etkinlikleri 
ile de amacımız pandemi, küresel ısınma ve 
iklim değişikliği karşısında toplumsal farkındalığı 
güçlendirmeye katkı sağlamak olacak” dedi.

Erdem ise iklim 
krizi ve pandemide 
bina mühendisliği 
ve mühendislerin 
önemini 
vurgularken, 
“COVID-19 bizlere 
taze havanın 
önemini bir kez 
daha gösterdi. Bu 
işin profesyonelleri 

olarak önümüzdeki süreçte taze hava miktarını daha 
iyi kontrol etmek adına önlemler alacağız. Aynı şekilde 
kişilerin bu konuda bilinçli olması, yatırımcıların, 
işverenlerin de bu kritik konuyu bilmeleri ve buna göre 
önlem almaları gerekiyor” dedi. Dünyayı derinden 
sarsan pandemi ve artık görmezden gelinemeyecek 
bir duruma gelen iklim krizi gibi çok kritik iki dış faktör 
ile karşı karşıya kalındığını belirten Kuşçuoğlu ise, 
“Borusan Mannesmann olarak derneklerle işbirliği 
yapmayı, sektörlere ve insana değer katan sivil 
toplum örgütleriyle kol kola yürümeyi son derece 
önemsiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana sahip 
olduğumuz bu misyonumuzu bugün de Mechtalks gibi 
değerli işlerle yansıtmaya devam ediyoruz. Mekanik 
sistemler konusunda insan kaynağımızın gerçekten 

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Meriç SAPÇI

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin ERDEM
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donanımlı ve deneyimli oluşu ise bizler için çok büyük 
bir güvence kaynağı” değerlendirmesinde bulundu.

“Binalarımız yüzde 99 oranında 
doğa olaylarına hazırlıksız”

“İklim Krizi ve Pandemi Döneminde Bina Mekanik 
Sistem Adaptasyonu” başlıklı panelin konuşmacıları 
arasında yer alan Filiz PEHLİVAN, iklim sistemindeki 
bazı değişikliklerin geri döndürülemez, bazılarının ise 
yavaşlatılabilir olduğunu söyledi. Pehlivan sözlerine 
şöyle devam etti: “Gelecekte yaşayacağımız iklim, şu 
anda alacağımız kararlara bağlı. Pandeminin iklimle 
de ilişkisi var. COVID-19 iklim değişikliğinin etkisini 
azaltmadı, pandemi insanları bilinçlendirmedi. Temiz 
hava bina sağlığı için çok önemli. İnsanlar kendi 
yarattıkları kapalı çevrelerde günlük hayatlarının 
yüzde 90’ınını geçiriyor. Hasta bina sendromu 
kavramını bilmemiz gerekiyor. Binalarda temiz havayı 
ulaştıramazsanız bu hastalığı sürdürüyorsunuz. Bu 
anlamda yapacağımız şeyler var ama en önemlisi 
bilinci artırmak. Enerji verimliliği yüksek, taze hava 
odaklı yerler tasarlamamız, bunu yüksek verimli 
iklimlendirme cihazlarıyla sağlamamız gerekiyor” dedi.

Pandeminin başlamasıyla Sağlık Bakanlığı, meslek 
odaları ve derneklerle bir araya geldiklerini belirten 
Bilge ise yaptığı konuşmada; “Uluslararası literatürde 
kapalı ortamda bulaş riskini artıran 9 faktör var. 
Bu faktörlerden havalandırma oranı, hava dağıtım 
sistemi, nem ve sıcaklık sektörümüzün odak alanına 
giriyor. Havayı değiştirebilirsek virüsü seyreltebiliriz. 
Bu noktada yüksek verimli filtreler kullanmak 
ve alanları yüzde 40-60 arası nem değerlerinde 
tutmak önem taşıyor. Kuru hava partiküllerin aşağı 
inmesini engelliyor. Kapalı alanlarda bunlara göre 
riski azaltabiliriz. Pandemiden sona tasarımcılara 
ve uygulamacılara büyük iş düşüyor” dedi.

Mekanik tesisat 
mühendislerinin 
iklim krizi ve 
pandemide 
sorumluluk 
alması gerektiği 
değerlendirmesinde 
bulunan Toraman, 
“Binalarımız 
yüzde 99 oranında 
doğa olaylarına 
hazırlıksız. Bugünü 
bırakıp gelecek 
odaklı olmalıyız. 
Eski bilgilerimizi geride bırakıp geleceğe doğru 
bakmak gerekiyor. Pandemi ve iklim krizine karşı 
savaş vermeliyiz. Yatırımcılarımızın bilinçli ve vizyoner 
olmaları gerekiyor. Bina inşaatlarında hızı değil kaliteyi 
ve sürdürülebilirliği ön plana almak gerekiyor. Bina 
tasarımı kadar havalandırması da dikkate alınmalı. 
Her şeye cevap verebilecek sistemler geliştirmeliyiz. 
Bunu yaparken enerji verimliliğini sağlamalıyız” dedi.

Panelin ardından “Asıl Olan Sürdürülebilirliktir“ başlıklı 
bir sunum gerçekleştiren Mahruki ise, “Dünyanın 
kendine ait bir ritmi ve dengesi var. Ancak insan 
gittiği her yerde ekosisteme zarar veriyor. Gelecek 
yüzyılda ekosistemler çökebilir, türlerin yaşamı 
risk altına girebilir. Hepimiz karşılıklı birbirimize 
bağlı ve bağımıyız. “Kazan-kazan“ değil “kazan-
kazan ve kazandır“ yeni mottomuz olmalı” dedi.

Değişen iklim şartları ve post-pandemi dönemine 
dair öngörülerin paylaşıldığı etkinliğin sponsorları 
arasında Grundfos, Birleşim Mühendislik, Daikin, 
Doğu İklimlendirme, Form, İSİB, Systemair, Trox, 
Üntes ve Viessmann yer aldı. Etkinlik ile ilgili 
detaylı bilgi www.mechtalks.com yer almaktadır.

Panelde iklim krizi ve pandeminin 
iklim değişikliğine etkilerine vurgu 

yapılırken kapalı alanlarda taze 
havanın önemine dikkat çekildi.

ZEROBUILD SUMMIT’22 ile Yapılarda Değişim Başlıyor

Avrupa 
Birliği’nde 1 
Ocak 2021 
itibariyle 

zorunlu hale getirilen Sıfır 
Enerji Binalar’a dönüşümün 
ülke gündeminde yer bulması 
amacıyla iki yıl boyunca 
dijitalde düzenlenen ZeroBuild 
Türkiye, ZeroBuild Summit’22 
fiziksel ortamda yapılacak. 

Etkinlik 23-26 Mart 2022 tarihleri 
arasında 44. Yapı Fuarı TurkeyBuild 
İstanbul ile eş zamanlı olarak 
İstanbul Tüyap Kongre Merkezi’nde 
“Change Starts Here! - Değişim 
Burada Başlıyor!” sloganı ile 
gerçekleştirilecek. Etkinlikte; 
teknoloji oturumları, networking 
fırsatları ve odaklanmış sunumlar 
ile Sıfır Enerji Binalar’ın nasıl 
geliştirileceği ve dönüşümün nasıl 

sağlanacağı konu edilecek. Eş 
zamanlı olarak düzenlenecek fuarda 
sıfır enerji binalara ait yeni ürün ve 
teknolojileri ile sektör lideri marka 
yer alacak. “ZeroBuild Network 
Zone” için ayrılan özel alanda 
kurulacak stantlarda ziyaretçiler, 
yapılarını daha verimli işletmek ve 
çevreye olan etkilerini minimuma 
indirebilmek için sunulan çözümleri 
inceleme fırsatı bulacaklar.
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Türkiye Iklimlendirme Meclisi Avcılar MTAL’de 
Iklimlendirme Sektörü Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirdi

Sektörden Haberler

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutlu bir projenin 
heyecanını yaşamaktadır. TOBB İklimlendirme 
Meclisi ile Tesisat Teknolojileri alanında geliştirilen 
işbirliğinin tanıtım toplantısı 1 Aralık 2021 tarihinde 
yapıldı. Toplantıya İstanbul Avcular İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Cevat DERVİŞOĞLU, İklimlendirme 
Meclisi Üyesi ve Friterm Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin DURUK, İklimlendirme Meclisi Üyesi ve 
Erbay Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı Bayram 
KÖMÜRCÜ, İklimlendirme Sanayi ihracatçılar 
Birliği Üyesi Cem SAVCI, Okul Müdürü Yakup 
ALP, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yakup ALP; Dünyanın çok 
hızlı bir teknolojik dönüşüm süreci yaşadığını bizlerin 
de ülke olarak bu dönüşümde başarılı olmak zorunda 
olduğumuzu, güçlü ülke olmanın,  güçlü ekonomi ile 
olduğunu bunun için de iyi bir üretim üssü olmasından 
geçtiğini, bu üssü kurmak için kalifiyeli elamana 
ihtiyaç duyulduğunu, dolayısıyla güçlü ülke olmanın 
kalifiyeli elaman yetiştirmekten geçtiğini belirtti. 
Okul olarak hem Hükümetin Kalkınma Planı'nda hem 
de ilgili Bakanlığın strateji planlarına uygun şekilde 
mesleki eğitimde niteliğin artması için projeler ve 
hedefler belirlediklerini ifade ederek,  bunun için çok 
sayıda paydaşlarının olduğunu ve birlikte çalıştıklarını 
belirtti. İstanbul Sanayi Odası'na bağlı proje okul 
olmanın yanında Bağlantı Elemanları Derneği, 
Magmaweld gibi çok sayıda mevcut işbirliklerinin 
devam ettiğini, bu işbirliğinin genel olarak istihdam 
garantili olduğunu ifade etti. Geliştirdikleri birçok 
projelerden birinin tesisat ve iklimlendirme 
alanında Türkiye’de iklimlendirme sektöründe en 
üst düzeyde hem üretici hem de STK’ların yer aldığı 
çatı kuruluşu olan TOBB İklimlendirme Meclisi ile 
yapılan işbirliği olduğu dile getirildi. Söz konusu 

proje çok geniş işbirliğini kapsamaktadır. Birçok 
komiteler kurulmuş ve Komiteler alanda üretim 
yapan İş adamları, akademisyenler, STK lar, okul 
idaresi ve alan öğretmenlerden oluşmaktadır. 

İklimlendirme Meclisi Üyesi ve Friterm Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin DURUK, söz konusu 
projeyi tüm Türkiye’ye örnek bir proje haline 
getireceklerini, bu projede atölyelerin sektöre uygun 
biçimde yenilenmesi, burs verilmesi, müfredatın 
geliştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı gezilerin yapılması, 
staj imkânı sağlanması ve mezun olduktan sonra 
istihdam oluşturulmasını içerdiğini belirtti.
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Vodafone’dan Veri Merkezi Iklimlendirme Altyapısında 
Yapay Zeka Ile Yüzde 30 Enerji Tasarrufu

Sektörden Haberler

Amaç odaklı vizyonu doğrultusunda tüm dünyada 
operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini 
yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye’de 
hayata geçirdiği enerji verimliliği uygulamalarına 
bir yenisini daha ekledi. Veri merkezlerinde 
Yapay Zekâ Destekli Dijital Termal Yönetim 
Uygulaması’nı kullanan şirket, bu sayede Güç 
Kullanım Verimliliği (PUE) parametresini %10 
iyileştirirken, iklimlendirme altyapısında %30 
enerji tasarrufu sağlıyor. Vodafone, Yapay Zekâ 
ile yılda 8 GWh’in üzerinde tasarruf elde etti.

Yeşil şebeke hedefiyle 
çalıştıklarını belirten 
Vodafone Türkiye İcra 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Thibaud REROLLE, 2025 
hedefleri doğrultusunda 
sera gazı emisyonlarımızı 
yarıya indirmek için 
teknolojiden en verimli 
şekilde yararlanmaya 
devam ettiklerini, 
karbon ayak izini 

azaltmak için toplam enerji tüketimini düşürmeye 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya 

odaklandığını belirtti. Özellikle Makina Öğrenmesi ve 
Yapay Zekâ teknolojilerinden yaygın olarak faydalanan 
Vodafone'un geleceğin önemli teknolojilerinden 
Yapay Zekâ Destekli Dijital Termal Yönetim 
Uygulaması’nı veri merkezlerimizde uzun süredir 
başarıyla kullandıklarını bu uygulama sayesinde 
iklimlendirme için kullandığımız enerji miktarında 
yıllık %30 oranında tasarruf sağlayabiliyoruz. dedi.

Iklimlendirme Altyapısına Akıllı Optimizasyon

Vodafone, Yapay Zekâ Destekli Dijital Termal 
Yönetim Uygulaması ile veri merkezlerinde 
iklimlendirme altyapısını ve ortam sıcaklığını takip 
ve kontrol edebiliyor. Makina Öğrenmesi ile ICT 
(Bilgi ve Komünikasyon Teknolojileri) sistemlerinin 
soğutma ihtiyaçlarını belirleyen şirket, iklimlendirme 
ünitelerinin en verimli aralıkta çalışmasını sağlıyor. 
Yapay Zekâ ile takip edilen sistem odalarında, 
ekipmanlar sürekli optimum sıcaklıkta tutularak 
iklimlendirme kaynaklı sorun yaşanmasının önüne 
geçiliyor. Diğer yandan, Yapay Zekâ ile yönetilen 
iklimlendirme altyapısıyla, sistem odalarında 
oluşabilecek ani soğutma ihtiyaçlarına öğrenilmiş 
makina algoritmaları sayesinde hızlı tepkiler 
verilerek veri merkezinin esnekliği artırılıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
Thibaud REROLLE

İki yılda bir yapılan “Uluslararası Yapıda Tesisat 
Teknolojisi Sempozyumu”nun on beşincisi 
"Gelecek ve HVAC Sistemleri" teması ile 20-23 
Eylül 2022 tarihlerinde sanal olarak yapılacak. 
Uluslararası ve ulusal kuruluşların destekleri, yurt 
içi/yurt dışı üniversite ve firma temsilcilerinin 
katkıları ile gerçekleştirilecek ve teknolojik 
gelişmeleri tanıtacak bildirilerin sunulacağı bu 
büyük buluşma TTMD tarafından düzenleniyor.

İlki 1994 yılında gerçekleştirilen ve on beşincisi 
yapılacak olan Uluslararası Yapıda Tesisat 
Sempozyumu, sürekli gelişerek her yeni dönemde 
daha geniş kitlelere ulaşıyor. İki yılda bir yapılan 
bu sempozyumun amacının; ısıtma, soğutma, 
havalandırma, iklimlendirme ve sıhhi tesisat 
alanlarında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
tartışabilmek, ayrıca tasarımcı, uygulayıcı, araştırıcı 
ve işletmecilerin deneyimlerinden faydalanabilecek 

uygun bir platform 
yaratmak olduğu 
belirtiliyor. 
Sempozyumun 
Doğu ve Batı 
arasında coğrafi, 
ticari, bilgi 
ve teknoloji 
alanlarında bir 
buluşma merkezi, bir köprü olacağı ifade ediliyor. 

Sempozyum Konu Başlıkları: Covid-19 ve HVAC 
Sistem Çözümleri, Bina İşletim Sistemleri: Modelleme, 
Veri ve Simülasyon Dijitalleşme, Bilgi Teknolojileri ve 
İşletim Teknolojileri, İç Mekân Çevre Kalitesi ve Yeni 
Tasarım Kriterleri, Mikroklima, Bina Etkileşimleri ve 
Dayanıklılık/Esneklik Enerji Etkin Binalar, Yeni HVAC 
Sistem Tasarım Yaklaşımları, Yenilenebilir Enerji Kullanımı 

15. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 20-23 Eylül 2022’de
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Iklim Değişikliğiyle Mücadele 
ve Binalarda Enerji Verimliliği 
için “Tek Yol U Dönüşü”

Küresel ısınmaya bağlı olarak ülkemizde birçok 
olağandışı iklim olayı ve sel, yangın gibi felaketler 
ile karşılaşıldığını vurgulayan İZODER, “Tek yol U 
dönüşü“ sloganıyla farkındalık hareketi başlattı.

İklim değişikliği ile mücadelede ulaşımdan tarıma, 
sanayiden binalara birçok farklı sektörde U dönüşü 
yapılarak çevre odaklı yaklaşımların benimsenmesi 
gerektiğini belirten İZODER Başkanı Emrullah 
ERUSLU, “Sera gazı salımında önemli bir paya 
sahip olan binalarımızı yalıtımla enerji verimli hale 
getirerek Türkiye’nin geleceği için iklim değişikliği 
ile mücadeye katkıda bulunmalıyız” dedi. 

Ülkemizde ve dünyada sel baskınları, orman yangınları 
gibi felaketlerle kendini derinden hissettiren iklim 
değişikliği ile mücadele için yalıtımın en önemli 
başlıklar arasında yer aldığına dikkat çeken 
İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) 
Başkanı Emrullah ERUSLU, “Geri dönülemeyecek 
noktaya varmadan tek yol U dönüşü” diyerek 
herkesi sorumluluk almaya davet etti.

“Tek yol U dönüşü” başlıklı kampanya ile 
farkındalık yaratmayı hedeflediklerini belirten 

Eruslu, bu kapsamda çatı, cephe, pencere ve 
döşemelerde U değerlerinin iyileştirilmesi 
gerektiğini vurgulayan film ve içeriklerin, 
televizyon, dijital mecra ve İZODER’in sosyal medya 
hesaplarında  yayınlanmaya başladığını söyledi.

Enerji Limitlerimiz AB Seviyesine Getirilmeli

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yüzde 33 gibi 
büyük bir payının binalarda gerçekleştiğini ifade 
eden Emrullah ERUSLU şöyle konuştu: “Gelişmiş 
ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok 
adım atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde 
halen 2008 yılında tanımlanmış enerji limitleri 
kullanılmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede yıllık enerji 
limitleri metrekare başına 30-50 kW seviyelerine 
çekilmiş durumda. Bu ülkelerdeki binalar ısıtma 
ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık 
enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı 
olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Türkiye’de 
biz hâlâ birim metrekarede yıllık 120-150 kW 
seviyesine uygun yalıtım yapmaya çalışıyoruz. 
Dolayısıyla bir an önce Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimiz 
ve U değerlerimiz AB seviyesine getirilmeli. Ortak 
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hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji 
harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı.”

Kentsel Dönüşüm Fırsatını Iyi Değerlendirmeliyiz
Kentsel dönüşüm sürecinin enerji verimli yapılaşmada 
fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan 
Eruslu, “Kentsel dönüşüm uygulamaları ısı, su, 
ses ve yangın yalıtımı uygulamalarının yapılacağı 
doğru yapı üretim sürecinin en önemli parçaları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Elimizdeki bu fırsatı 
iyi değerlendirerek yeniden inşa edilecek tüm 
binalara iyileştirilmiş U değerleri ile ısı yalıtımı 
yapılırsa binaların ısınma ve soğutma kaynaklı sera 
gazı salımları azalacak, yıllık 40-45 milyar dolar 
mertebelerinde gerçekleşen ve cari açık içerisinde 
en önemli paya sahip olan enerji ithalatının azalması 
sağlanacaktır. Böylece iyileştirilmiş U değerlerinin 
yer aldığı yönetmelik ve standartlar doğrultusunda 
üretilen; sağlıklı, güvenli ve konforlu yapılarda 
yaşamak mümkün olabilecektir” diye konuştu. 

Binalardan Kaynaklanan Sera Gazlarının 
Azaltılması Için U Değerlerimizi Düşürmeliyiz

U değerinin, çatı, duvar, döşeme ve pencere gibi 
yapı elemanlarının ne kadar ısı geçirdiğinin ölçüsü 
olduğunu belirten Emrullah ERUSLU, “U değeri 
büyüdükçe yapı elemanlarından geçen ısı miktarı 
artar. Isıyı bina içerisinde muhafaza edemediğimizden 
evimizi sıcak veya serin tutmak için çok daha 
fazla enerji tüketmemiz gerekir. Enerji tüketiminin 
artması ise faturalarımızın kabarmasına neden 
olur. Isıtma ve soğutma için harcadığımız enerji 
miktarı arttıkça iklim değişikliği ve küresel ısınmaya 
yol açan sera gazlarının da daha fazla çevreye 
atılmasına neden oluruz. Enerji verimli yapılaşma, 
iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele 
etmek için U değerlerimizi düşürmeliyiz. Daha düşük 
U değerleri için çatı, duvar ve döşemelerimizdeki 
yalıtım kalınlıklarını artırmalı ve nitelikli yalıtım 
camı üniteleri kullanmalıyız” şeklinde konuştu. 

U Değerleri Ülke Genelinde 2-2,5 Kat Iyileştirilmeli 

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na uyabilmesi 
için U değerlerinin ülke genelinde bir an önce 
2-2,5 kat iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen 
Emrullah ERUSLU, “Paris İklim Anlaşması’nın 
hedefi küresel sıcaklıktaki artışı en fazla +2°C’de 
tutmaktır. Bu hedefe ulaşmak için enerjimizi verimli 
kullanarak binaların karbon salımlarını minimuma 
indirmeliyiz. Böylece U değerlerinin iyileştirilmesiyle 
2050’ye kadar enerji harcamalarında önemli 
ölçüde tasarruf elde ederek, enerji verimli ve 
çevre dostu bir yapılaşmaya kavuşabiliriz” dedi.  

Yalıtım Kalınlığının Artmasının Inşaat 
Maliyetine Etkisi Oldukça Az

Yalıtım kalınlığı arttıkça sağlanacak enerji verimliliğinin 
aynı oranda arttığını vurgulayan Emrullah ERUSLU, 
“Buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine etkisi 
oldukça azdır. Genel olarak uygulamalarda yalıtım 
malzemesinin maliyetinin dışında, yalıtım kalınlığından 
bağımsız olarak; ‘iskele kurulumu, elektrik, su gibi 
alt yapı maliyetleri’, ‘yapıştırıcı, sıva gibi yardımcı 
malzeme maliyetleri’, ‘boya, dış cephe kaplaması, alçı 
levha gibi iç yüzey kaplamaları, şap gibi tamamlayıcı 
malzeme maliyetleri’ ve ‘işçilik maliyetleri’ oluşur. 
Oysa ısı yalıtımı uygulaması içerisinde ısı yalıtım 
malzemelerinin maliyeti, toplam maliyetin içinde 
belli bir paya sahip. Tüm bu maliyetlerin içerisinde 
yalıtım malzemesinin kalınlığının artırılmasından 
oluşacak ilave maliyeti uygulamadan uygulamaya 
değişmekle birlikte oldukça düşüktür. Bunu iki katına 
çıkardığımız zaman toplam bedel ikiye katlanmayacak 
ama bu sayede ısıtma ve soğutmada tasarruf 
potansiyeli iki kat olacak. Isı yalıtımı uygulamaları 
hem ilk yatırım hem işletme maliyetlerini düşürerek 
kendini kısa sürede geri öder, bina ömrü boyunca 
tasarruf sağlamaya devam eder. Çevreye, ülke ve 
aile ekonomisine katkıda bulunarak; sağlıklı, konforlu  
ve güvenli konutlarda yaşamamızı sağlayacak 
doğru yalıtım uygulamaları için tüm yetkilileri 
U değerlerini iyileştimeye davet ediyoruz.” dedi.
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Ürün Tanıtımı

Frigoduman, Amerika ve Avrupa Kaynaklı 
Soğutucu Gaz Taleplerine Koura Ürünleri ile Cevap Verecek

Frigoduman, 2021 yılında tamamladığı 
soğutucu gaz dolum tesisi yatırımının 
ardından yeni ürün grubunu duyurdu. 
Klea markası ile Koura firmasının 
İngiltere’deki tesislerinden Türkiye’ye 
sevk edilen soğutucu gazlardan 
Klea 134a ise Amerikan menşeli.

Mexichem adıyla uzun yıllar Klea 
markasını dünyaya tedarik eden firma, 
bir dönem yaptığı satın almalar sonucu 
endüstrilere göre ayrılan Netafim, 
Wavin ve Koura gibi alt firmalarıyla 
beraber kendi adını Orbia olarak 
değiştirip yeni misyonu ve kimliği ile 
2019 yılında tamamen yenilenmiştir.

Orbia’nın florlu çözümler grubu, Koura 
firması, flor bazlı ürün, teknoloji ve 
hizmetler üretmektedir. İki adet aktif 

flor madeni ve uzun yıllardan beri 
süregelen malzeme bilgisi ile sağlık, 
ilaç, yapı ve ulaşım gibi sektörlere 
kimyasallar üretmektedir.

Soğutucu gaz markası olan Klea’nın 
R134a, R404a, R407c ve R410a 
dışında da karbondioksite alternatif, 
düşük basınçlı soğutucu gaz, R22 ve 
R404a gibi KIP değeri yüksek gazlara 
alternatif, karbondioksit eşdeğeri 
düşük gazları mevcuttur. İhtiyaç 
duyulabilecek alternatif gazlar konusunda 
da çalışmaları devam etmektedir.

Frigoduman, yeni nesil gazları 
Koura ile beraber Türkiye soğutma 
sektörüne tanıtmaya ve iş ortaklarına 
yeni nesil gazlara geçişte destek 
olmayı hedeflemektedir.

Imas'tan Sıcak Hava Apareyleri

İmas, İDA (Radyal Fanlı) ve İTA (Aksiyal Fanlı) 
serisi sıcak hava apareyleri fabrikalar, atölyeler, 
garaj, hangar, spor salonları, ısıtma ihtiyacı olan 
büyük hacimlerde kullanılabilen cihazlarıdır. 

İDA ve İTA serisi sıcak hava apareyleri, galvaniz 
saçtan özel dizayn edilmiş kapakların birleştirilmesi 
ile oluşmaktadır. Apareylerin kullanılması yatırım ve 
işletim açısından uygunluk gösterip, kurulum ve bakım 
açısından kolaylık sağladığı için tercih edilmektedir. 

İDA serisi radyal sıcak hava 
apareylerinde, kullanılan 
fan seyrek kanatlıdır.

Çektiği hava kanatları 
arasında sıkışıp ileri fırlatma 
kapasitesi yüksektir. Bu 
çalışma şeklinden dolayı 
üfleme mesafesi fazladır.

Cihazların çalışacağı mekan yüksekliği 4m’den 
daha yüksek hacimlerde İDA serisi kullanılabilir.

İTA serisi sıcak hava 
apareylerde, kullanılan 
fan aksiyal tiptedir. 
Sessiz çalışma 
özelliğine sahiptir. 
Koruma kafesi ile 
güvenliği sağlanmıştır.

Cihazların çalışacağı 
mekan yüksekliği 
4m’ye kadar Aksiyal fanlı İTA serisi kullanılabilir.

Eğer bulunduğunuz ortamda sıcak su 
ya da buhar hattınız yoksa elektrikli 
apareyle çözüm sağlayabilirsiniz.
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Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi'nde
KLS Imzası

Belçika’dan NEFFES’in Etkinliğine Onay

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuar ve 
kongre merkezlerinden biri olacak olan Elazığ 
Fuar ve Kongre Merkezi KLS imzası taşıyor.

Her biri 26,500 m3/saat hava debili 12 adet hava 
soğutmalı doğalgaz ısıtmalı KLS Paket Tipi Rooftop 
Cihazları Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi'nin ısıtma, 
soğutma ve havalandırmasını sağlayacak.

Şehir ekonomisine ve turizmine canlılık kazandıracak 
olan Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi, toplam 25 bin m2 
alan üzerinde, 17 bin m2 kapalı alana sahip olacak.

Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi bünyesinde iki 
adet 3 bin m2'lik toplam 6 bin m2'si kapalı fuar 
ve sergi alanı, idari bina bünyesinde bir adet 
120 kişilik, bir adet 360 kişilik çok amaçlı kongre 
salonu, üç adet toplantı salonu, fuaye alanı, iki 
adet 108 kişilik nikah salonu, nikah memurluğu, 
restoran, kafeterya, içerisinde ofislerin ve toplantı 
salonlarının bulunduğu ticaret merkezinde 145 
araçlık kapalı, 45 araçlık açık otopark yer alacak.

FORM, dikkatlerin kapalı alanlardaki hava temizliğine 
odaklandığı koronavirüs pandemisi sürecinde, 
iklimlendirme alanındaki 56 yıllık tecrübesi ve 
AR-GE çalışmaları ile NEFFES Hava Temizleyici’yi 
geliştirdi. NEFFES, havada 
tutunan ve etkisizleştirmesi en zor 
mikroorganizmalardan olan mantarın 
(cladosporium sphaerospermum) 
yanı sıra yenidoğan sağlığını 
tehdit eden serratia marcescens 
bakterisi ve basillus subtilis gibi 
bakterileri etkisizleştirmede, 
yüksek teknolojisiyle üstün 
bir performans sergiliyor.

Belçika Sağlık Bakanlığı’ndan 
NEFFES’e onay

Form’un İzmir’deki fabrikasında 
yüzde 100 yerli olarak üretilen 
NEFFES Hava Temizleyici, 

sahip olduğu HEPA filtre dahil 4’lü filtre 
yapısı ve UV-C dezenfeksiyon teknolojisi ile iç 
mekanların havasını zararlı mikroorganizmalardan 
arındırarak güvenli bir hale getiriyor.

NEFFES, Belçika Sağlık Bakanlığı 
tarafından yapılan testler ve 
incelemeler doğrultusunda 
etkinliğini kanıtladı ve onaylanmış 
cihazlar arasındaki yerini aldı. 
Bu belge ile NEFFES, Belçika’da 
yetkili satıcı olmaya hak kazandı.

Kapalı alanların boyutlarına göre 
farklı kapasitelerde iki farklı model 
olarak geliştirilen NEFFES; 70’i 
aşkın Form Mitsubishi Heavy 
Industries konsept mağazası ve Form 
Endüstri Tesisleri yetkili satıcılarında 
havasını tazelemek ve sağlıklı 
nefes almak isteyenleri bekliyor.

Ürün Tanıtımı
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Ürün Tanıtımı

Doğu Iklimlendirme, 
Tanzanya’nın Yeni Demiryolu Hattı Istasyonlarına Nefes Oluyor

Tanzanya’nın en büyük şehri Darüsselam’ı, ülkenin 
doğusundaki Morogoro şehrine ve Başkent 
Dodoma’ya bağlayan proje son hızıyla devam ediyor. 

205 km uzunluğundaki Lot1 Darüsselam - 
Morogoro hattı ve 336 km uzunluğundaki Lot2 

Morogoro – Dodoma hattı olmak üzere iki kısımdan 
oluşan demiryolu, toplam 540 km uzunluğa sahip. 
Tasarım hızı yolcu trenleri için 160 km/s ve yük trenleri 
için 120 km/s olan demiryolu projesinde, istasyonlar 
Doğu İklimlendirme Klima Santralleri ile nefes alıyor. 

Doğu İklimlendirme, bu prestijli projede, T2 sınıfında 
ısıl geçirgenlik ve TB2 sınıfında ısıl köprüleme 
değerlerine sahip kasa yapısı ve 900 – 105.000 m³/h 
kapasite aralığı ile tüm ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde, modüler olarak üretimini gerçekleştirdiği 
FOUR KKS serisi Klima Santralleri ile yerini alıyor.

Yurtdışında FOUR SEASONS markasıyla lanse 
ettiği cihazların ve satış sonrası verdiği teknik 
desteğin kalitesi sayesinde yüksek talep gören 
Doğu İklimlendirme, birçok önemli pazarda 
adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi olan Kayseri 
Aspilsan Fabrikasında Üntes ürünleri kullanıldı. 

Aspilsan’ın lityum iyon pillerinin seri üretimini 

yapacağı tesiste TSK'nın telsiz, gece görüş 
sistemi, karıştırıcı sistem, tanksavar sistem ve 
mayın tarama-bomba imhalarında kullanılan 
robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm 
kitlerinde kullanılan pil ve bataryaları ile 
anti-torpido bataryaları da tasarlanacak.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Mimar Sinan OSB'de 
temeli atılan tesisin, Nisan 2022'de seri üretime 
geçmesi planlanıyor. 25 bin m2 kapalı alana sahip, 
Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde 
Üntes, 13 Adet Eurovent sertifikalı, plakalı ısı 
geri kazanım sistemine sahip Klima Santrali, 
189 Adet Eurovent sertifikalı Fancoil Ünitesi ve 
aksiyel fanlı Isıtıcı Apareyleri ile yerini aldı.

Alindair endüstriyel soğutma 
konusunda müşterilerinin 
taleplerine çözüm ortağı 
olmaya devam ediyor. 

Özellikle endüstriyel alanlarda 
taze havanın önemi oldukça 
büyük. Kapalı ve geniş alanlarda 

dağ havası solumak sizlere 
verimli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı sunar. Minimum elektrik 
tüketimi ile yüksek performans 
sağlayan Alindair endüstriyel 
soğutucular ile ekonomik ve 
verimli çalışma ortamları sağlıyor.

Aspilsan Kayseri Pil Fabrikasında 
Üntes Tercih Edildi

Alindair Endüstriyel Soğutucular Ekonomik ve Verimli Çalışma Ortamları Sağlıyor
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Daikin Merkezi Sistemler, Yeni Nesil Soğutma Gruplarıyla 
Dikkatleri Çekmeye Devam Ediyor

Ürün Tanıtımı

Daikin, sadece geniş ürün gamıyla değil, 
konfor sağlayan gelişmiş teknolojik ürünleriyle 
de fark yaratmaya devam ediyor.

Piyasanın scroll kompresörlü ilk soğutma grubu olan 
R-32’li Chiller ürünü yeni standartlar yakalayan Daikin, 
yenilikçi teknolojisiyle göz dolduruyor. R-32’li Chiller, 
rakiplerine göre daha geniş kapasite aralığı sunuyor. 
Standart, düşük ve azaltılmış olmak üzere 3 farklı ses 
opsiyonuna sahip olan ürün, bu özelliği sayesinde 
projelerdeki farklı gereksinimler için "uyarlanabilir" 
hale geliyor. Ürün, 80-700 kW kapasite aralığında 
soğutma amaçlı, 80-650 kW kapasite aralığında 
ise heat pump versiyonu ile projelere mükemmel 
bir çözüm olarak öne çıkıyor. Heat pump versiyonu, 
55C’ye kadar sıcak su üretimi sağlayarak tüketicilere 

büyük konfor sağlıyor. Ürünün hem soğutma hem 
de heat pump versiyonlarına gümüş ve altın seri 
olarak 2 farklı verimlilik alternatifi sunması cihazın 
öne çıkan noktalarından birini oluşturuyor.

Kompakt tasarım ile mekanik alanda daha 
az yer kaplayan R-32’li Chiller, düşük GWP’li 
akışkanı sayesinde çevreye daha az zarar 
vererek benzerlerinden ayrışıyor. 

Yüksek verim ve düşük GWP’li (küresel ısınma 
potansiyeli) soğutucu akışkanla çalışan bir cihaz 
olması nedeniyle fabrika gibi yatırımlar için mükemmel 
bir tercih olarak dikkat çeken R-32’li Chiller, bütün 
bu özellikleriyle düşük işletme maliyetini de 
beraberinde getiriyor.R-32’li Chiller, fabrika üretimi 
hidronik kit opsiyonu ile plug&play çözüm sunuyor. 
Ayrıca EWAT~B soğutma grubu serisi, yürürlükteki 
Avrupa Mevzuatı’nın (Ecodesign Lot21) verimlilik 
gereksinimlerini de karşılıyor. Geçiş mevsimlerinde 
Daikin patentli free-cooling opsiyonu ile büyük avantaj 
sağlıyor. Dış ortam sıcaklığının iç ortam sıcaklığından 
düşük olduğu gecelerde "free cooling" yani bedelsiz 
soğutma yapabilme becerisi anlamına gelen bu 
özellik sayesinde teknoloji işletmenize taşıyor. Mavi 
Evrim (Blue Evolution) sloganıyla yola çıkan R32’li 
EWAT-B serisi cihazlar; daha şimdiden otel, ofis, 
hastane, fabrika ve AVM’lerin gözdesi durumunda.

Friterm, D'Hondt Thermal Solutions Ortak Girişimiyle 
Gücüne Güç Katıyor

2021 başında 3 yıllık başarılı bir işbirliğinin 
ardından, D’hondt Thermal Solutions ve Friterm bu 
işbirliklerini bir ortak girişime taşıdıklarını duyurdu.

Yeni şirketin adını D’hondt - Friterm Thermal Solutions 
olarak açıklayan iki firma, bu girişimin amacının, 
petrol&gaz endüstrisi enerji santralleri, veri merkezleri 
vb. tesislerde Friterm ve DHTS ürünlerini dünya 
çapında tanıtmak, ürün olarak ya da kurulum dahil 
olarak projelere satış yapmak olduğunu açıkladı.

Friterm Genel Müdürü Naci ŞAHİN konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, uluslararası pazarda büyümeye 
devam ettiklerini dile getirirken, Friterm'in Dünya'nın 
her kıtasına ihracat yaptığını belirterek rekabetin 

yoğun olduğu 
pazarlara ve 
uzak ülkelere 
yüksek kalitede 
ürün talep eden 
ülke ve müşteri 
grubuna da 
hitap ettiklerini, 
teni yapıyla 
uluslararası 
pazarda 
daha etkili olmayı hedeflediklerini belirtti. 
D’hondt - Friterm Thermal Solutions ile bir üretici 
olmanın da ötesinde, farklı projeleri yönetebilecek 
altyapıya sahip olduklarının altını çizdi.

Friterm Genel Müdürü Naci ŞAHİN
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Pencere

2003 yılında  İzmir ‘de kurulan, 2009 yılından itibaren operasyonlarını halen faaliyette olduğu Çiğli'de 
yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıyan, yenilikçi tasarım ve entegre çözümlere 
sahip yüksek kaliteli ürünleri ile müşterilerine sürdürülebilir konfor ve yüksek enerji tasarrufu sağlayan 
ESSİAD Üyelerinden KLS Klima'nın AR-GE Müdürü Vefa Taner ÇANKAYA ile sektörel gelişmeler hakkında 
röportaj gerçekleştirdik.

KLS Klima AR-GE Müdürü Vefa Taner ÇANKAYA: 

"Teknolojik ve çevreye duyarlı ürün tasarımlarında çıtayı yükselterek 
tüm üreticilere örnek olmaya ve müşterilerin bilgilendirilmesini 
sağlamaya çalışıyoruz."
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Pencere

•Öncelikle sizi tanıyalım. Bize 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

1989 doğumluyum, 2012 yılında üniversiteden mezun 
olup makina mühendisi olarak iş hayatıma başladım. 
Mezuniyetten sonraki ilk iki yıl otomotiv ve basınçlı 
kaplar üzerine çalışan firmalarda görev aldıktan sonra 
iklimlendirme, ısıtma, soğutma sektörü ile yollarımız 
kesişti ve bu süre boyunca AR-GE birimlerinde 
çalıştım. 2019 yılından beri KLS KLİMA bünyesinde 
AR-GE Müdürü olarak görev yapmaktayım.

•KLS Klima’nın kuruluş öyküsünü ve şu an 
yaptığı faaliyetleri bizlerle paylaşır mısınız? 

KLS Klima, 2003 yılında İzmir’de kuruldu. 2009 
yılından beri Çiğli Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyetlerimize devam ediyoruz.

2018 Ağustos ayında AFB Bina Konfor Verim ve 
Güvenlik Sistemleri ortaklığından güç alan KLS 
Klima, AFB deneyim ve portföyünden de destek 
alıp üretim ve ürün geliştirme konularında büyük 
gelişmeler sağladı. Kuruluşumuzda teknolojik ve 
çağdaş tasarımlarımızla, rekabetçi, enerji verimliliği 
konusunda son derece hassas, yüksek kaliteli 
ürünlerin üretimi, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve 
yarınlar için yeni teknolojik tasarımların ürün gamına 
katılması çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.

•Hedef pazarlarınız ve ürün gruplarınız 
hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Isıtma, soğutma ve havalandırma endüstrisinin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürün çeşitliliğine 
sahibiz. Bu ürünlerden paket tip yani tak-çalıştır 
dâhili otomasyona sahip olanlarının tamamının 
sanal ortamda müşterilerimize ulaştırılabilmesi 
için yazılım yatırımı yaptık. Mevcut durumda 

EUROVENT sertifikalı fancoil cihazlarımız dahil paket 
tip cihazlarımızın seçim ve raporlaması, kullanıcı 
dostu KLS ALL web ara yüzünden yapılabilir.

KLS Klima ürün gurubumuzda; klima santralleri, 
çatı tipi klimalar, endüstriyel ısıtma üniteleri, fancoil 
cihazları, paket nem alma cihazları, paket hijyenik 
klima santralleri, ısı 
geri kazanım ailesi
bulunmaktadır. 

Çatı tipi klima 
cihazlarımız EPHESUS 
Serisi adı altında 
üretilmekte olup 
EN 14511, EN 
14825 standartlarına uygundur. Önümüzdeki 
yıl çatı tipi klima cihazlarımız için EUROVENT 
sertifikalandırma programına katılıp performans 
değerlerimizi resmileştirmeyi planlıyoruz.

Fancoil cihazlarımız ve klima santrallerimiz 
EUROVENT performans sertifikasına sahiptir.

Isı geri kazanım cihazları ailesi ürün gamına yeni 
katıldı, plakalı ısı değiştirici veya ısı tekerleği 
sayesinde yüksek verimli ısı geri kazanım yapan 
cihazlarımızın tamamı ErP Eko Tasarım Kriterlerine 
uygun olarak tasarlandı. Aynı gruba ait konut tipi ısı 
geri kazanım cihazlarımız da tüm ErP ve konut tipi 
havalandırma cihazları etiketleme yönetmeliklerine 
uygundur. Müşterilerimize tüm sertifikaları 
alınmış, fabrika testleri yapılmış performans onaylı 
sorunsuz ürünler sunmaya özen gösteriyoruz. 

•Sektörde üretilen cihazların geçmişteki ve şu 
anki durumu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 
Bu ürünleri yeterli görüyor musunuz?
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Enerji yönetmeliği, karbon salınımı gibi çevreci 
endüstriyel tasarım esasları Avrupa’da 2008’den 
beri aktif olarak kullanılıyor ve üzerinde geliştirmeler 
yapılması için çalışılıyor. Ülkemizde eko tasarım 
kriterlerinin resmileşmesi biraz zaman aldı ancak 
özellikler son iki yılda bu konuda çok yol kat 
edildi. Enerji verimliliği üzerinde alınan bu kararlar 
sektördeki tüm ürünlerin tasarımlarının gözden 
geçirilmesine ve yeni ürünlerin bu konuda hassas 
olacak şekilde tasarlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla 
eskiye nazaran ürünler, çağdaş, teknolojik, daha 
fazla katma değere sahip ve çevreye duyarlı olacak 
şekilde bir dönüşüm geçirmekte. Bu dönüşüm 
sürecini çok faydalı buluyoruz, üreticiden son 
kullanıcıya kadar sektörde görev alan herkesin 
bu süreçten kazançlı çıkacağını düşünüyorum. 

KLS Klima olarak bu süreçte önder olacak bir 
pozisyona sahibiz, ürün grubumuzdaki tüm ürünlerin 
enerji kullanım etütleri ve eko tasarım kriterlerine 
uygun hesap dökümlerini hazırlıyor ve cihaz 
etiketlemelerimizi bu sonuçlara göre yapıyoruz. 
Teknolojik ve çevreye duyarlı ürün tasarımlarında 
çıtayı yükselterek tüm üreticilere örnek olmaya ve 
müşterilerin bilgilendirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 

Bu dönüşüm süreci ülkemizde olumlu ilerliyor, tek 
temennimiz ilgili resmi kurumların, alınan kararların 
ve yönetmeliklerin üreticiler tarafından uygulanıp 
uygulanmadığını denetliyor olması ve takibinin 
hassasiyetle yapılmasıdır. Ülkemizde mevcut sektörel 
ürünlerin şimdilik yeterli olduğunu söyleyemeyeceğim 
ancak çok olumlu bir sürece girildiğini ve hızlı 
adımlar atıldığını memnuniyetle gözlemliyoruz.

•Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik 
ve politik konjonktürde bitmek üzere 
olan 2021 yılını ve önümüzdeki sene için 
beklentilerinizi paylaşabilir misiniz?

Son yıllarda dünyamızı değiştiren pandemi felakati 
tüm ısıtma soğutma ve havalandırma sektörünü 
derinden etkiledi. Üreticiler bir yandan çeşitli 
pandemi önlemleriyle boğuşurken bir yandan da 
gelen yüksek taze hava ve hijyen uygulamaları 
ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştı. Bununla 
beraber sektörel olarak maalesef birçok konuda 
yurt dışına bağımlıyız. Ürünlerimizde kullanılan 
birçok ekipman ülkemizde üretilmiyor. Pandemi 
süreçlerinden ağır etkilenen ülkelerden gelen 
malzeme tedarikinde tüm üreticiler sıkıntılar yaşadı. 
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Yerli üretimin önemini hep beraber bir kez daha 
hatırladık. KLS Klima olarak bu süreci çalışanlarımızı 
hiç mağdur etmeden, geçirmekten gurur duyuyoruz.

Ülkemizin dış politikası ve ekonomik durumun 
dengede ve güvenilir tutulması ihracat oranının fazla 
olan sektörlerde büyük önem arz ediyor. Ülkemiz, 
ısıtma soğutma ve havalandırma sektöründe çalışan 
en iyi ülkeleri arasında, bunu müşterilerimizden 
gelen geri bildirimlerde ve yurt dışı fuarlarda 
gözlemliyoruz. Bu durumun mutlaka ekonomik güven 
ile perçinlenmesi gerekiyor. Yurt dışı müşterilerimiz, 
ekonomik gelecek kaygısı olmayan muhataplar 
ile çalışmak istiyor, bu kaygıların ürün kalitesine 
olumsuz etkilerinin olacağını düşünüyorlar. Bu güveni 
onlara hissettirebilmeliyiz. Bu konuda çok hassas 
davranılması ve teknolojik yeteneklerimizin güven 
veren siyasi politikalarla desteklenmesini umuyoruz. 

•Şu anki mesleki eğitim ile ilgili düşünceleriniz 
ve nitelikli personel ihtiyacını gidermek 
için yapılabilecek çalışmalar nelerdir? 

Sektörel tecrübeye sahip takım arkadaşları 
bulmakta zaman zaman zorluklar çekebiliyoruz. 
Teknik lise ve yüksekokul mezunu arkadaşlarımızın 
eğitimleri pratiğe dönük olduğundan daha hızlı 
uyum sağlayabiliyorlar ancak üniversitelerin ilgili 
lisans bölümlerinde sektörümüzle ilgili enerji, 
soğutma ve iklimlendirme konulu ders sayısının 
ve niteliğinin yeterli olmadığını düşünüyorum. 

Enerji sistemleri ve iklimlendirme konularında 
öğrencilerimize sektörümüz hakkında daha çok 
bilgilendirme yapılmalı. Öğrencilerimizin bu alanlara 
da uzmanlaşabileceklerini ve kendilerine ihtiyaç 
olduğunu bilmeleri gerekiyor. ESSİAD bu konu oldukça 
hassas davranıyor ve öğrencilerimize sektörümüzü 

tanıtmaya çalışıyor bu konuda kendilerine teşekkür 
ediyoruz. KLS Klima olarak nitelikli staj imkânları, 
teknik geziler ve eğitimler düzenlenmesine destek 
olarak bu çabaların daha çok öğrenciye ulaşmasını 
sağlamaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

•Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

ESSİAD’ın sektörümüzün gelişmesi, sektörel 
problemlerin aşılması, eski ve yeni kuruluşlar arasında 
tecrübe alışverişinin sağlanması, ısıtma soğutma ve 
havalandırma endüstrisinde yeni görev alacak çalışma 
arkadaşlarımızın eğitimlerinde özverili, hassas ve 
yoğun çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu 
ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.•

Pencere
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ENDÜSTRIYEL HAVALANDIRMA, 
IKLIMLENDIRME VE SOĞUTMA SANAYINDE 
FIKRI MÜLKIYET HAKLARININ KORUNMASI 

Av. Nevhan AKYILDIZ
İzmir Bürosu Avukatı
Fikri Mülkiyet, Bilişim ve Ceza Hukuku
Öğretim Görevlisi ve Danışmanı

•Fikri mülkiyet hakkından ne anlaşılır?

Fikri mülkiyet hakkı, insanın düşünsel çaba 
ve emeğiyle yarattığı fikri ürünlere ilişkin 
haklardır. Hukuken gayri maddi mallar 
olarak tanımlanır ve soyut niteliktedir. 

Fikri mülkiyet hakkı, eserlere ilişkin telif hakları 
ile patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi 
işaretler, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki 
çeşitleri, entegre devre topoğrafyalarına ilişkin 
sınai hakları kapsar. Fikri hakkın sahibi, herkese 
karşı ileri sürülebilecek tekelci haklara sahiptir.

•Fikri Mülkiyet Hukuku hangi yasalarla korunur?

Genel olarak eserler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu ile telif hakları kapsamında 
korunur. Patentler, faydalı modeller, tasarımlar, 
coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitleri, markalar ve 
entegre devre topoğrafları ise 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu kapsamında korunmaktadır. 

Telif hakları ve sınai haklar ayrıca, Türk 
Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet 
hükümleriyle de korunabilmektedir. 

•Eser, eser türleri, eser sahibi kavramları ne 
ifade eder? Eser sahibi hangi haklara sahiptir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun temel 
amacı  eserler üzerindeki fikri hakların korunmasıdır.

Bir fikri ürünün eser olarak değerlendirilebilmesi 
için aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekir:

•İnsan düşüncesi ile meydana getirilmesi,
•Fikrin bir cisim, eşya şeklinde somutlaşması,
•Sahibinin hususiyetini taşıması, yaratıcının bilgi ve 
birikimlerinin, mesleki eğitiminin, deneyimlerinin 
ortaya çıkan esere yansımış olması,
•Kanunda belirtilen eser türlerinden birine 

(ilim ve edebiyat eserleri, güzel sanat eserleri, 
müzik eserleri, sinema eserleri) dahil olması.

İlim ve edebiyat eserleri içinde bilgisayar programları, 
teknik ve ilmi fotoğraflar, haritalar, planlar, projeler, 
krokiler, teknik resimler, mimarlık ve şehircilik 
tasarım projeleri, mimari maketler, endüstri, 
çevre ve sahne tasarımları gibi eserler yer alır. 

Heykeller, grafik eserler, karikatürler, tiplemeler, 
gravürler, resimler gibi fikri ürünler güzel sanat 
eserleri grubuna dahildir. Bu eserlerin korunabilmesi 
için ayrıca estetik değere sahip olması gerekir.

Sözlü ve sözsüz besteler, film müzikleri, cep telefonu 
melodileri, müzik eserleri olarak değerlendirilir.

Sinema eserleri içinde her nevi konulu filmler, diziler, 
animasyonlar, reklam filmleri, belgesel filmler yer alır. 

Eserin meydana getirilmesi ile eser üzerindeki 
fikri hak koruması başlar. Tescile gerek yoktur. 

Eser sahibi eseri yaratan gerçek kişidir. 
Birden fazla kişi tarafından meydana getirilen 
eserlerde, fikri olarak yaratıcı katkıda bulunanlar 
için  birlikte eser sahipliği söz konusudur. 
Eser üzerindeki haklar mali haklar ve 
manevi haklar olarak ikiye ayrılır. 

Eser sahibi, eser üzerinde adının belirtilmesini isteme, 
eserin değiştirilmesini önleme ve eserin umuma 
arz manevi haklarına, çoğaltma, yayma, temsil, 
işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan 
araçlarla umuma iletim hakkı mali haklarına sahiptir. 

Bir çalışma ilişkisi içerisinde istihdam edilenlerden 
yaratıcı görev yapan çalışanlar, işveren veya iş 
sahibi ile aksine bir sözleşme yapmamışlar ise 
görevlerinin ifası ile ilgili yaratılan fikri ürünler 
üzerindeki mali hakları kullanma yetkisi çalıştırana  
aittir. Bu kapsamda mali hakları kullanma yetkisine 
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sahip olan çalıştıran, eseri çoğaltma(fotoğraf, 
fotokopi, sabit veya taşınabilir veri deposuna 
kaydetme), fiziki olarak başkalarına verme, satma, 
devretme, birden çok kişiye aynı anda temsil 
etme, elektronik veya dijital ortamda gönderme, 
paylaşma, iletme, lisans verme gibi haklara sahiptir. 

Sipariş yöntemi ile eser(istisna) sözleşmesi 
kapsamında meydana getirilen eserlerin hak 
sahibi ise, eseri yaratan, sipariş verilen kişidir. 

Eser üzerindeki mali haklar eseri meydana 
getirenin yaşamı süresince ve ölümünden 
itibaren 70 yıl süre ile korunur.

•Endüstriyel Havalandırma, Iklimlendirme ve 
Soğutma Sanayinde fikri haklar nasıl korunur?

Projeler, planlar, teknik resim ve çizimler, maketler, 
tasarımlar ve tasarım projeleri, bilgisayar 
programları/ yazılımlar, web sayfalarında yer 
alan fotoğraflar, videolar, çizimler, makaleler, 
görseller, veri tabanları telif haklarına ilişkin hukuk 
ve ceza davalarının konusu olabilmektedir. Telif 
haklarının korunması bakımından geçici veya sürekli 
çalışanlarla yapılacak sözleşmeler kadar ticari ilişki 
içinde yapılan sözleşmeler önem taşımaktadır. 

Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın kasten eserin 
çoğaltılması, yayılması, işlenmesi, değiştirilmesi, 
dağıtılması, temsili, her türlü işaret, ses, görüntü 
nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ile izinsiz 
çoğaltılan eserlerin satışa arz edilmesi, kiralanması, 
satılması, ödünç verilmesi, ithal veya ihraç edilmesi, 
kişisel kullanım amacı dışında satın alınması, 
depolanması halinde 5846 sayılı kanunun 71. 
Maddesi uyarınca ihlal eden kişiye 1 yıldan 5 yıla 
kadar hapis veya adli para cezası verilir. Aynı maddede 
eser sahibinin manevi haklarının ihlali de çeşitli 

ceza yaptırımlarına 
bağlanmıştır. Suç 
şikayete bağlıdır. Şikayet 
süresi fiilin veya failin 
öğrenilmesinden itibaren 
6 aydır. Müzik eserleri, 
sinema eserleri ve süreli 
olmayan yayınların 
bandrolsüz olarak 
satışa arz edilmesi ve 
satılması da suç olarak 
düzenlenmiştir.
5846 sayılı kanun 
uyarınca eser 
sahipliğinin tespiti, 
tecavüzün giderilmesi, 

tecavüzün önlenmesi, maddi ve manevi tazminat 
davalarının açılması suretiyle eser sahiplerinin 
haklarının korunması mümkündür. Hukuk davaları 
bakımından tecavüzün giderilmesine  bağlı 
olarak eserlerin kanuna uygun şekilde yazılı izin 
alınmadan işlenmesi, çoğaltılması, yayılması, 
temsili veya umuma iletimi halinde;  hak sahipleri 
sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği 
bedelin veya tespit edilecek rayiç bedelin 3 kat 
fazlasına kadar telif tazminatı talep edebilir. 

•Marka, patent ve tasarımların tescili nerde 
yapılır ve koruma süresi ne kadardır?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin 
diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden 
ayırt edilmesini sağlayan, koruma sınırlarını gösteren 
işarettir. Kişi adları, sözcükler, şekiller, renkler, 
harfler, sayılar, sesler, mal veya ambalajların biçimi 
marka işareti olarak seçilebilir. Seçilen marka 
işareti, hangi mal veya hizmetler için talep edildiği 
belirtilerek Türk Patent ve Marka Kurumunda tescil 
ettirilir. Tescil edilen markaya 10 yıllık bir koruma 
sağlanır. Bu süre 10’ar yıllık sürelerle uzatılabilir.

Buluş, teknik bir probleme teknik araçların kullanılması 
yoluyla getirilen çözümdür. Buluş, ürün veya usul 
(süreç) olabilir. Buluşlar, patent ve faydalı model 
belgesi ile korunur. Bir buluşa patent alınabilmesi 
için daha önce Dünya’nın herhangi bir yerinde yazılı 
ve sözlü anlatım, kullanım veya başka bir biçimde 
kamuya sunulmamış olması, yani yeni olması, teknik 
alandaki uzman kişiye göre aşikar olmayacak şekilde 
buluş basamağını içermesi ve sanayiye uygulanabilir 
olması gerekir. Küçük buluşlar Dünya’nın herhangi 
bir yerinde kamuya sunulmamış olması ve sanayiye 
uygulanabilir olması koşuluyla faydalı model belgesi 
ile korunur. Korumanın kapsamı, patent veya faydalı 
model belgesinde belirtilen istemlerle belirlenir. 
Başvuru tarihinden başlamak üzere patentin koruma 
süresi 20 yıl, faydalı modelin koruma süresi 10 yıldır. 

Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçasının ya 
da üzerindeki süslemenin çizgi, biçim, renk, şekil, 
malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden 
kaynaklanan görünümüdür. Tasarımın korunabilmesi 
için daha önce sergileme, satış, piyasaya 
sürme, tarif, yayım, tanıtım veya benzer amaçlı 
faaliyetlerle kamuya sunulmamış olması, yarattığı 
genel izlenim itibariyle ayırt edici özelliğe sahip 
olması gerekir. Tescilli tasarımların koruma süresi 
başvuru tarihinden itibaren 5 yıl olup, bu süre 
beşer yıllık dönemler halinde yenilenerek 25 
yıla kadar uzatılabilir. Ayrıca kanunda tescilsiz 
tasarımların kamuya sunulduğu tarihten itibaren 
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3 yıl süre ile korunabileceği belirtilmiştir. 

Patent, faydalı model ve tasarımlar için tescile 
yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumu'dur.

•Endüstriyel Havalandırma, Iklimlendirme ve 
Soğutma Sanayinde sınai haklar nasıl korunur?

Sınai Mülkiyet Kanununda yalnızca marka hakkına 
tecavüz halinde ceza yaptırımı düzenlenmiştir. Bir 
başkasının marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle 
tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, 
satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, 
ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya 
depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para 
cezası ile cezalandırılır. Suç şikayete bağlıdır. Şikayet 
süresi fiilin veya failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. 

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında markalar 
bakımından tecavüzün tespiti, tecavüzün 
durdurulması ve önlenmesi, tecavüzün giderilmesi, 
maddi ve manevi tazminat ile itibar tazminatı davaları 
açılabilir. Ayrıca ihlal oluşturan ürünlere el konulması, 
ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması, markanın 
silinmesi ve imha ile hükmün ilanı da talep edilebilir.

Günümüzde özellikle tanınmış markalar bakımından, 
marka değeri maddi malların değerinden çok daha 
yüksektir. Markanın değeri, markaya yapılan yatırım, 
reklam ve tanıtımlar suretiyle markanın bilinirliğinin 
artırılmasıyla yükseltilmektedir. Bu açıdan marka 
işaretinin doğru seçilmesi, bir başkasına ait markanın 
iktibas oluşturacak şekilde aynısının veya markalar 
arasında iltibas(karıştırma ihtimali) yaratmayacak 
şekilde belirlenmesi, tescil prosedüründeki sürelere 
uyulması, markanın korunması için aynı veya benzer 
marka başvurusunda bulunulup bulunulmadığının 
takip edilmesi, itirazların yapılması gerektiğinde 
hukuki ve cezai yollara başvurulması gerekir. Bir 
başka zorunluluk markanın tescil edildiği mal 
veya hizmet için tescil tarihinden itibaren 5 yıl 
içinde etkin ve yoğun şekilde kullanılmasıdır. 

Markanın gerçek sahibi markayı ilk kez oluşturan 
ve kullanandır. Bu bakımdan marka tescil edilmiş 
olsa dahi daha önce aynı mal veya hizmet için bir 
başkası tarafından kullanılmış ise tescil edilen 
markanın dava yoluyla hükümsüz kılınabileceği, 
tescil edilmesine rağmen kullanılmayan markanın 
ise dava yoluyla (10/01/2024 tarihinden sonra Türk 
Patent ve Marka Kurumu kararıyla) iptal edilebileceği 
dikkate alınmalıdır. Daha önce aynı mal veya hizmet 
için kullanılmış markalar için tescil başvurusu 
yapılmaması gerektiği gibi ileride kullanılması 

planlanmayan  mal veya 
hizmetler yönünden tescilden 
kaçınılması yerinde olacaktır. 
Doğru marka seçimi, markanın 
tescili düşünülen mal veya 
hizmetler için daha önce kullanılıp 
kullanılmadığının internet 
arama motorlarında, marka 
tesciline ilişkin veri tabanlarında 
uzmanlarca yeterli araştırmanın 
yapılmış olmasından geçer.
 
Patent ve faydalı modeller 
bakımından cezai yaptırım bulunmamaktadır. 
Tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün 
giderilmesi, maddi ve manevi tazminat, ürün 
ve araçlara el konulması ile mülkiyet hakkının 
tanınması, hükmün ilanı için dava açılabilir.

Patent ve faydalı modele konu olabilecek buluşlar 
bakımından hukuki sorun yaşanmaması için 
buluşun daha önce Dünya’nın herhangi bir yerinde 
kamuya sunulmuş olup olmadığının internet arama 
motorlarında, ilgili sektörde, özellikle patent veri 
tabanlarında uzmanlar tarafından doğru yöntemle 
araştırılması gereklidir. Patent ve faydalı model 
verilebilirlik koşullarını taşımadığı halde tescil edilen 
patent ve faydalı modellerin dava yoluyla hükümsüz 
kılınacağı unutulmamalıdır. Patent veya faydalı 
modelin korunması için bir başka gereklilik, buluşun 
korunduğu unsurları taşıyan tescillerin takip edilerek 
süresinde itiraz prosedürlerinin işletilmesidir. 

Tasarımlar bakımından da cezai yaptırım 
bulunmamaktadır. Tecavüz fiillerinin durdurulması, 
tecavüzün giderilmesi, maddi ve manevi 
tazminat, ürün ve araçlara el konulması ile 
mülkiyet hakkının tanınması, hükmün ilanı için 
dava açılabilir. Daha önce kamuya sunulmuş 
veya ayırt edicilik taşımayan tasarımların 
tescilinden kaçınılmalıdır. Aksi halde yenilik ve ayırt 
edicilik  koşullarını taşımadığı halde tescil edilen 
tasarımlar  dava yoluyla hükümsüz kılınacaktır.

Bir tasarımın tescili düşünüldüğünde, tasarımın 
aynısının veya benzerinin daha önce kamuya 
sunulmuş olup olmadığı, tasarımın diğer 
tasarımlardan ayırt edici özelliklerinin bulunup 
bulunmadığı konusunun internet arama 
motorlarında, ilgili sektörde ve tasarım veri 
tabanlarında uzmanlar tarafından araştırılması 
yerinde olacaktır. Tescili takiben aynı veya benzer 
tasarımlar için üçüncü kişilerin tescil başvurusunda 
bulunmaları halinde itiraz prosedürlerinin işletilmesi, 
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gerektiğinde dava açılması, tasarımın etkin ve 
gerektiği şekilde korunmasını sağlayacaktır.

•Endüstriyel Havalandırma, Iklimlendirme 
ve Soğutma Sanayinde fikri mülkiyet hakları 
bakımından önemli konular nelerdir?

Bilgisayar programları/yazılımlar: 

Bilgisayar programlarında kural olarak kaynak ve 
nesne kodları ile program akışı telif hakları ile korunur, 
algoritma ve arayüzler koruma dışında kalır. 

Telif haklarının korunmasında tescil gerekli bir unsur 
olmamakla birlikte, bilgisayar programlarının Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel müdürlüğü 
nezdinde tescili mümkündür. Tescil edilmesi, tescil 
ettirenin hak sahibi olduğu anlamına gelmez. Ancak, 
tescil edilmişse açılacak bir davada ispat yükünü 
karşı tarafa yükler, yani bu durumda tescil ettirenin 
hak sahibi olmadığının kanıtlanması gerekir. 

Öncelikle kullanılan yazılımların lisanslı olmasına, 
lisansın süresi ve kapsamına dikkat edilmelidir. 
Lisanssız bilgisayar programlarını kullanan kişiler 
ve ilgili firma yetkilileri 1 yıldan 5 yıla kadar hapis 
veya adli para cezası ile cezalandırılabilecekleri gibi 
programın rayiç bedelinin 3 katına kadar tazminat 
ödemek zorunda  kalmaktadırlar. Ayrıca lisanssız 
yazılım nedeniyle işyerinde yapılacak arama veya 
delil tespiti işlemleri ticari itibara zarar verebilecek, 
aynı zamanda işlerin aksamasına, gecikmesine neden 
olacaktır. Bu bakımdan işyerlerindeki bilgisayarlara 
çalışanların, stajyerlerin, misafir olarak internet 
bağlantısı kullananların  lisanssız yazılım yüklemeleri 
veya kullanmaları teknik olarak önlenmelidir.

İşyeri sahipleri, yöneticileri ve yetkilileri, işyerlerinde 
lisanssız yazılım kullanılmasından sorumludur. 
Bu nedenle, işyerinde internet bağlantısını 
kullanan tüm bilgisayarlar işyeri yetkililerinin 
izni ile kullanılmalı ve denetimi sağlanmalıdır. 

Lisanssız yazılım nedeniyle arama veya delil 
tespiti işlemi genellikle bilirkişiler tarafından 
yapılmaktadır. Bilirkişiler her zaman ehil 
olmadığından, böyle bir işlem sırasında yazılımın 
tam olarak yüklenip yüklenmediği, demo olup 
olmadığı, yükleme tarihi,  faaliyetlerde kullanılıp 
kullanılmadığı, lisans belgelerinin ibrazı ile 
incelenmesinin sağlanması gerektiğinden 
hukuki yardım alınmasına önem verilmelidir.
Lisanslı programlar bakımından, elektronik ortamda 
olsa dahi lisans sözleşmelerinin, lisans ile ilgili 

e-posta yazışmaları, seri numarası veya anahtar 
kodlarını içeren dokümanlar, abonelik işlemlerine 
ilişkin kayıtlar gerektiğinde ibrazı için saklanmalı ve 
korunmalıdır. Bilgisayar programı lisanslı olsa dahi 
aynı programın yasal olmayan kodlarla yüklenmesine, 
sözleşmeye aykırı  kullanılmasına izin verilmemelidir.

Çalışanlar tarafından yaratılan yazılımlarla ilgili 
aksine sözleşme yoksa yazılımın mali hakları 
kullanma yetkisi iş sahibine ait olacağından, 
özellikle yazılım kodlarının ilgisiz kişilerin eline 
geçmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.
Hizmet alımı ile sağlanan yazılımlarda  sözleşmelerin 
içeriği son derece önemlidir. Sözleşmelerde 
yazılımın teknik içeriği, teslim aşamaları, teslim 
zamanı, test süresi, fikri mülkiyet hakları ve 
gizliliğe ilişkin hükümler bulunmalıdır. Yazılımın, 
hizmet alınan tarafından tam olarak kurulumu 
sağlanmalı, test süresi boyunca denetlenmelidir. 
Hizmet alınan tarafından yazılımın eksik veya 
ayıplı teslim edilmesi halinde ayıpların giderilmesi 
ve eksikliklerin giderilmesi ya da geliştirmelerin 
yapılabilmesi için her aşamada yazılım kodlarının 
da tesliminin sağlanmasında yarar görülmektedir. 

Projeler, Planlar, Krokiler, Teknik Resim ve Çizimler

Projeler, planlar, krokiler, teknik resim ve  çizimler  eser 
sayılma koşulları ve özellikle sahibinin hususiyetini 
taşımaları halinde ilim ve edebiyat eseri olarak koruma 
altındadır. Bu tür eserlerin çalışanların yaratıcı katkısı 
ile üretilmesi ve aksine sözleşme olmaması halinde 
mali hakları kullanma yetkili iş sahibine aittir. Hizmet 
alımı suretiyle temin ediliyorsa, sözleşme yapılmalı, 
sözleşmede teknik açıklamalar, fikri mülkiyet ve  
gizlilik hükümleri, işin teslimine ilişkin bilgiler yer 
almalıdır. Bu kapsamda, teslimle birlikte usulüne 
uygun şekilde fikri mülkiyet haklarının iş sahibine 
ait olacağının kararlaştırılması yerinde olacaktır. 

Mimari projelerin izinsiz uygulanması da çoğaltma 
hakkının ihlalidir. Projeler, planlar, krokiler, teknik 
resim ve  çizimlerin izinsiz olarak çoğaltılması, 
yayılması, umuma iletimi, kullanılması, uygulanması 
ceza ve hukuk davalarına konu yapılabilir. 
Fikirler eser olarak hukuken korunamayacağından, 
yeni bir proje, üretim tekniği, ürün tasarımı 
düşüncesi  soyut olduğundan, gizlilik 
sağlanmadan açıklanmasından kaçınılmalıdır.

Web Siteleri

Web siteleri 5846 sayılı yasada yer alan eser 
gruplarına dahil olmadığından bütün olarak eser 
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olarak korunmaz. Ancak, web sitesi içeriğinde yer alan 
eser olma koşullarını taşıyan fotoğraflar, videolar, 
reklam filmleri, makaleler, yazılımlar ayrı ayrı eser 
olarak koruma altındadır. Web sitesi tasarımlarında ve 
geliştirilmesinde, fikri mülkiyet haklarına sahip olunan 
ya da eser sahiplerinden yazılı izin alınan fotoğrafların 
kullanılmasına dikkate edilmelidir. Aynı husus web 
sitesinde kullanılan tüm eserler için geçerlidir. 

Markalar

Tescil edilen markanın ürün, ambalaj üzerinde, 
hizmet sırasında ve web sitesinde, tescil 
edildiği tüm kelime ve şekil unsurlarıyla aynen 
kullanılmasına dikkat edilmelidir.Yine başkalarına 
ait markaların kullanımı gerektiğinde, kullanım 
için yazılı izinlerin alınmış olması gerekir. 
Markayı taşıyan ürünün ilk kez satışından 
sonra, marka hakkı sahibinin ürünün sonraki 
satışlarını engellemesi mümkün değildir. 

Bir marka daha önce üçüncü kişilerce ihdas edilmiş 
ve kullanılmış ise, kullanılan mal ve hizmetler için 
sonradan  bir başkası tarafından tescil edilmiş 
olsa dahi bu tescil dava yoluyla hükümsüz 
kılınabilir. Bu durumda markanın tescil edilmesi bir 
savunma gerekçesi olmayacaktır. Bu bakımdan, 
kullanılacak/kullanılan markanın daha önce başkaları 
tarafından kullanılıp kullanılmadığının tespitinin 
öneminin tekrarlanmasında yarar görülmüştür. 

Yurt dışında aynı mal veya hizmet için tescil edilen, 
kullanılan markaların tescilinden kaçınılmalıdır. 

Sektörde bilinen tanımlayıcı terimlerin tek başına 
marka olarak tescili de mümkün değildir. 

Patent ve Faydalı Modeller

Patent veya faydalı model başvurusuna ilişkin 
dokümanların yayınlanmasıyla, buluşun özellikleri 
kamuya açıklanmış olur. Kamuya açıklama ile 
taklit edilebilir hale gelir. Bu bakımdan tescilden 
önce buluş sahibi, patent veya faydalı model tescil 
başvurusunda bulunarak kamuya açık hale getirmek 
ya da tescilsiz olarak(knowhow) özellikleri kamuya 
açıklanmadan korunmasını (haksız rekabet hükümleri) 
tercih etme konusunda karar vermesi gerekir. 

Yukarıda yer verilen açıklamaların dışında, patent 
ve faydalı modeller bakımından korumanın sınırını 
başvuru sırasında belirtilen istemler çizecektir. 
İstemlerin çok daraltılmış olması halinde kolayca 
aşılması mümkündür. Buna karşı istemlerin çok geniş 

tutulması, yeterli açıklıkta olmaması da korumayı 
güçleştirecektir. Bir ürün, sistem yada usulün patent 
veya faydalı model hakkına tecavüz oluşturması için, 
tescil edilmiş olan buluşa ilişkin istemlerin tümünü 
içermesi gerekir. Bu bakımdan, istemlerin, istem yazım 
tekniklerine uygun olarak hazırlanması önemlidir. 
Patentler bakımından önceki referanslara göre 
tekniğin bilinen durumunun ne olduğu ve ne şekilde 
aşıldığı, buluş basamağının nasıl gerçekleştiği 
de istemler ve tarifnamede belirtilmiş olmalıdır. 
Küçük buluşlar için  buluş basamağı gerektirmeyen 
faydalı model tescili tercih edilmelidir.

Çalışanların yükümlü olduğu faaliyet gereği iş 
ilişkisi sırasında büyük ölçüde işletmenin deneyim 
ve çalışmalarına dayanarak meydana getirdiği 
buluşlar hizmet buluşu, diğerleri serbest buluştur. 
Çalışan, hizmet buluşu gerçekleştirdiğinde işverene 
bildirmekle yükümlüdür. İşveren, bildirilen buluş 
için patent başvurusu yapmazsa, hizmet buluşu 
serbest buluş haline dönüşür. İşveren, bildirilen 
hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse, çalışan 
makul bedelin ödenmesini isteyebilir. Bu durumda 
makul bedelin dışında çalışana teşvik ödülü verilir. 
İşveren kısmi hak talep ederse, işverenin buluşunu 
kullanması halinde, çalışan makul bedel talep edebilir. 
Makul bedel, çalışana/çalışanlara hizmet buluşunun 
gerçekleşmesine katkısı oranında ödenir.  Başkalarının 
patent ve faydalı model haklarına tecavüz edilmemesi 
için üretim öncesinde aynı ürün, sistem veya 
usul için daha önce kamuya sunma, kullanım ve 
tescil olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. 

Bilgisayar programları, teknik alanla ilgisi olmasına 
karşın tek başına patent olarak tescil edilemez. Ancak  
buluş konusu makinanın işletilmesi aracı olarak ya 
da bir sistem patenti içinde tescili mümkün olabilir. 

Tasarımlar

Tasarımlar yalnızca görünüme ilişkindir. Sektöre 
ilişkin ürünlerin büyük bir kısmının genel görünümleri 
benzerdir. Ayrıca teknik zorunluluklar söz konusudur. 
Bu bakımdan önceki tasarımlara göre sıradan 
tüketici, üretici ya da tasarım uzmanı olmayan 
ürün hakkında belli bir derecede birikimi olan 
bilgilenmiş kullanıcı gözüyle genel izlenim farklılığını 
yaratan, ayırt edicilik sağlayan tasarımlar tescil 
edilmelidir. Aynı kural başkalarının haklarına tecavüz 
edilmemesi için de dikkatle değerlendirilmelidir. 

Türkiye ‘de tescili bulunmayan, yurt dışı iş ziyaretleri 
ya da fuarlarda görülen tasarımların tescili de birçok 
hukuki sorunla karşılaşılmasına neden olacaktır. 
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Görevli Mahkeme

Türkiye’de ihtisaslaşma anlayışının parçası olarak  
fikri mülkiyet davaları için Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk ve Ceza Mahkemeleri görevlidir. Ankara, 
İstanbul ve İzmir’de kurulan bu mahkemelerin görev 
çevresi ilin mülki sınırlarıdır. Bu mahkemelerin 
kurulmadığı yerlerde ise önceden belirlenmiş Asliye 
Hukuk veya Asliye Ceza Mahkemeleri görevlidir. 

Haksız Rekabet

Yukarıda yer verilen telif, patent, faydalı model, 
tasarım haklarına tecavüz oluşturan fiillerin aynı 
zamanda haksız rekabet oluşturması mümkündür. 
Haksız rekabet Türk Ticaret Kanununun 54 vd. 
maddelerinde düzenlenmiş olup, fikri mülkiyet ihlali 
ile bağlantılı olarak ya da bağlantısı olmaksızın birçok 
haksız rekabet fiili hukuk veya ceza davalarının 
konusu olmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nda haksız 
rekabet suçunun cezası iki yıla kadar hapis veya adli 
para cezasına hükmedilmesini gerektirmektedir. 
Suç şikayete bağlıdır. Şikayet süresi fiilin veya 
failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Haksız rekabet nedeniyle fiilin haksız olup olmadığının 
tespiti, haksız rekabetin önlenmesi, sonucu olan maddi 
durumun ortadan kaldırılması, yanlış veya yanıltıcı 
beyanların düzeltilmesi, kusur varsa zararın tazmini, 
manevi tazminat talepli hukuk davaları açılabilir.

Haksız Rekabet Oluşturan Dava 
Konusu Bazı Fiil Örnekleri

•Rakiplerinin ticarette kullandığı işaret, fotoğraf ve 
uygulamaları internette kendisine ait gibi yayınlamak,
•Başkalarının ürünlerinin kötülenmesi, 
•İşletmesi, ticari faaliyetleri hakkında yanlış 
ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak,
•Çalışanın rekabet yasağına aykırı davranması,
•Başka firmanın fiyat listesi kodlamasını 
taklit ederek kullanmak,
•Yöneticinin bayilik sözleşmesini kendi adına yapması, 
•Bayi olmadığı halde bayi gibi kart bastırıp dağıtmak, 
•Ortakların aynı alanda onay 
almadan yeni şirket kurması•

KAYNAKLAR

[1]YAVUZ, Levent/ALICA,Türkay/MERDİVAN, 
Fethi-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
Yorumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014
[2]TEKİNALP,Ünal-Fikri Mülkiyet Hukuku, 
Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012
[3] BAYRAK, Önder-Fikri-Sınai Mülkiyet ve Haksız 

Rekabet Suçları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021
[4]GÜNEŞ, İlhami-Uygulamada Fikri ve 
Sınai Mülkiyet Hakları Haksız Rekabet 
Davaları, Seçkin yayıncılık, Ankara 2020, 
[5]ÇOLAK, Uğur-Türk Marka Hukuku, 
12 Levha Yayınları, İstanbul 2018
[6]GÜNEŞ, İlhami-Uygulamalı Marka 
Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2018
[7]GÜNEŞ, İlhami-Patent ve Faydalı Model 
Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020
[8]KÖKER, Ali Rıza,YALÇINER, Uğur Gürşad-
Patent ve Faydalı Modelden Kaynaklanan 
Uyuşmazlıklar, Adalet Yayınevi, Ankara 2020
[9]ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal-
Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine 
Göre Korunması, Bank ve Ticaret hukuku 
Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2014
[10]SULUK, Cahit-Tasarım Hukuku, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2003
[11]ERDİL, Engin-Haksız Rekabet Hukuku, 
Vedat kitapçılık, İstanbul 2012

ÖZGEÇMIŞ
1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 
mezun olduktan sonra, Cumhuriyet Savcısı ve 
Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştır. Fikri 
ve Sınai Haklar alanında uzmanlaşmış, Fikri ve Sınai 
Hakların Etkin Korunması, Fikri Haklar Mevzuatının 
Avrupa Birliği Mevzuatı İle Uyumunun Sağlanması, Türk 
Polisi'nin Fikri ve Sınai Haklar Alanında Güçlendirilmesi, 
Türkiye'de Sınai Hakların Korunması konularında 
Almanya, Yunanistan, Hollanda, Fransa, Macaristan ile 
birlikte yapılan Avrupa Birliği eşleştirme projelerinde, 
yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen Hakim, Savcı, 
Avukat ve Öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarında 
görev almış,  2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin 
daveti üzerine Uluslararası Liderlik Ziyaretçi Programına, 
Almanya’nın birçok kentinde Alman Uluslararası Hukuki 
İşbirliği Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye’de patent, 
faydalı model, tasarım, marka koruması hakkında 
bilgilendirme toplantılarına  katılmıştır. 2011 yılından 
itibaren ayrıca İsveç Hakimleri ile birlikte birçok ilde 
Hakim ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik "Hukukta 
Alternatif Çözüm Yolları ve Sulhe Teşvik Müeessesesi" 
konulu seminerlerde eğitici olarak görev yapmıştır. Çeşitli 
üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku, 
Tasarım Hukuku dersleri vermektedir. "Bilgisayar 
Programlarının Adli Soruşturmasında Delillerin 
Toplanması", "Sınai Mülkiyet Hakkı İle İlgili Suçların 
Soruşturulması", "Marka Hakkına Tecavüz Suçu", "Taklit 
Markalı Suç Eşyaları İle İlgili Uygulama Sorunları", "Fikri 
Mülkiyet Aleyhine İşlenen Suçlar ve Suç Örgütleri" 
isimli yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen 
İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.
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Görüş

Iklim krizine karşı küresel çapta verilen mücadelede 
tarihsel bir dönüm noktası olarak görülen Paris 
Iklim Antlaşması nihayet 6 Ekim 2021 tarihinde 
Türkiye tarafından TBMM’de onaylandı. Peki 
öncesinde ne olmuştu, şimdi ne olacak?

Paris Antlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim 
değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı 
hakkında 2015 yılında 195 ülkenin katılımı ile kabul 
edilmiş, 22 Nisan 2016’da aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu 175 ülke tarafından imzalanmıştı. 
Ancak aradan geçen bu 5 sene boyunca antlaşma 
TBMM’de onaylanmamış, resmî olarak tanınmamıştı.

Sözleşmenin nihayet 6 Ekim 2021 tarihinde 
onaylanması ile Türkiye’nin uymayı taahhüt 
ettiği uluslararası yükümlülükler gündeme geldi. 
Sözleşme ile Türkiye’de ekolojik, ekonomik ve 
sosyal politikalarda büyük değişimler gerektiren 
yeni bir dönem başladığı açık. Zira bu yeni dönemin 
ilk işaretlerinden biri de, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın adının değiştirilip Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapılması oldu. 

Türkiye, 2030’a Kadar Sera Gazı Emisyonunu 
“Artıştan %21 oranında” Azaltacak

Yapılan araştırmalar neticesinde oldukça açık 
ki küresel ısınmaya neden olan iklim krizinin en 
büyük sebeplerinden biri sera gazları. Bu sera gazı 
salınımlarının azaltılması antlaşmanın temel hedefi 
olduğu gibi antlaşmayı onaylayan ülkeler için de 
temel yükümlülük haline geldi. Zira emisyon azaltım 
adımlarıyla küresel sıcaklık artışını 1-5 ila 2 derecenin 
arasında tutmayı başarmanın ve hatta 1.5 derecede 
sınırlamanın, akabinde 2050 yılı itibariyle tüm 
gezegende artık karbon-nötr hedefine ulaşmanın 
yolu sera gazı salınımlarının azaltılmasından geçiyor. 

Küresel Karbon Atlasına göre ise Türkiye, emisyon 
salınımı açısından dünyada 16. sırada yer alıyor ve 
küresel sera gazlarının yaklaşık %1’inden sorumlu. Bu 
kapsamda ilk yapılacak olan Türkiye’nin, Antlaşma 

gereği Ulusal Katkı Beyanı denilen sera gazı azaltımı 
taahhüdünü sözleşme sekretaryasına vermesi 
ve bunu her 5 yılda gözden geçirmesi. Türkiye 
2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu artıştan 
yüzde 21 oranında azaltmayı taahhüt etmekle 
beraber kömür ve kömüre dayalı enerjiden çıkış 
için bir takvim belirleyecek ve enerji dönüşümünü 
yerine getirmek için bir yol haritası oluşturacak.

Artıştan %21 Oranında Azaltım Ne Anlama Geliyor?

Türkiye’nin BM Sekreteryası’na sunulan Niyet 
Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nda, 2012 yılında 430 
milyon ton olan toplam sera gazı emisyonlarının, 
azaltım önlemleri ile 2030 yılında 929 milyon tona 
kadar çıkarabileceği belirtildi. Başka bir deyişle 
Türkiye sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdü 
vermedi, iki katından fazla artırabileceğini söyledi.
Türkiye bunu yaparken, eğer hiç önlem alınmazsa 
emisyonlarının 2030’da 1 milyar 175 tona 
çıkacağını, ancak verilen beyanla bu miktarın 929 
milyon tonda tutulacağını taahhüt etmiş oldu, 
Bu beyanını ise “artıştan %21 oranında azaltım” 
olarak tanıttı. Ancak bu beyanı ile Türkiye’nin 
resmi planlarında 2030 sonrasındaki dönemde 
de sera gazı emisyonunu azaltmaya yönelik bir 
hedefi bulunmadığı ne yazık ki oldukça açık. 

Peki Antlaşma Türkiye Açısından 
Ağır Bir Yük Doğuracak Mı?
 
Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye’nin aktif bir iklim 
politikası yürütmesi halinde milli geliri %7 oranında 
artabilir1 ve hatta enerjide %70’lerin üzerinde 
dışa bağımlı halde olan Türkiye, bu bağımlılığın 
temel nedeni olan petrol, doğal gaz ve kömür 
kullanmayı bırakmak ve yerine güneş, rüzgar gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ile iklim 
krizini durdurmak yolunda önemli mesafeler kat 
edebilir. Zira yenilenebilir enerji kaynaklarının 
herhangi bir yakıt maliyeti bulunmamakta, 
dolayısıyla dışa bağımlılık da söz konusu değil.

PARIS IKLIM ANTLAŞMASI SONRASI 
IKLIM KRIZINE GENEL BIR BAKIŞ

Av. Hatice ÖNEL
Şahin Hukuk Bürosu
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İkincil olarak, iklim krizi ile mücadeleyi destekleyecek 
düşük karbonlu bir gelişmenin fosile dayalı ekonomik 
yatırımlara göre daha fazla istihdam yaratacağı 
da açık. Kaldı ki, birçok ülkenin karbonsuzluğa 
dayanan yeni bir ekonomik düzen kurduğu 
düşünüldüğünde, bu yeni düzene adapte olmak, 
güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji potansiyeli 
yüksek Türkiye’ye bazı fırsatları da beraberinde 
getiriyor. Örneğin; Avrupa Birliği Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması ile 2050 karbonsuzlaşma 
hedefine giden yolda, ticari ilişkileri olduğu 
ülkelerin de dönüşmesini bekliyor. Bu anlamda AB, 
ihracatının neredeyse yarısını bu ülkelere yapan 
Türkiye için büyük önem taşıyan bir ticaret ortağı. 
Türkiye, Paris Antlaşması’nı onaylayarak aslında bu 
mekanizmaların ilgili endüstrilerinin karbon ayak 
izini azaltmasına ve bir iklim finansmanı desteğine 
dönüşmesine de bir anlamda fırsat yaratmış oldu. 

Diğer dünya ülkeleri ekonomilerinde de, tıpkı 
bu gelişmelere paralel olarak, tüm sektörlerin 
daha düşük karbona dayalı süreçlere geçişte 
hız kazandığını görüyoruz. Zira güneş ve rüzgâr 
enerjilerinin hızla düşen maliyetleri, bu enerji 
kaynaklarını birçok pazarda fosil yakıtlardan daha 
iyi seçenekler hâline getirdi.  Küresel danışmanlık 
şirketi SYSTEMIQ tarafından hazırlanmış “Paris Etkisi: 
İklim Antlaşması Küresel Ekonomiyi Nasıl Yeniden 
Şekillendiriyor” (The Paris Effect) isimli raporda, 
2030 yılına kadar, emisyonların yüzde 70’inden 
sorumlu karayolu taşımacılığı, ısıtma ve tarım dâhil 
olmak üzere birçok sektörde rekabetçi ve düşük 
karbonlu çözümler elde edileceği öngörülüyor. 

Bu halde, bizim de yapmakla yükümlü olduğumuz 
şey, enerji sektörü başta olmak üzere en çok sera 
gazı salınımından sorumlu sektörlerden başlayarak, 
bütün sektörlerin kendilerini yenilemeleri, alternatif 
enerji ya da yeşil enerjiye dönüşümünün bir an önce 
başlaması, inşaat, alt yapı ve mega projelerin sera 
gazı salınımındaki büyük sorumlulukları nedeniyle bu 
projelerin gözden geçirilmesi olacak. Zira yukarıda 
da bahsettiğimiz üzere, Paris İklim Antlaşması ile 
iklim krizine karşı mücadele hız kazanacağı gibi 

sözleşme ile birçok ülke ekonomisi için yeni bir kapı 
açılacağı da ortada. Karbon piyasasının kurulduğu 
durumda, enerjide verimliliğe giden ve temiz 
enerjiyi kullanan kuruluşlar yükümlülüklerinden 
daha fazla sera gazı azaltımı yaptıkları sürece, 
bu azalttıkları karbonu piyasada satarak ilave bir 
gelir sağlayacakken, dönüşüme gitmeyen, kirli 
teknolojileri kullanan işletmeler ise hedeflerini 
tutturabilmek için piyasada oluşacak fiyattan karbon 
permisi satın almak zorunda kalacak. Karbonun 
piyasada oluşan fiyatı ne kadar yüksek ise, temiz 
üretim yapanların lehine ve kirli üreticilerin bir o 
kadar aleyhine bir durum söz konusu olacaktır. 

Yenilenebilir enerji maliyetlerinin son yıllarda ciddi 
bir şekilde düştüğü ve fosil yakıtlar seviyesine 
geldiği bu günlerde, devam eden teşvikler ve 
karbonun fiyatlandırılması ile yakın gelecekte fosil 
yakıtlardan vazgeçip temiz üretim teknolojilerine 
yatırım yapmanın daha ekonomik ve akıllıca bir 
seçim olacağı ise net olarak görülmektedir.•

ÖZGEÇMIŞ

2019 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nden mezun olmasının ardından 
2019-2020 yılları arasında Fransa'ya yerleşerek 
Bordeaux Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimi 
Fakültesi'nde hukuk ve ekonomi eğitimi aldı. 
Türkiye'ye geri dönmesinin ardından 2020-2021 
yılları arasında İzmir Barosu'na bağlı olarak zorunlu 
staj eğitimini tamamladı. Zorunlu staj eğitimi 
sonrasında İzmir Barosu'na kayıtlı olarak Şahin 
Hukuk ve Temsil Faaliyetleri isimli hukuk bürosunda 
Avukat olarak çalışmaya başlamıştır. 2021 yılında 
başladığı İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü İmar ve Kentsel Dönüşüm Hukuku Tezli 
Yüksek Programı'nda halihazırda yüksek lisans 
eğitimini sürdürmektedir. Çok iyi derecede İngilizce 
ve Fransızca dilbilgisi bulunmakta olup Almanca 
dil eğitimine devam etmektedir. Kentime Değer 
Projesi ile yürütülmekte olan “Kent Hakkı Okulu” 
projesinde aktif görev almakta; sürdürülebilirlik, 
çevre sorunları ve iklim krizi özelinde çalışmaktadır.

1 https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/turkiye-aktif-iklim-politikasi-uygulayarak-milli-gelirini-artirabilir

Görüş
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KONTROLLÜ ATMOSFER NEDIR?
SOĞUK HAVA DEPOLAMADA KONTROLLÜ 
ATMOSFER SISTEMI NASIL OLMALIDIR?

Kontrollü Atmosfer (KA) tekniği, gaz sızdırmaz 
özellikte hermetik (yalıtımlı) bir hacmin içindeki havayı 
oluşturan gaz değerlerinin, ekipmanlar ve otomasyon 
ile ayarlanması ve kontrol edilmesi tekniğidir. 
Ülkemizde ve dünyada birincil ve yaygın olarak meyve 
depolanan soğuk hava depolarında kullanılmaktadır. 

Soğuk Hava Depolarında entegre edilmiş KA 
sistemleri, meyve kalitesini korurken meyvenin 
cinsine ve çeşidine göre hasat sonrası depolama 
süresini 4 katına kadar uzatabilmektedir. Bunu 
yaparken meyvenin solunumu ve klimakterik 
(dalından koparılmalarının ardından olgunlaşmaya 
devam eden meyve ve sebzeler) bir meyve olup 
olmadığı konuları, kontrollü atmosfer protokollerini 
ve uygulamalarını şekillendirmektedir. 

KA sistemi uygulama protokollerinde meyvelerde 
öncelikle solunumun soğutma ile yavaşlatılması, 
ardından da ikinci adımda KA sistemi ile 
maksimum seviyede yavaşlatılması esastır.
Kontrollü atmosfer uygulamalarında solunumun 

yavaşlatılması haricinde, bahçeden gelen zararlıların 
( mantar / küf ) baskılanması da mümkündür. Bunları 
sağlamak için, her bir tür ve cins meyveye özel 
olarak ‘’meyvenin dayanabileceği en düşük oksijen 
seviyesi ve en yüksek karbondioksit seviyesinde 
depolama’’ protokolünün uygulanması esastır. 

Soğuk hava depolarında kontrollü atmosfer 
uygulaması için önemli iki bileşeni, aksesuarları 
ile yeterli bir kontrollü atmosfer sistemi 

ve buna bağlı hermetik hacimler -başka 
bir deyiş ile- gaz sızdırmaz odalardır.

Kontrollü Atmosfer Sistemi

•"Endüstriyel" KA Otomasyonu
•Azot Jeneratörü
•CO2 Tutucu
•Hermetik Hacimler

KA Otomasyonu: KA sistemin en önemli bileşenidir. 
Endüstriyel olması, Windows bazlı olmaması, data 
kaybı yaşanmaması ve düzgün sağlıklı ölçümler 
yapabilmesini sağlar. Ayrıca KA ekipmanlarını, meyve 
fizyolojisine göre ayarlayarak doğru ve düzgün 
çalıştırması açılarından çok önemli bir bileşendir.

Azot 
Jeneratörü: 
Diğer adıyla 
Oksijen 
tutucular, 
piyasada genel 
olarak PSA 
Pressure Swing 
Adsorbtion 
(Basınçlı 
Salınımlı 
Tutulum), ya da 
VPSA Vaccuum 
Pressure Swing 
Adsorbtion 
(Vakumlu 
Basınçlı Salınımlı Tutulum) vb. şeklinde bulunmaktadır. 
Azot jeneratörü, içindeki aktif karbon sayesinde havayı 
filtreleyerek oksijeni tutar ve azotu geçirir. Bu şekilde 
filtreleme yöntemi ile havadaki oksijeni ayırarak 
belli saflıklarda azot, başka bir deyişle bir miktar 
oksijen kalıntısı ile ‘’saf’’a yakın azot sağlamaktadır.

Burada makinalerde hangi modelin 

Emre ÖNDER
OXYCAT Depolama Teknolojileri 

Uygulama
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ve kapasitenin seçileceği;

•Tesisin toplam tonajına & kapasitesine,
•Depolanacak ürünlere,
•Hasat sürelerine,
•Oda doldurma boşaltma sürelerine,
•Soğutma evaporatör yerleşim yer ve seçimlerine,
•Makina odası ile odalar arasındaki mesafeye,
•Hangi KA uygulaması yapılacağına

kadar bir çok etkene göre değişmektedir.

Karbondioksit 
Tutucu: Hermetik 
depoda, meyve 
solunumu 
tarafından yükselen 
karbondioksitin 
fazlasını filtreleyerek 
çalışırlar. Periyodik 
ve otomatik gaz 
ölçümleri yapan 
otomasyon; Meyveye 
uygun protokole 
ayarlanmış set 
değerine göre 
hedeften yüksek 
çıkması durumunda, 
otomatik olarak 

CO2 tutucuyu devreye sokar ve karbondioksitin 
fazlasını tutup filtreleyerek depolama boyunca 
istenilen gerekli seviyede kalmasını sağlar.

Hermetik Hacimler: Gaz sızdırmaz özellikte 
bulunan soğuk hava depoları, sızdırmazlığı 
sağlanmış malzeme ya da sıvı tankları, herhangi 
bir KA protokolünün uygulanacağı odalar (spor, 
fumigasyon vb) bu hacimlere örnektir. Hermetik 
hacimler, yazının sonraki bölümünde ‘’soğuk hava 
deposunda KA uygulamasına özel olarak nasıl 
yapılmalıdır?’’ sorusuna cevap olarak, Gaz sızdırmaz 
odalar başlığı altında detaylı anlatılacaktır.

Gaz Sızdırmaz Özellikte Odalar

Gaz sızdırmaz odaların inşası aşağıdaki 
aşamalardaki ürün seçimleri ve ürünlerin 
uygulanmasındaki bilgi birikimden geçer.

1.Sızdırmaz Oda Zemini ve Panel Montajı: KA sistem 
ekipmanlarının ve sistemi tamamlayıcı ürünlerin, 
soğuk hava deposunda uygulaması öncesinde odanın 

sızdırmazlığı, 
en birincil hedef 
olmalıdır. Bu hedefe 
ulaşmak için 
örneğin alışılagelmiş 
yöntemlerden farklı 
şekillerde, panellerin 
direkt olarak en 
üstte kalan son 
helikopter betonun 
üzerinde montaj 
edilmesi gibi, özgün 
uygulama teknikleri 
ile yapılması 
gereklidir. Burada ısı 
köprüsü uygulaması, 
alışılmış uygulamalardan farklıdır. Buna ek olarak 
sızdırmaz odaların panel silikonlama detayları da 
diğer uygulamalara göre daha detaylı ve farklıdır.

2.Sızdırmaz KA Kapıları: KA odalarının, kapılarının 
hermetik özellikte sızdırmaz KA kapıları ile 
projelendirilmesi gerekmektedir. KA kapının, kanat 
açma kapama esnasında gerekli olan kusursuz 
denge ve kasaya 
oturma konularından 
dolayı, diğer normal 
soğuk hava deposu 
kapılarından 
ayrılmaktadır. Bu 
nedenle seçilen 
kapının montaj 
işçiliği de kalitesi 
kadar önemlidir.

3.Sızdırmazlık 
Malzemeleri: Uygulama sırasına göre son sırada gelen 
tüm panel montajı 
sonrası uygulanması 
gereken gaz 
sızdırmazlık 
malzemeleridir. Her 
izolasyon malzemesi, 
özel gaz bariyerli 
olmadığından 
gaz geçirgenliğini 
engellemez. 
Bant şeklinde 
yapıştırılarak 
uygulanan ürünler 
iş görmemektedir.

Uygulama

EKİM-KASIM-ARALIK 2021 • YIL: 24 • SAYI: 95 45



KA için özel üretilmiş ürünler genellikle 3 bileşenli 
ve gaz bariyerli özel izolasyon malzemesi 
şeklindedir. Doğru ve kaliteli gaz sızdırmazlık 
ürünleri seçimi sonrası düzgün yöntemler ile 
uygulama yapmak burada da çok önemlidir. 

Bu detaylar sızdırmazlık için sistem montajı sonrası, 
özellikle ilk yılın ardından oda yüklemelerine bağlı 
beton hareketleri başladığında, zemin yerine oturana 
kadar ve oturduktan sonrasında, uzun yıllar sistemin 
genelinin sağlıklı çalışıp çalışmayacağını belirleyecektir.

Ka Sistem ile Başarı için Olmazsa Olmazlar

Dünya standartlarında depoculukta, 
kontrollü atmosfer ile alınabilen başarılı 
meyve kalitesi sonuçları;

•Öncelikle oda yükleme planının ve soğutmanın,
odanın her noktasında homojen şekilde meyveleri 
soğutacak kapasite ve fiziki yapıda olması,
•Gaz sızdırmazlık protokolleri sağlanmış depolar,
•Kapasiteleri ve modelleri doğru seçilmiş, oksijen ve 
karbondioksit tutuculardan oluşan KA ekipmanları
•Endüstriyel özellikte güvenilir 
KA sistem otomasyonu,

•Sıcaklık sensörleri, elde 
gaz ölçümü yapabilmeyi 
sağlayan harici gaz 
analizörler, harici 
havalandırma cihazları 
vb. özel KA aksesuarları 
ile yapılan uygulamalarla 
elde edilebilir. 

Bu öğelerin bir 
araya düzgün 
şekilde getirilmediği 
projelerin maalesef 

başarılı sonuçlar elde etmesi zordur.•

ÖZGEÇMIŞ

Emre ÖNDER

Profesyonel çalışma hayatına üniversite yıllarında 
başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi mezunudur. 
Üniversite mezuniyetinin ardından 2008 sonunda 
özel sektörde görev alarak gittiği Kazakistan’ da, 4 yıl 
süreyle çok uluslu firmalarda endüstriyel kimyasallar 
ve HORECA sektörü içinde; satış, pazarlama, teknik 
konularda yönetici olarak görevler yapmıştır. 

Bu dönemde kendi gerçekleştirdiği uzun 
dönemli projeler ile Kazakistan’dan Dubai, 
Kırgızistan, Afganistan gibi diğer ülkelere 
ihracat ile satışlar yapmıştır. Bu projelere özel 
kimyasal ve sarf malzemeleri Kazakistan’da seri 
üretime sokarak; üretim, ihracat ve operasyon 
departmanını kurmuş ve yönetmiştir.

2012 yılında Türkiye’ ye döndükten sonra, kontrollü 
atmosfer sistemleri üreticisi Hollanda menşeli 
uluslararası bir firmada, Türkiye, BDT ülkeleri ve 
Asya pazarında satış müdürü olarak bir süre görev 
almış, ardından bağlı çalıştığı şirketin Türkiye ofisi 
genel müdürlüğü görevine getirilmiştir. Firmada 
görev aldığı süre boyunca Hollanda’daki Wageningen 
Üniversitesi (Wageningen University of Research) 
başta olmak üzere Avrupa’da İtalya, Almanya gibi 
çeşitli ülkelerde konusunda uzman kurumların, 
enstitülerin ve danışmanların verdiği çeşitli soğutma, 
meyve fizyolojisi, kontrollü atmosfer sistem ve 
uygulamaları konularında çeşitli eğitim seminerlerine 
katılmış ve uzmanlık eğitimlerini almıştır. 

Tüm kontrollü atmosfer sistem makina ve 
ekipmanları, özellikle soğutma, kontrollü atmosferde 
meyve soğuk depolama ve operasyonu, sistemlerin 
meyve depolamadan farklı olarak; spor, sağlık, 
organik fümigasyon, tarihi eser koruma vb. 
gibi tüm farklı sektörlere uygulama alanları ve 
uygulama protokolleri konuları üzerine birçok 
deneyim ve 10 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

Bugün, Türkiye’de uzmanlık alanı ve faaliyet 
konusu kontrollü atmosfer sistemleri olan, bu 
özgün sistemin tüm ürün ve uygulama alanlarına 
hitap eden, yerli sermayeli ilk ve tek firma olarak 
2020’den beridir faaliyetteki, Oxycat Depolama 
Teknolojileri Ltd. Şti.’nin kurucusu ve sahibidir.
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SOĞUTMA KOMPRESÖR YAĞLARININ VE 
ENERJI VERIMLILIĞINE ETKILERININ INCELENMESI
ANALYSIS OF COOLING COMPRESSOR OILS AND 
THEIR EFFECTS ON ENERGY EFFICIENCY

Ebru ERDOĞAN, Hanife GÜLEN TOM
Belgin Madeni Yağlar, AR-GE Merkezi

ÖZET

Soğutma kompresör yağlarının en önemli amacı 
soğutma sistemlerinin güvenliğini sağlamak 
ve sistem performansını artırmaktır. Soğutma 
sisteminde yağın, hareket eden parçalar arasında 
sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak, sıkıştırılan gazın 
kompresör muhafazasına kaçışını engellemek, 
sürtünme sonucu ortaya çıkan ısıyı uzaklaştırmak 
gibi temel görevleri bulunmaktadır. Soğutma 
kompresör yağları, bu amaçlarının yanı sıra 
sistem için uygun yağ seçilmesi durumunda enerji 
verimliliğinin artırılmasına da katkı sağlarlar. Enerji 
kaynaklarının hızla azalması ve enerji maliyetlerinin 
artması, birçok şirketin enerji ile ilgili stratejilerini 
yenilemesine neden olmaktadır. Enerji tüketimi 
günümüzün en önemli küresel problemlerinden bir 
tanesidir. Soğutma sistemlerinde yer alan soğutma 
kompresörleri gibi çok yaygın kullanıma sahip 
ürünlerde enerji tüketiminin azaltılmasının global 
ölçekte sağlayacağı fayda oldukça büyüktür. 

Soğutma sistemlerinin doğru çalışması ve istenen 
verimlilik değerlerine ulaşılabilmesi için tüm soğutma 
sistemi bileşenlerinin uyum içerisinde çalışması 
önem arzetmektedir. Bu sebeple sistem tasarımı 
yapılırken soğutma kompresör yağı seçiminin 
de verimlilik açısından önemli bir parametre 
olduğu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Soğutma kompresörü, 
soğutucu gaz, yağlayıcı, enerji verimliliği

ABSTRACT

The most important purpose of refrigeration 
compressor oils is to ensure the safety of cooling 
systems and increase system performance. In the 
cooling system, oil has basic functions such as 
reducing friction and wear between moving parts, 
preventing the escape of the compressed gas into 
the compressor housing, and removing the heat 
generated by friction. In addition to these purposes, 
refrigeration compressor oils also contribute to 
enhancing energy efficiency if the appropriate oil 

is selected for the system. The rapid decrease in 
energy resources and the increase in energy costs 
lead to  to renew energy-related strategies of many 
companies. Energy consumption is one of the most 
significant global problems in these days. One way 
to decline energy consumption of commonly used 
cooling compressor like refrigeration compressors is 
application of compressor oil in the system, therefore, 
benefits of oil would be considerable in global scale.

It is essential that all cooling system components 
work in harmony in order to work correctly and to 
achieve the desired efficiency values. For this reason, 
while designing the system, it should be taken into 
account that the selection of cooling compressor oil 
is an important parameter in terms of efficiency.

Keywords: Cooling compressor, refrigerant, 
lubricant, energy efficiency

1.SOĞUTMA SISTEMLERI VE YAĞLAMA

Kompresörler, havayı veya diğer gazları atmosfer 
basıncından daha yüksek basınçlara sıkıştırmak 
için kullanılan cihazlardır. Soğutma kompresörünün 
sistemdeki görevi ise; buharlaştırıcı ve soğutucudaki 
ısı ile yüklü soğutucu akışkanı buradan uzaklaştırmak 
ve böylece arkadan gelen ısı yüklenmemiş akışkana 
yer temin ederek akışın sürekliliğini sağlamaktır. Buhar 
haldeki soğutucu akışkanın basıncını kondanserdeki 
yoğuşma sıcaklığının karşıtı olan seviyeye çıkarmaktır. 

Çalışma prensibi ve kullanım alanlarına göre farklı 
tiplerde soğutma kompresörleri bulunmaktadır: 

Pistonlu Soğutma Kompresörleri: Pistonların 
silindir içerisindeki doğrusal hareketi ile plate 
üzerindeki subaplar açma kapama yaparak 
soğutucu akışkanı evaporatörden çekip 
kondensere sıkıştırılmış kızgın buhar olarak 
ileten kompresörlerdir. Gemilerde genellikle, tek 
veya çift pistonlu dik kompresörler kullanılır.

Hermetik Pistonlu Soğutma Kompresörleri: Kapalı, 
kaynaklı kabin içerisinde, dışarıdan bakıldığında 
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tüpü andıran bir görüntüye sahip kompresörlerdir. 
Bu tip kompresörler ev tipi soğutucularda, küçük 
tip ticari soğutucu ve dondurucularda kullanılır.

Yarı Hermetik Pistonlu Soğutma Kompresörleri: 
Yarı hermetik pistonlu soğutma kompresörleri 
sızdırmaz contalar kullanılmış, yarı kapalı, elektrik 
motoru ve mekanik aksamı tamir için sökülebilen 
kompresörlerdir. Soğuk depolar ve market 
reyonları gibi büyük ticari tesislerde kullanılır.

Hermetik Scroll Soğutma Kompresörleri: Tam kapalı 
kompresörler olup, uygun güçte elektrik motorunun  
tahrik mili üzerinde salyangoza benzer düzenek sürekli 
aynı yönde dairesel hareket ile soğutucu akışkanın 
emme ve sıkıştırma işlemini yapan kompresörlerdi. 
Oldukça yeni bir kompresör tipi olup daha çok küçük 
tip split iklimlendirme cihazlarında kullanılır.

Türbinli Tip (Santrifüj) Kompresörler: Açık 
ve yarı hermetik tipleri mevcuttur ve soğuk 
su üretirler. Bu tip kompresör genellikle 
büyük klima santrallerinde kullanılır. 

Rotary Kompresörlerler: Rotary soğutma 
kompresörü, tam kapalı hermetik 
tasarıma sahiptir. Küçük hacimli ve sessiz 
kompresörlerdir. Klimada kullanılır.

Vidalı Kompresörler: Elektrik motoru tahrik 
miline bağlı, birbirine geçmiş birden fazla sonsuz 
dişlinin senkronize halde dönmesi sırasında 
dişliler arasında soğutucu akışkan emme 
basma işlemi devam eder. Semi Hermetik 
(yarı kapalı) tasarıma sahiptir. Genellikle büyük 
kapasiteli sistemlerde tercih edilmektedir. 

Soğutma sistemlerinde kompresörün krank, 
biyel ve perno gibi hareketli parçalarını yağlamak 
ve aşınmadan kaynaklanan ısıyı düşürerek 
kompresör performansını ve ömrünü artırmak 
amacı ile kompresör yağları kullanılmaktadır. 
Kompresör yağları aşınma önleme özelliklerinin 
yanısıra, soğutma hattındaki ve bağlantılardaki 
plastik parçaları koruyarak sızan soğutucu 
madde miktarını azaltmak işlevi de görürler.

Soğutma kompresörlerinde yağlama, çarpmalı tür 
ve pompalı olmak üzere birbirine göre çok farklı iki 
ayrı tür ve yöntem altında gerçekleştirilebilmektedir. 
Düşük devirli soğutma kompresörlerinde genellikle 
çarpmalı tür yağlama uygulanmaktadır. Bu tür 
kompresörlerde yağlama, biyel büyük ucuna 
bağlanmış özel kepçeciklerin kompresör karterinde 

mevcut yağlama yağına çarpması ile, krank mili 
ana yatakları ile biyel büyük ucu yataklarının ve 
biyel küçük ucu yatak ve pernosu ile, silindir ve 
piston çeperlerinin yağlanması sonucu gerçekleşir. 
Yüksek devirli soğutma kompresörlerinde ise 
yağlama, pompalı tür, yağlamadır. Pompalı 
tür yağlamada, kompresör karterinde mevcut 
yağlama yağı, yağ pompası ile emilerek, krank 
milinde, biyel kollarında ve tüm yataklarda mevcut 
kanalcıklardan tüm sürtünen elemanlara pompalanır 
ve böylece yağlama olayı gerçekleşmiş olur.

2.SOĞUTMA KOMPRESÖRLERINDE YAĞIN ÖNEMI

Soğutma kompresör yağının amacı kompresörün 
krank, biyel ve perno gibi hareketli parçalarını 
yağlamak ve aşınmadan kaynaklanan ısıyı en aza 
indirgemektir. Yağ aynı zamanda, soğutma hattındaki 
ve bağlantılardaki plastik parçaları koruyarak sızan 
soğutucu madde miktarını da azaltmaktadır. 

Soğutma Kompresörlerinde yağın 
temel görevlerini özetlersek;

•Hareket eden kompresör parçaları arasında 
sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirgemek,
•Sızdırmazlığı sağlamak,
•Sürtünme sonucu ortaya çıkan ısıyı azaltmak, 
•Soğutucu olarak yardımcı olmak, karterde 
ısınan parçaların ısısını uzaklaştırmak, 
•Kompresörde dönel elemanlarda 
meydana gelen sesi azaltmak,
•Yağlama yağının bir kısmı yoğuşturucu 
ve buharlaştırıcıya gideceği için düşük 
sıcaklıkta bile akışkan olmak, 
•İyi bir ısı geçişi sağlamak ve kompresöre 
hızlı dönebilmesi için akışkanla 
karışma özelliğini sürdürmek,
•Soğutma sistemlerinde yer alan kılcal boru veya 
genleşme vanalarında tıkanmaya yol açmamak,
•Kimyasal olarak kararlı olmak, 
•Kompresörün ömrü boyunca aynı performansta 
çalışabilmesi (uzun ömürlü olmak).

Diğer yandan bu görevleri yerine getirebilmek için 
kompresör yağının sahip olması gerekli özellikler;

•Düşük sıcaklıkta akışkan olmalıdır.
•Yüksek sıcaklıklarda kararlı halde kalmalıdır.
•Soğutucuyla, metallerle, motor izolasyonuyla, 
(hermetik kompresörlerde kullanıldığında) havayla ve 
diğer kirleticilerle kimyasal reaksiyona girmemelidir.
•Beklenen çalışma koşullarında karbonlaşmamalıdır.
•Karşılanması gereken düşük çalışma sıcaklıklarına 
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maruz kaldığında mum tortusu bırakmamalıdır.
•Kompresörde kullanılan soğutucu 
gaz ile uyumlu olmalıdır.

Kimyasal içerik ve teknik özellik karşılaştırması 
yapıldığında pek çok farklı evsafta Soğutma 
Kompresör yağı bulunmaktadır. Doğru sistem 
için doğru içerik ve özelliklere sahip yağ seçimi 
çok önemlidir. Soğutma çevriminde düzgün yağ 
dolaşımını sağlamak için kompresör yağının, 
konulacağı kompresörün bütün çalışma koşullarında 
basınca ve sıcaklığa dirençli olması gerekmektedir. 
Bu noktada hangi tür yağın ne gibi özellikleri vardır, 
olumlu ve olumsuz yönleri nedir bilmek gerekmekte 
ve doğru yağ seçimi yaparken uzman ve deneyimli 
kişilerden destek alınması önem arzetmektedir.

Soğutma sistemlerinde yağ, kompresör 
muhafazasında bulunmaktadır. Soğutma işlemi 
sırasında, kompresör muhafazasında bulunan 
yağın bir kısmı soğutucu akışkanla birlikte soğutma 
sistemine taşınmaktadır. Taşınan yağın bir kısmı 
yoğuşturucu ünitesinde bir kısmı ise soğutucu 
akışkan içinde çözünmüş olarak bulunmaktadır. 
Yeterli önlemler alınmadığı durumlarda soğutma 
sistemi içinde farklı yerlerde biriken yağlar zamanla 

kompresörün yağsız kalmasına ve soğutma sisteminin 
ömrünün kısalmasına neden olabilmektedir. 
Bununla birlikte kompresör çalışması esnasında 
yağ içinde çözünen soğutucu gaz nedeniyle 
kompresör yağının viskozitesi düşmekte, oluşan 
yağ filmi koparak yük taşıma kapasitesinin ve 
aşınma önleme kabiliyetinin düşmesine sebep 
olmaktadır. Bu sebepler ile soğutma kompresöründe 
kullanılan yağ ile soğutma sistemindeki soğutucu 
akışkanın uyumu yani sisteme ve soğutucu 
gaza uyumlu yağlayıcı seçimi çok önemlidir. 

Soğutucu akışkanlar, soğutma mekanizmalarında 
ısı alışverişinde yer alan maddelerdir. Bu akışkanlar 
düşük sıcaklıkta evaporatördeki buharlaşma 
işleminde ısı alır ve daha yüksek sıcaklık ve 
basınçta yoğuşma sırasında ısıyı geri aktarır. 
Uzun yıllar boyunca soğutucu olarak farklı türde 
bileşikler kullanılmıştır. Endüstrinin gelişimi, daha 
iyi termodinamik ve servis parametrelerine sahip 
soğutucu akışkanın kullanılmasına neden olmuştur. 

Doğal ve sentetik soğutucu akışkanlarla 
ilgili sınıflandırma ve terminoloji şeması 
Tablo 1'de paylaşılmıştır [8].

Tablo 1. Soğutkanların Sınıflandırması

Günümüzde soğutma sistemlerindeki kompresörlerde 
yaygın olarak kullanılan yağ çeşitleri; mineral 
yağlar, alkalibenzen ve sentetik yağlayıcılardır. 
Kompresörlerde kullanılan yağlardan mineral olanları 
sıcaklık ve basınç toleransı açısından düşüktür. 

Mineral Yağ Içeren Yağlayıcılar: Daha çok 
CFC ve HCFC soğutkan kullanan soğutma 
sistemleri için uygundur. Genelde R11, R 22, 
R134a,R600, R 717 vb. soğutucu akışkanlı 
kompresörlerde kullanılabilen yağlardır. 

SOĞUTKANLAR

EKİM-KASIM-ARALIK 2021 • YIL: 24 • SAYI: 9550



51

Uygulama

Sentetik Kompresör Yağları: Alkalibenzen, 
polialfaolefin (PAO), polyolester (POE), Polialkilen 
glikol (PAG) vb.yağları içeren yağlayıcılardır. Genelde 
R134a, R 404a, R407a, R407b, R407c, R 410a, 
R600, R 717 vb. soğutucu akışkanlı soğutma 
kompresörlerinde kullanıma uygundurlar [1] [2] [7].

HFC soğutucu akışkanlardan R134a, R125, 
R143a ve R32 olanlar sınırlı karışabilirlik ve 
mineral yağlarda düşük çözünürlüğe sahiptirler.  
Bu soğutucu akışkanlar sentetik yağlayıcılarda 
daha yüksek çözünürlüğe sahiptirler ve daha 
az faz ayrılması eğilimi gösterirler [7].

Mineral Bazlı Kompresör Yağları: Mineral olarak 
adlandırdığımız, rafinerlerde, vakum distilasyonuyla 
elde edilen, bilahare solvent içindeki asfaltik 
ürünlerle, kükürt, azot bileşikleri gibi istenmeyen ağır 
bileşiklerin arıtıldığı ve son olarak da 800 atmosfer 
basınç altında, gene solvent yardımıyla içindeki 
mumsu bileşiklerin %85 oranında arındırıldığı petrol 
türevi yağlardır. Bu yağlar amonyaklı soğutma 
komresörlerinde ve R-22 freon gazı kullanan vidalı 
ve pistonlu kompresörlerde kullanılmaktadır. Florin 
hidrokarbon soğutucuları (R12, R22, R502 gibi) ve 
amonyak kullanan soğutma üniteleri için de uygundur.

AB Bazlı Kompresör Yağları: Alkil benzen esaslı 
sentetik soğutma kompresör yağlarıdır. Özellikle 
soğutma gazı olarak Amonyak ve HCFC’nin kullanıldığı 
sistemler için tavsiye edilmektedir. Açık, yarı açık 
ve hermetik tipteki soğutucu kompresörlerde ticari, 
endüstriyel ve bireysel kullanım için uygundur. 
Vidalı ve pistonlu tipte kompresörlerde kullanılabilir. 
Özellikle amonyaklı (R717) sistemlerde yüksek 
sıcaklıklarda ve düşük sıcaklıklarında kullanılabilirler. 
PAB bazlı kompresör yağları ise Polialkilbenzen 
olarak adlandırılan tam sentetik yağlayıcı içeren 
kompresör yağlardır. Bunlar daha ziyade -45 
ve üzeri çok yüksek soğutma derecelerinde 
kullanılmaktadır. Bu yağlar madeni yağlarlarla 
karşılaştırıldıklarında conta uyumluluğu ve elektriksel 
yalıtım özellikleri bulunmaktadır. Bu yağlayıcıların 
sınırlı karışabilirlikleri nedeniyle POE'ler veya 
PAG'ler ile etkili bir şekilde rekabet edemezler [7].

POE Bazlı Kompresör Yağları: Poliol esterler 
ile formüle edilmiş gelişmiş sentetik soğutucu 
kompresör yağlarıdır. R134A, R23, R404A, R407C, 
R507 ve diğer HFC karışımları ile çalışan her türlü 
uygulamada açık, yarı açık ve hermetik kompresörler 
için önerilmektedir. R134a/R1234yf soğutucu madde 
ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, 
start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel 

POE (polyester) klima kompresörü yağı olarak da 
kullanılırlar. Poliol ester (POE) yağlayıcılar, biyolojik 
olarak parçalanabilmektedir. Ağırlıklı olarak ev içi ve 
ticari soğutucu sistemlerinde kullanılmaktadırlar. 
Mineral yağlarla karıştırılabilirler, Ayrıca, PAG'lardan 
daha az higroskopiktirler. Yüksek sıcaklıklarda 
nem adsorbe ederler. Ester, alkoller ve asitler 
oluşturmak üzere (tersinir şekilde) parçalanarak 
erken sistem arızasına neden olabilirler. Otomotiv 
endüstrisi için tavsiye edilmezler çünkü otomotivde 
kullanılan elastomerlerle uyumlu değillerdir. 
Soğutucu akışkan sisteminde bulunan birçok kirlilik, 
sistemden kir taşınmasına neden olur. Bu kılcal 
boruların tıkanmasına neden olabilmektedir [7].

PAG Bazlı Kompresör Yağları: Polialkilen glikol 
bazlı tam sentetik, higroskopik yağlardır. Farklı 
viskozitelerle, birçok araç ve kompresör üreticisi 
tarafından R134a soğutucu akışkanlı klima 
sistemlerinde kullanılmaktadır. R134a soğutucu 
maddeyle iyi bir şekilde karıştırılabilmektedir ve 
çoğu binek araç ve ticari araç klima sisteminin 
yağlanması için uygundur. PAG yağların dezavantajı, 
higroskopik olmalarıdır, yani çevre havasındaki 
nemi çekmeleri ve kendilerine bağlamalarıdır. 
Klima sistemindeki nem içeriğinin fazla olması, 
asitlerin ve korozyon oluşumuna katkıda bulunur. 
Bu tür yağlar daha zor koşullar için üretilmiş ürünlerdir. 
Özellikle sıkıştırma basınçları ve soğutma dereceleri 
yüksek kompresörlerde kullanılır. HFC'lerle birlikte 
kullanıldıklarında mineral yağlara göre daha avantaj 
sunmaktadırlar. Yüksek basınç ve sıcaklıklarda gaz 
halindeki soğutucu akışkan içinde düşük çözünürlüğe 
sahiptirler ve mükemmel yağlama sağlarlar. 
Otomotiv iklimlendirme sistemlerinde çoğu 
elastomer ile uyumlu oldukları için tercih edilirler. Bu 
yağlayıcılar çok higroskopik olması sebebi ile düşük 
dielektrik arıza voltajları oluşturmaktadırlar. Bu da 
sızdırmaz elektrik motorlarına sahip sistemlerde 
sorun oluşturabilmektedir. PAG tarafından emilen 
su serbest değildir ancak güçlü bir şekilde bağlı bir 
hidrasyon olarak bulunur; bu nedenle, serbest sudan 
kaynaklanan korozyon ve kristaleşme oluşumu 
otomotiv sistemlerinde bir sorun oluşturmaktadır [7].

PAO Bazlı Kompresör Yağları: Polialfaolefin bazlı 
yağlar higroskopik değildir. Yani diğer yağların aksine, 
çevre havasından nem çekmez. Böylece, PAO yağların 
kullanılması sayesinde, bileşenlerin buzlanması veya 
asitlerin oluşumu gibi nem problemlerinin önlenmesi 
mümkündür. Alternatif olarak, farklı PAG yağların 
yerine kullanılabilir. Vidalı kompresörler, tek ve çok 
kademeli tüm pistonlu ve santrifüjlü kompresörlerde 
kullanılmak üzere tavsiye edilirler. PAO yağlar diğer 
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Soğutma kompresör yağlarında kullanılan baz 
yağ ve soğuyucu/yağ uyumu dışında önem 
arzeden teknik özellikler ise şunlardır:

•Kinematik Viskozite
•Parlama noktası
•Akma noktası
•Korozyon Önleme
•Oksidasyon Direnci
•Köpürme Eğilimi

Kinematik Viskozite: Yerçekimi altında bir sıvının 
akışa gösterdiği dirençtir. Yağlayıcılık fonksiyonu 
düşünüldüğünde en önemli parametre kuşkusuz yağ 
viskozitesi olmaktadır. Yağlama yağının viskozitesi 
soğutucu akışkanın cinsine ve kompresörün 
tipine uygun olarak seçilir. Kompresör yağının 
viskozitesinin kompresörün performansını 
düşürecek düzeyde olmaması, kompresör mekanik 
kaybının azaltılması amacıyla; kullanılan yağların 
olabildiğince düşük viskoziteye sahip olması tercih 
edilir. Soğutma kompresörü yağlarında enerji 

verimliliğini etkileyen parametrelerin başında 
viskozite gelmektedir. Viskozitenin düşük olması 
verim artışını da beraberinde getirmektedir. 
Viskozite ile ilişkili diğer bir parametre Viskozite 
İndeksi (VI) dir. Yağın kullanımı sırasında 
sıcak/soğuk geçişlerde viskozitenin değişiminin 
minimum düzeyde olabilmesi yüksek VI’a sahip 
yağ seçimi ile mümkündür. Ayrıca yüksek VI sahip 
yağlar yüksek ve düşük sıcaklıklarda daha iyi aşınma 
önleme ve sürtünme önleme performansı sağlarlar. 

Akma Noktası: Yağın akabileceği en düşük sıcaklıktır. 
Düşük bir akma noktası, sistemin tasarım çalışma 
koşullarında, yağın sistemde erişilen en düşük 
sıcaklıklarda donmayacağının bir göstergesidir. 
Kompresör yağının akma noktasının düşük 
olması, çalışma sıcaklığında donmayı engeller 
ve akışkanlığını korur. Yağın soğutucu gaz ile 
karşılaşması halinde uyumlu çalışmasını sağlar.

Parlama Noktası: Bir tutuşturma kaynağı 
olduğunda, yağ buharının tutuşacağı en düşük 

yağlarla belirli bir dereceye kadar karışır, bununla 
birlikte "dinlenme durumunda" iken onlardan tekrar 
ayrılır ve bu nedenle kalıcı bir bağlantı oluşturmaz. Bu 
sayede, yağların gerekli viskozitesinin korunması ve 
genel viskozitede bir değişiklik olmaması sağlanır. 
PAO yağlar depolama kararlılığı, geleneksel 

yağlara göre çok daha yüksektir. 
PAO yağ R134a soğutucu madde için, kısmen 
R1234yf soğutucu madde ve diğer soğutucu 
maddeler için uygundur. Alternatif olarak, R134a 
için sunulan farklı PAG yağların yerine kullanılabilir. 
 

Tablo 2.Soğutma Kompresör Yağları ve Karşılaştırılması [6]

5: Mükemmel  4: Çok İyi  3: İyi  2: Orta  1: Zayıf

Özellikler Parafinik 
Mineral Yağ

Naftenik 
Mineral Yağ

Polialfaolefin 
(PAO)

Alkil Benzen 
(AB)

Polialkilen 
Glikol
(PAG) 

Polyol Ester
(POE)

Kimyasal 
Stabilite 3 3 5 4 3 3

Termal 
Stabilite 3 3 4 4 3 4

Uçuculuk 3 2 5 3 3 5

Düşük 
Sıcaklıkta
Akışkanlık

1 3 4 3 3 4

Viskozite-
Sıcaklık 3 2 3 2 3 4

Hidrolitik 
Stabilite 4 4 5 3 3 2
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sıcaklıktır. Soğutma kompresörlerinde kullanılan 
yağın güvenlik sebebiyle parlama noktası yüksek 
olmalıdır. Soğutma kompresör yağları, soğutucu 
sistemlerinde yangın tehlikesi teşkil etmese de düşük 
parlama noktasına sahip yağlar tercih edilmez. 

Korozyon Önleme Özelliği: Kompresör yağının 
kompresör içinde bulunan mangan-fosfat, 
alüminyum, bakır vb. metaller üzerinde korozif 
etkisinin bulunmaması gerekir. Bu sebeple yağ 
içeriğinin kompresör metalleri ile uyumlu olması ve 
yağlayıcı formülasyonunun korozyon önleyici içeriğe 
sahip olması beklenir. Kompresör yağında kullanımla 
birlikte oluşabilecek yağ asitleri de kompresör içinde 
bulunan farklı malzemeler üzerinde korozyona sebep 
olabilmektedir. Bu sebeple kompresör yağı içeriğindeki 
korozyon inhibitörlerinin metal ve alaşımlarını, metal 
yüzeylerde film oluşturarak yağlardaki asit artıklarının 
kimyasal etkilerinden koruyabilmesi istenir. 

Oksidasyon Direnci: Oksidasyon kısaca yağın 
çamurlaşmaya başlaması anlamına gelir. Oksidasyon 
reaksiyonları, ekzotermik ve çok karışık reaksiyonlar 
dizisidir.  Yağın oksitlenmesi sonucu genellikle 
viskozitesi artmakta, yağın içerisinde asidik artıklar 
ve karbonlu maddeler oluşabilmektedir. Bu birikintiler 
yüzeyde bir yalıtkanlık meydana getirdiklerinden 
yüzeylerde sıcaklığın artmasına sebep olabilmektedir. 
Bu etki de kompresör parçalarının görevlerini 
tam olarak yerine getirmesine engel oluşturarak 
çeşitli arızalara yol açabileceğinden performans 
düşecektir. Ancak bir yağın oksidasyon direnci ne 
kadar artarsa, yağlama kalitesi o kadar artar [6].

Köpürme Eğilimi: Kompresörün ilk çalışması 
esnasında krank milinin dönmesi ile köpük 
oluşabilmektedir. Kompresör yağında köpük 
oluşması yağlama performansını azaltacağından 
köpük oluşumu önlenmesi gereken bir 
parametredir. Soğutma kompresör yağında oluşan 
köpük kompresör işleyişinde bazı problemlere 
sebep olmaktadır. Kompresör yağında oluşan 
köpüklenme yağda kabarcıklar oluşmasına neden 
olur bu durum yağın istenilen şekilde kompresör 
parçalarının yağlanmasına engel olur. Yağdaki 
köpürme yüzünden yaşanan bu olumsuzluklar bir 
soğutma kompresör performansına ve verimliliğine 
zarar vererek ciddi hasarına neden olabilir. 

3.SOĞUTMA SISTEMLERINDE ENERJI VERIMLILIĞI

Doğal enerji kaynakları kullanımının, harcanan enerji 
miktarının artmasına bağlı olarak hızla artması, 
buna bağlı olarak çevresel etkilerin gözle görülür ve 

hayatı etkiler konumda öne çıkması enerji kullanımı 
konusunda yeni yaklaşımların oluşturulması 
ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda 
özellikle enerji verimliliği konusu, küresel ölçekte 
mal ve hizmet alımlarında karar verme süreçlerinde 
önemli bir etken olmuş ve aynı ölçüde yasal 
düzenlemelerde de yer bulmaya başlamıştır. 

Çok farklı tanımları olmakla birlikte enerji verimliliği; 

•Enerji girdisinin üretim içindeki payının 
azaltılması, aynı üretimin daha az enerji tüketilerek 
gerçekleştirilmesi (ABD Enerji Bakanlığı tanımı) ya da 

•Tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve 
kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı ve sosyal 
refahı engellemeden en aza indirilmesi (EİE tanımı)

şeklinde ifade edilmektedir. 

Günümüzde soğutma sistemlerinin giderek artan 
kullanımı ile birlikte bu sistemlerde enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik çalışmalar da önem kazanmıştır. 

Bir soğutucunun ne kadar verimli olduğunu 
anlamak için performans katsayısı COP ve 
elektrik verimliliği EER (Energy Efficiency Ratio) 
değerleri gösterge olarak kullanılmaktadır. 
Soğutma sistemlerinin enerji verimliliğini ifade 
etmekte kullanılan en yaygın ölçü COP değeridir.

•COP sistemin soğutma kapasitesinin kompresörün 
kullandığı elektrik gücüne oranıdır. Yüksek COP 
değerini sağlayabilen kompresörler eşit soğutma 
kapasitesi için daha az elektrik tüketmektedir. 
Bu yüzden, diğer özellikleri ve faktörleri eşit 
olan soğutucular arasından, en yüksek COP’a 
sahip olan soğutucu seçilmektedir.

•EER, Enerji verimlilik oranı bir soğutma 
cihazında evaporatörde elde edilen soğutma 
kapasitesinin (kW), cihazın tükettiği toplam 
elektrik enerjisine (kW) oranıdır.

COP değerinde birim kWh/kWh iken, EER’nin birimi 
BTU/kWh*h olarak alınmaktadır. Değerlendirmelerde 
son olarak da SEER “Seasonal Energy Efficiency Ratio” 
yani Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı kullanılmaktadır. 

EER değerleri tam yükle çalışma koşulunda 
ölçülürken, SEER‘de sınıflandırmalar cihazların 
mevsimsel değişikliklerle farklı oranlarda yüklenmeleri 
sonucu ortaya çıkan değerlere göre yapılmaktadır 
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Genellikle soğutma ve klima sistemlerinin kapasite 
ve verimi hakkında COP ile birlikte EER değerinden 
bahsedilir. COP kompresörün saatte tükettiği elektrik 
enerjisi ile üretttiği ısı enerjisinin kıyaslanmasına 
bağlıdır. EER değeri evaporatörde çekilen ısı miktarı ile 
elektrik tüketimi arasındaki kıyaslamayı yapar ve COP 
ile aynı anlama geldiğini kabul edebiliriz. Ayrıca bazı 
klima ve soğutma sistemleri için Sezonsal elektriksel 
verimden bahsedilir. ASEER ve SEER değerleri cihazın 
yıl boyunca ya da sezon boyunca ne kadar süre 
çalışmaya ihtiyaç duyduğu ve çalıştığı sezon boyunca 
ne kadar verimli çalıştığı ile ilgili kat sayılardır [3].

Soğutma kompresörlerinde enerji verimliliğinin 
(COP değerinin) artırılmasına yönelik çalışmalar 
kapsamında kompresör ve soğutucu tasarımlarına 
yönelik çalışmalar yürütüldüğü kadar bu sistemlerde 
kullanılan tüm malzemelerin üretiminde enerji 
verimliliği kavramının değerlendirilerek çalışmalar 
oluşturulması yaklaşımı da giderek yaygınlaşmıştır. 

Yağlayıcı açısından bakıldığında enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik yeni çalışmalar özellikle 
kompresör yağının viskozitesinin düşürülmesine 
yöneliktir. Düşük viskozite ile COP değerinin 
artırılması kapsamında yürütülen AR-GE 
çalışmaları literatürde geniş yer bulmaktadır. 

Yağ viskozitesi yüksek temas basıncı olan yataklarda 
aşınma ve sürtünme özelliklerini etkileyici çok 
önemli bir rol oynar. Farklı yağlar farklı viskozitelere 
sahiptir ve bunun yanında yağ viskozitesi sıcaklığa, 
kayma oranına ve basınca bağlı olarak değişim 
göstermektedir. İlk bakışta yüksek viskoziteli 
yağların oluşturduğu film kalınlıklarının daha 
kalın olmasından dolayı performanslarının da 
daha iyi olacağı varsayılabilir. Ancak bu durum 
her zaman geçerli değildir. Yüksek viskoziteli yağ 

ile yağlanmış sistemlerde kayma hareketinin 
sağlanması için ihtiyaç duyulan kayma gerilmeleri 
düşük viskoziteli yağ kullanılan sistemlere oranla 
daha yüksektir. Kayma gerilmesindeki yükselme 
beraberinde güç kaybını getirir, daha fazla ısı üretilir 
ve temas halindeki parçaların bozulmasına sebep 
olabilecek sıcaklık artışı olur. Sıcaklık viskozite 
değişimini tetikleyen en önemli parametredir [4].

Yağlama ile yatak yüzeylerinde oluşan sürtünme 
kaynaklı enerji kayıpları azaltılabildiği gibi 
viskozitesi uygun olmayan ya da soğutkan gaz 
içinde çözünürlüğü istenilen limitlerin dışında 
olan yağlayıcılar kullanıldığında sistem veriminde 
düşüş gözlenebilir. Bu gibi gerçekler göz önünde 
bulundurularak, kompresör performansını geliştirmek 
için uygun yağlayıcı seçimi yapılmalıdır [5].

SONUÇ

Soğutma kompresör yağı kompresörler için en 
hayati ve en kritik konuların başında gelmektedir. 
Kompresörlerin sorunsuz ve verimli bir şekilde 
çalışabilmesi için yağlama çok önemlidir. Çünkü 
yetersiz yağlama, kompresörün parçalarının 
aşınmasına, kompresörün çalışmamasına hatta 
yanmasına sebep olabilmektedir. Kompresörler 
soğutma sistemlerinde durmaksınız çalışmaktadır. 
Bu nedenle zaman içinde içlerindeki parçalar 
sürtünme sonucu aşınır ve ısınırlar. Soğutma 
kompresörlerinin çalışmaya devam edebilmeleri 
için sürtünmenin düşmesi ve parçaların soğuması 
gerekmektedir. Kompresör yağı aşınma önlemeyi 
sağlayarak parçaların soğutulmasını ve kompresörün 
verimli olarak çalışmasını sağlamaktadır. 

Diğer bir konu olarak; Soğutma sistemleri 
tasarımlarında enerji tüketiminin azaltılması için 
kompresör verimliliğin artırılması (COP değerinin 
artırılması) hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşılabilmesi, 
soğutma kompresör tasarımında gerçekleştirilecek 
yenilikler kadar kompresörde kullanılacak uygun 
malzemeler ve seçilecek uygun özelliklere sahip 
kompresör yağı ile mümkün olabilecektir. Bu durum 
göstermektedir ki uygun ve doğru yağlayıcı seçimi 
ile hem kompresör performansı artırılabilmekte 
hem de enerji verimliliği sağlanabilmektedir.

Bu kapsamda kompresör yağları formülasyonlarında 
yürütülen çalışmalar daha düşük viskoziteli kompresör 
yağlarının geliştirilmesi yönünde evrilmektedir. 

Tablo 3. Mevsimsel Seasonal SEER ve SCOP Değerleri Tablosu
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Kompresör yağının viskozitesinin düşürülmesi ile 
COP değerinin arttığı bilinmektedir, fakat azalan 
viskozite ile yağ filmi kalınlığı da azalacağından yağdan 
beklenen aşınma önleme performansının sağlanması 
güçleşmektedir ve bu durum yağlayıcı üreticilerinin 
düşük viskoziteli soğutma kompresör yağı geliştirme 
çalışmalarında karşılaştıkları en önemli problemdir. 

Soğutma kompresörlerinde kullanılacak yüksek 
performanslı düşük viskoziteli kompresör yağlarının 
geliştirilmesine yönelik çalışmalarda elde edilecek 
başarılı sonuçlar ve kompresör tasarımlarında 
uygulanacak yenilikler ile daha verimli soğutma 
sistemlerin oluşturulabilmesi mümkün olabilecektir.•
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Makale

ÖZET

Kesme ve birleştirme olarak tanımlanabilecek 
günümüz üretim teknolojisinin getirdiği tüm 
kısıtlamalar, üç boyutlu (3B) eklemeli üretimin 
gelişmeye açık yapısıyla yakın gelecekte ortadan 
kalkacaktır. Çünkü teorik olarak eklemeli 
üretim “atom, atom” üst üste ekleme temeline 
yakınsamaktadır. Endüstrinin her alanında bileşen 
ve sistemlerin üstün performanslarda ve bilinen 
çözümlerin (alışılagelmiş geometrilerin) dışındaki 
yapılarda üretimi, 3B eklemeli üretime uygun 
tasarım ve üretim yaklaşımları ile mümkün olacaktır. 
Geleceğin dünyasında endüstriyel taşımanın ana 
yükünü, mamuller ya da yarı mamuller değil, 
üretimde kullanılacak üç boyutlu yazıcılar ve bunların 
kullanacağı malzemeler oluşturacaktır. Söz konusu 
endüstriyel dönüşümün 10-30 yıl arasında değişen 
bir zaman diliminde tamamlanacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eklemeli üretim, 
3B yazıcı, BIM, Dijitalleşme

ABSTRACT

All the limitations of today's production technology, 
which can be defined as cutting and unifying, will 
disappear in the near future with the development 
of three-dimensional (3D) additive manufacturing. 
Because, theoretically, the additive manufacturing 
converges to the basis of atom-by-atom 
superposition. In all areas of industry, the production 
of components and systems in superior performances 
and in structures other than known solutions 
(conventional geometries) will be possible with design 
and production approaches suitable for 3D additive 
manufacturing. In the future world, the main burden 
of industrial transport will not be products or semi-
finished products, but three-dimensional printers that 
will be used in production and the materials they will 
use. It is foreseen that the industrial transformation 
will be completed in a period of 10-30 years.

Key Words: Additive manufacturing, 
3D printers, BIM, Digitalization

1. GIRIŞ

3B eklemeli üretim yöntemleri ve cihazları hızlı bir 
gelişme aşamasındadır. Firmalar ve Üniversiteler 
bu teknoloji yarışında öne çıkabilmek için kendi 
teknolojilerini tanıtma ve standartlarda kabul 
ettirme çabasındadırlar. Bu alandaki ASTM 

F2792-12a (Standard Terminology for Additive 
Manufacturing Technologies) genel kabul görmüş 
standart olmasına rağmen, bu standart 2015 yılında 
yürürlükten kaldırılmış ve yerine yeni bir standart 
önerilmemiştir [1]. Bu durum da, yeni geliştirilen 
teknolojilerin etkinliğinin öncüllerine kıyasla daha 
yüksek olması, bu nedenle gelişmekte olan bu 
alanda bir standartlaşmaya henüz varılamamış 
olması ile ilişkilidir. Buna rağmen literatürde 
yaygın olarak bu standarttaki isimlerin kullanımına 
devam edilmektedir. Konu ile ilgili standartlaştırma 
çabası henüz başlamamıştır ancak yöntemlerin 
Türkçe karşılıkları için öneriler mevcuttur [2].

En çok kullanılan üç yöntem Malzeme Ekstrüzyonu 
(ME), Toz Yataklı Ergitme (TYE) ve Fotopolimerizasyon 
(FP) olarak görülmektedir. Malzeme Ekstrüzyonu 
yöntemi daha çok görselleştirme ve hobi kullanımı için 
yaygınken, sanayi kullanımında TYE ve FP yöntemleri 
gittikçe daha çok kullanım alanı bulmaktadır. Eklemeli 
üretimin kullanımının yaygınlaşması için yapılan 
akademik çalışmaların yanında [3], kamu kurumlarına 
ve özel kuruluşlara dünya çapında sektör odaklı 
denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan 
firmalar, son birkaç yılda 3B eklemeli üretim alanına 
özel olarak firmaların nasıl bir dönüşüm geçirmeleri 
gerektiğine dair raporlar hazırlamışlardır [4]. Bu 
akademik çalışma ve raporlar eklemeli üretimin 
ekonomik risk, güvenlik, hız, kalite, stoklama, geri 
dönüşüm, estetik, çevresel etki, atık oluşturma, 
enerji tasarrufu ve hammadde çeşitliliği açısından 
geleneksel üretim yöntemleri ile rekabet edebilirliğini 
irdelemektedir. Bunun yanında, dönüşümün 
yaratacağı ekonomik etki de tartışılmaktadır. Bir 
araştırma sonucunda, araştırmaya katılan sanayi 
şirketinden %11’inin hâlihazırda bazı parçalarının seri 
üretiminde 3D yazıcı kullandıkları belirlenmişken, 
büyük Kuzey Amerika şirketlerinden %42’sinin 2020 
itibariyle TYE 3D yazıcıları operasyonlarının büyük 
kısmında kullanacaklarını söyledikleri raporlanmıştır 
[3]. Sanayi kullanımında önemli bir etken de maliyettir. 
Eklemeli üretim az sayıda parça üretimi söz konusu 
olduğunda geleneksek seri üretim yöntemlerine karşı 
rekabetçi hale gelmiştir. Özellikle müşteriye özel 
ürün geliştirme konusunda talep arttıkça, firmaların 
eklemeli üretim yatırımları da hızlanmaktadır. 
Öncelikli olarak havacılık ve uzay, askeri teknolojiler 
ve spor alanlarında ihtiyacı en iyi şekilde sağlayan 
az sayıda parçanın hızlı şekilde üretilmesi için 
eklemeli üretim kullanımı yaygınlaşmaktadır. Büyük 
teknoloji ve sanayi şirketleri Endüstri 4.0’a geçişteki 
hazırlık seviyelerini göstermek için 3B eklemeli 
üretim ile ürettikleri parçaların son ürünlerinde 
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kullanımını da bir parametre olarak sunmakta ve 
bir saygınlık göstergesi haline getirmektedirler.

Tüm bu gelişmeler ışığında TÜBiTAK tarafından 2016 
yılı sonunda sunulan “Yeni Sanayi Devrimi Akıllı 
Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası” ülkemizdeki 
ilk stratejik çalışma olarak kabul edilebilir. Eklemeli 
üretimin en çok katma değer sağlayacağı düşünülen 
üç teknolojiden biri olarak sunulduğu bu raporda, 
geleceğin fabrikalarının temel unsurlarından biri 
eklemeli üretim olarak gösterilmiştir. Daha çok 
TYE yönteminin gelecekte yoğun kullanılacağı 
öngörülmüş ve bu yöntemle eklemeli üretim 
yapabilmek için gerekli teknolojiler malzemeden 
başlayarak optimizasyon modülleri ve simülasyon 
yazılımlarına kadar tüm süreçleri ile işlenmiştir. 
Bu yol haritası raporunu takiben diğer bakanlıklar, 
odalar ve STK’lar tarafından da bazı çalışmalar 
yapılmıştır. Sonucunda Mayıs 2018’de Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan “ Türkiye’nin 
Sanayi Devrimi – Dijital Türkiye Yol Haritası” ile 
en olgun haline gelmiştir. Bu kapsamda eklemeli 
üretimin önemi ve firmalarımızın, diğer Endüstri 
4.0 (dijitalleşme) bileşenleri ile birlikte, eklemeli 
üretim alanında hazırlık seviyeleri hakkında yapılan 
araştırma sonuçları paylaşılmıştır. Buna göre eklemeli 
üretim farkındalığı en yüksek ancak memnuniyeti 
en düşük alt alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. 3B EKLEMELI ÜRETIMIN IKLIMLENDIRME 
SISTEMLERINDE KULLANIMI

3B eklemeli üretimin önemli ölçüde etkileyeceği 
alanlardan bir tanesi yapı-bina endüstrisidir. 
İklimlendirme sektöründe, tüm bileşen ve sistemlerin 
3B eklemeli üretim teknolojisi ile sayısal-dijital 
fabrikalarda üretilmesi, hatta bu bileşen ve sistemlerin 
bina kabuğu ile birlikte eş zamanlı olarak yerinde 
üretilmesi mümkündür. Bu alandaki öncü çalışmalar 
2004 yılında ABD’de ortaya çıkmış ve doğal afet, savaş 
vb. acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine hızlıca konut 
üretebilmekten, Mars kolonilerinin kurulumunda 
çalışacak sistem tasarımına kadar geniş bir alanda 
uygulama önerileri sunulmuş ve prototipler imal 
edilmiştir [5]. İşlevsel ilk örneklerden olan dünyanın 
ilk 3B eklemeli üretim yöntemiyle basılan apartman 
binası 2015 yılında Çin'de inşa edilmiştir. 2016'da 
ise 3B eklemeli üretim yöntemi ile Dubai’de bir ofis 
inşa edilmiştir. Bu örneklerde, mekanik tesisat, 
atık su tesisatı vb. bina bileşenleri geleneksel 
yöntemlerle üretilerek binaya bağlanmışlardır. Yapı-
bina endüstrisinde 3B eklemeli üretim yönteminin 
kullanıldığı örnekler her geçen gün artmaktadır. Bu 
yapıların bazıları deneysel çalışma amacıyla, bir 

kısmı ütopik ortak yaşam alanları olarak, bir kısmı 
ise farklı amaçlar için oluşturulan tamamen işlevsel 
yapılar olarak tasarlanmış ve/veya üretilmişlerdir.
Kısa zaman önce ortaya atılan "Dijital Olarak İnşa 
Edilmiş Binalar" (Digitally Fabricated Buildings) 
kavramı [6]; Mimarlık, Mühendislik, İnşaat sektörleri 
ile işletme sahipleri için yeniçağın eklemeli üretim 
çağı olacağını ve bu değişime ayak uydurabilmek 
için kullandığımız mühendislik yaklaşımlarının 
yenilenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu alanda 
eklemeli üretimin "bir sonraki en büyük adım" olma 
potansiyeline sahip olduğunu belirtilmiştir. Bu adımı 
atabilmek için, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat 
sektör temsilcileri arasında eşgüdümün sağlanması, 
“bina bilgi modellemesi (BIM), parametrik iş akışı 
modellerinin geliştirilmesi ve bütünleşik yapı 
elemanları mühendisliği” alanlarının yakın gelecekte 
önemli araştırma ve uygulama konuları olması 
beklenmektedir. Yeni mühendislik yaklaşımları, bina 
inşa elemanları, sıhhi tesisat, HVAC, elektrik tesisatı 
vb. unsurlar için doğadan ilham alan özgün (serbest) 
tasarımları içerecektir. Bu tasarımların üretilmesi 
geleneksel yaklaşımlarla mümkün olamayacaktır.

İklimlendirme endüstrisinin mühendislik kültürünün 
sonucu olarak, oluşan tasarımlar çoğunlukla talaşlı 
imalat ve metal şekillendirme işlemleri ile elde 
edilebilecek tekrarlı doğrusal yapılardır. Bu yapılar 
verimlilik konusunda sınırlıdır ve bir mimarın estetik 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek olmaktan çok 
uzaktır. Eklemeli üretimin iklimlendirme sanayinde 
kullanımını yüksek performans için eklemeli üretim 
ve bütünleşik tasarım için eklemeli üretim olarak iki 
başlıkta düşünebiliriz. Bu iki alanın gerçekleşmesi 
farklı zaman ölçeklerinde sahiptir. Aslında, ısı 
değiştiriciler ve fanlar gibi yüksek performanslı 
bileşenler hâlihazırda 3D yazıcılar kullanılarak 
üretilmektedir. Son yirmi yılda eklemeli üretim 
teknolojisi ve endüstrisinin hızlı büyümesi göz önüne 
alındığında, 3D yazıcıların HVAC sektörüne güvenilir 
bir üretim aracı olarak entegrasyonu on yıldan fazla 
sürmeyecektir. Ancak, tüm HVAC bileşenlerinin, 
tüm pazardaki parçaların ve bütünleşik tasarım ile 
3B bina inşasında eklemeli üretim kullanımı için 
daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Enerji verimliliği 
politikaları, İç Çevre Kalitesi hassasiyetinin arttırması 
ve Yüksek Performanslı Bina uygulamalarının artması, 
mühendisliğin sınırlarını zorlamakta; bu nedenle, 
geleneksel mühendislik yöntemleri (hem tasarım 
hem de üretim için), yüksek performans ihtiyaçlarını 
karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Verimliliği 
artırmak için tasarım ve üretim süreçlerini anlama 
yöntemimizi değiştirmemiz gerektiğini açıktır.
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Dijital dönüşüm süreçlerinin iklimlendirme 
sektörünce kabul edilmesine bir örnek olarak BIM 
uygulamalarını ele alırsak BIM’in kavramsal olmaktan 
gerçek hayattaki bir uygulamaya geçmesinin yirmi 
yıldan fazla sürdüğünü görebiliriz. BIM metodolojisi 
günümüzde yüksek performanslı binaların tasarımı, 
yapımı ve işletilmesi için hayati öneme sahiptir. 
BIM'in amacı parçaları, montaj işlemlerini ve 
operasyonel ihtiyaçları organize etmektir. Ancak, 
henüz eklemeli üretim araçları içeren herhangi 
bir BIM yazılımı ortaya çıkmamıştır. Aslında bu, 
Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektörlerinin 
eklemeli üretimi uygulamaları için başlangıç noktası 
olacaktır. Bu oldukça organize bir profesyonel 
yaklaşım meselesidir. Şimdi tartışma ve beyin fırtınası 
aşamasındayız ve bu sürecin uygulamaya dönüşen 
ilk sonuçlarını görmekteyiz. HVAC endüstrisinin 
değer zincirinin tüm bileşenleri, eklemeli üretimin 
entegrasyonu için yapılacak kuramsal çalışmaya dâhil 
edilmelidir. Sonuç olarak bulut bilişim, IOT, süper 
bilgisayarlar vb. son teknolojik gelişmeleri içeren 
bir iş modeline yakınsanması kaçınılmazdır. Yeni 
sanayi devrimini yani Endüstri 4.0’ı kurgulayanlar, 
HVAC endüstrisinde üretim yöntemlerini ve tasarım 
stratejilerini dönüştürme fırsatını kaçırmayacaktır.

Bir bina sahibinin ihtiyacı, sağlıklı, konforlu ve 
sürdürülebilir bir yaşam alanıdır. Eklemeli üretim 
ile bunlar hem daha kısa sürede hem de yüksek 
kalitede sağlanabilir. Uzun vadeli bir tahmin olarak, 
bir MÜHENDİS; BIM yazılımı kütüphanesinden bir 
ısı değiştiricinin temel tasarımını seçebilir ve bina 
cephesinde bu ekipman için uygun bir yer seçebilir ve 
bazı sınır koşulları ve analiz araçlarını onaylandıktan 
sonra bir Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (HAD) 
uygulaması yeni kanal hattı tasarlamak için gerekli 
hesaplamaları gerçekleştirebilir. MÜHENDİS’in 
bilgisayarındaki “Bulut Veri İşleme” modülü CFD 
uygulaması kontrol edecek ve ısı değiştiricinin temel 
tasarımında ve ayrıca kanal hattında optimizasyon 
yapacaktır, böylece maksimum verimlilik elde edilebilir. 
Bu aşamada bilgisayardaki BIM yazılımı, entegre bir 
tedarikçinin yazılımını kullanarak sisteme uygun fanı 
seçebilir, projeyi kontrol eder ve tasarım için gerekli 
optimizasyonları yapar, MÜHENDİS onayladıktan 
sonra siparişi gönderir. Fan üreticisi tesisinde 
bulunan veya birçok fana ihtiyacınız varsa hâlihazırda 
inşaat alanında bulunan 3D yazıcıya fan geometrisi 
gönderilir. Tüm sistemin tasarımı sizin tarafınızdan 
onaylandıktan sonra, veriler sahaya gönderilecek 
ve tüm eklemeli üretim işlemlerinin simülasyonu, 
sahadaki “3B Müteahhit Firma” yazılımı tarafından 
kontrol edilir. Sonunda, çok çeşitli malzemeleri 
basabilen çok amaçlı bir 3D yazıcı inşaatı başlatacak 

ve durum hakkında MÜHENDİS’i bilgilendirecektir. 
Aslında bu süreçte bir MÜHENDİS’e gerek yoktur. 
Bunların hepsi tek bir girdi “Mimari Tasarım” ve 
tek bir emir “Başlat” bekleyen, bir IOT şebekesiyle 
birbirine bağlı makina ve yazılım dünyasıdır.

Bu hikayedeki “MÜHENDİS”, iklimlendirme 
endüstrisinin değer zincirinin herhangi bir 
pozisyonunda çalışan bir iklimlendirme profesyonelidir. 
Bununla birlikte, bu sürecin gerçekleşebilmesi için 
tüm arka plan yazılımı, ağ protokolleri, optimizasyon 
algoritmaları, HAD metodolojileri, yasal mevzuat, 
standartlar geliştirilmelidir. Bu nedenle iklimlendirme 
sektöründe yenilikçilik, araştırma ve geliştirme ve 
standardizasyon ihtiyacı artacaktır. Bu yeni süreç 
ile birlikte iklimlendirme profesyonellerin rolü 
sahadakilerden ziyade bu alanlarda mühendislik 
tarafında olacaktır. Ayrıca, makinaler ve yazılımlar 
müşavirlik işlerini de yapabilecek ve böylece 
müteahhitlerin yükünü de taşıyacaklar. Proje için fikri 
mülkiyet sorunu bulunmaması durumunda yatırımcı 
doğrudan imalatçıyla veya özel bir bina tasarımına 
ihtiyaç duyulması halinde mimarlarla görüşecektir.

3B eklemeli üretim teknolojisi hala seri üretim için 
çok yavaş, yukarıda verilen büyük ölçekli üretim için 
yetersizdir ve bu süreçlere uygun malzemelerden 
yoksundur. İklimlendirme endüstrisi (diğerleriyle 
birlikte) ihtiyaçlarını ortaya koydukça için bu sorunlar 
çözülerek eklemeli üretim yaygınlaşabilir. Bu durum 
avantaj veya dezavantajları nitelendirilemez. 
Sadece bu değişimin yaşanması beklenebilir. 
İklimlendirme endüstrisinin tüm bileşenleri bu 
değişimin bir parçası olacak ve yeni rollerine 
evrilecektir. Teknolojinin olgunluğundan sonra, 
üreticiler özel bir HVAC ekipmanı veya sistem üreticisi 
olamalarını gerektirmeyen esnek üretim hatlarına 
sahip olacaklar. Çünkü bir otomobil yedek parçası 
üretimi yaparken gerektiğinde bir iklimlendirme 
ekipmanı üretimine kolayca geçiş yapabilirler. 
AR-GE mühendisliği bugünün üreticilerinden 
kalan en önemli, hatta tek, fonksiyon olabilir.

Piyasa düzenleyicilerin (standart koyucuların) rolü 
daha önemli olacaktır. Sanal gerçeklik, inşaattan 
önceki en küçük boruya bile gitmemize izin verse 
de, bugünün metodolojisi ile bina inşaatı sırasında 
tasarımı revize edip ilgili bazı sorunları çözebiliriz. 
Gelecekteki durumda ise; yatırımcı makina ve yazılıma 
güvenmek zorundadır. Aslında güvenilecek şey, 
sahnenin arkasındaki kişi yani sertifikayı veren veya 
standardı belirleyen kişidir. Sonuç, ürünün kendisi 
yerine tasarım yönteminin belgelendirilmesi olacaktır. 
Güncellenen yönetmeliklere göre sertifikalandırılmış 
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yazılımlar ve 3B yazıcılar yüksek kaliteli binalar 
üretecektir. Eklemeli üretimin getireceği büyük 
esneklik, standardizasyonun sınırlarını zorlayacaktır.

SONUÇ

Bu süreçte iklimlendirme sistemlerinin de 
yeni üretim yaklaşımına adapte olacak şekilde 
değişmesi gerekecektir. 3B eklemeli üretim, ilgili 
tasarım teorisinin ve araçlarının geliştirilmesi ile 
birlikte, yerinde ve zorunlu geometrik formların 
dışında üretim olanakları sağlayarak günümüz 
endüstri üretim formlarının yerini alacak ve değer 
zincirlerini önemli ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle 
dönüşümün sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

•Eklemeli üretim için sektörel pazar araştırması, 
teknoloji, yasal çerçeve, standartlar, değer zinciri 
ve başarı faktörleri konularının incelenmesi.
•Finans ve hibe destekleri konusunda farkındalık, 
eklemeli üretim ve iklimlendirme sektörü için tedarik 
zinciri eşleştirmesi, iş ve strateji geliştirme.
•AR-GE personeli, yönetici ve idareciler için 
eklemeli üretimin toplam ticari, teknolojik 
ve inovatif değerini işleyen çalıştaylar.
•Eklemeli üretimin sanayi kuruluşları, sektörler, 
uygulamalar, ürün grupları, sistemler, bileşenler 
ve/veya prototipler için fizibilite çalışmaları.
•Malzeme, tasarım ve işlevsel uyum, 
üretim yöntemleri, hızlı ürün geliştirme ve 
prototipleme konularının araştırılması.

Devrimci değişimlerin kabul edilmesinde her 
zaman bir darboğaz vardır. Bu süreçte de benzer 
bir durum yaşanabilir. Ayrıca, “Bu değişikliğe 
gerçekten ihtiyacımız var mı?” sorusunu sorulabilir. 
Geleneksel yöntemlerle devam edebilir, daha önce 
geleneksel yöntemlerle yapılmış binalarımızda mutlu 
olabiliriz. Ancak girişimciler her zaman fırsatları, 
yatırımcılar her zaman kar ve mühendisler her 
zaman zorlukların çözümlerini ararlar. İklimlendirme 
sektörünü de değişime zorlayan da budur.•
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1 ACS

2 Aera 

3 Ahmet Yar

4 A Klima

5 Ak-Maks
6 Aksal
7 Aldağ

8 Alindair

9 Almira

10 Arel Havalandırma

11 Argemsan

12 A.T.C.

13 Ay-Pas

14 Bal-Ay-Ka Müh.

15 Bahçıvan

16 Barlas Soğutma

17 Başarır Soğutma

18 Birim Teknik

19 Bomaksan  

20 Buzçelik

21 Bütaş Klima

22 Cantek

23 CFM Soğutma

24 Damla Iklimlendirme

25 Delta Klima

26 Dinamik Isı

27 DK Müh.

28 Doğu Iklimlendirme

29 Dünya Rezistans

30 Egefer

31 Ege Vizyon

32 Ekinoks

33 Ekofin

34 Ema Enerji

35 Emsaş

36 Eneko

37 Ercan Teknik

38 Ergül Teknik

39 Erhalim

40 FabricAir

41 Fanko

42 Form

43 Frigoduman

44 Friterm

45 GMD Genel Mekanik Dizayn

46 Güldem

47 HB Mekanik
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48 HCS Teknik

49 Imas

50 Imbat

51 Karataş Soğutma

52 Karyer 

53 Klas Klima

54 Lazer

55 Lotus Technic

56 Makro Teknik

57 Masvent

58 Matesis

59 Mekanik Endüstri 

60 Messan

61 Mitsubishi Electric

62 MS Klima

63 MTT

64 Net Soğutma

65 Neta Ekipman

66 Nursaç Havalandırma

67 Ontek

68 Otto Otomasyon

69 Öge Müh.

70 Öztaş

71 Pnöso

72 Rast Enerji

73 RD Grup

74 Ref Isı

75 Rothenberger

76 Savaşlar

77 Sevel Dondurma Makinaları

78 Sisbim

79 Tayfun Iklimlendirme

80 Teknion

81 Terkan

82 Termokar

83 Termomak

84 Termosan

85 Tolerans Müh.

86 Trio Iklimlendirme

87 Tunç Tesisat 

88 Türkoğlu Makina

89 Ulus Soğutma

90 Uzay Mekanik

91 Üntes

92 Venco

93 Vengrup
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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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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






