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E D I T Ö R D E N

bulaşmasını azaltmak için belirli bir bağıl nemi 
hedeflemenin etkinliğine ilişkin kanıt eksikliği vardır. Ek 
olarak, yüksek RH seviyelerini korumak, kış mevsiminde 
yoğuşma ve küf oluşumunu riske atarak kötü iç mekan 
hava kalitesine ve sağlık sorunlarına katkıda bulunabilir.
• Gerekli hava değişim oranları: Genel olarak havalandırma, 
dış hava ile daha fazla hava değişimi ile iyileştirilir. 
Hava değişim standartları, farklı bina ortamları için 
çeşitli iklimlendirme dernekleri tarafından belirlenir.
• Havalandırma göstergesi olarak iç mekan karbondioksit 
(CO2) ölçümü: İç mekan CO2 seviyeleri, profesyonel 
bir değerlendirmenin parçası olarak havalandırma 
göstergesi olarak kullanılabilir ve tipik olarak zaman 
ortalamalı okumalara dayalı olarak değerlendirilir. 
Yüksek iç mekan CO2 seviyeleri, zayıf havalandırma 
oranlarına sahip alanları potansiyel olarak belirleyebilir 
ancak CO2, COVID-19 bulaşma riskinin bir göstergesi 
değildir. CO2 monitörleri, kullanımları hakkında bilgisi 
olmayan kişiler için düşünülüyorsa, seviyelerin 
yorumlanması ve bunlara karşılık gelen eylemler, 
dikkatle değerlendirilmesi gereken zorluklardır.
• Kısmi veya sınırlı doluluk modlarında HVAC sistemleri: 
Genel olarak, çoğu HVAC kılavuzu, bir binanın 
kapanması sırasında bile HVAC sisteminin tamamen 
kapatılmasını tavsiye eder. Normal işlemler sırasında, 
kılavuz ayrıca sistemin normalden daha uzun süre 
çalıştırılmasını ve binada izin verilen kapasiteden 
daha az sayıda kişinin bulunduğu durumlarda dış 
hava havalandırma oranlarının korunmasını önerir.
• Muayene veya bakım: Sisteme uygun olarak 
rutin muayene ve bakım gereklidir.

Ana yanıtlanması gereken soru: HVAC sistemlerinin 
enerji verimli çalışmasını sürdürürken iç 
ortamları nasıl güvende tutabilirsiniz?
 
Son söz: İklimlendirme sektörü değişik uygulama 
örnekleri ve teknolojileri ile zoru kolaylaştırmış ve bu 
güvenli çalışmayı başarmıştır. Her yeni teknolojide bu 
tür önlemleri içeren çözümlere yönelmek zorunluluktur. 
Sorunlar ve zorluklar başarıyı getirmiştir ve getirecektir.

Zorluklar başarının değerini arttıran süslerdir. / Moliere

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

COVID-19, öncelikle enfekte bir kişiyle yakın 
(<1,5 metre) temas yoluyla bulaşır. Yakın temas 
COVID-19'un bulaşmasının baskın yolu olmasına 
rağmen, uygun koşullar altında aerosoller tarafından 
daha uzun mesafelerde de bulaşabilir. Kalabalık, yetersiz 
havalandırılan ortamlarda ve bu koşullar altında geçirilen 
zamanın artmasıyla risk artar. Özellikle iç mekanlarda 
ağır nefes almaya, bağırmaya ve şarkı söylemeye neden 
olabilecek egzersiz gibi aktiviteler de riski artırabilir.

Bulaşma riskini azaltmak için temel önlemler arasında 
temasların sınırlandırılması, semptomları olan kişilerin 
taranması ve kendi kendine izolasyonu, fiziksel mesafe, 
el hijyeni ve maskeleme (solunum kaynağı kontrolü) 
yer alır. Ek olarak, havalandırma ve filtreleme yoluyla 
iç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi, virüs yüklü 
parçacıkları iç mekan havasından uzaklaştırarak ve 
seyrelterek bu azaltma stratejisini destekler. Bununla 
birlikte, havalandırma ve filtreleme, özellikle yakın 
temas nedeniyle bulaşma riskini kontrol etmek için 
tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, havalandırma 
ve filtreleme, genel iç hava kalitesi ve COVID-19 
riskinin azaltılması için önemli olmakla birlikte, 
bulaşma riskini en aza indirmek için diğer tüm 
halk sağlığı önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Filtreleme ve havalandırma, virüs içeren toz ve 
aerosoller dahil olmak üzere gazları, buharları ve 
havadaki partikülleri tahliye etmek veya yakalamak 
için bir iç mekan hava kalitesi iyileştirme stratejisinin 
önemli bileşenleridir. Bu maddelerin uzaklaştırılması, 
iç ortam havasındaki konsantrasyonlarını seyreltir 
ve bina sakinlerinin maruziyetlerini azaltabilir.

Hava akışının, örneğin enfekte bir kişiden yakındaki 
diğerlerine havayı hareket ettiren fanların, yayılmada 
önemli bir faktör olabileceğine dair kanıtlar vardır. 
İnsanların solunum bölgelerinin etrafındaki doğrudan 
hava akışından kaçınmak, kişiden kişiye dağılan solunum 
damlacıklarını azaltacaktır. Kafa seviyesindeki hava 
akışı yerine, seçenekler havayı yukarıya yönlendirmek 
veya diğer açık pencereler taze havayı içeri çekerken 
oda havasını açık bir pencereden dışarı atmak olabilir.

COVID-19'a maruz kalmayı azaltmak için:

• Dış hava havalandırmasını artırın.
(devridaimi en aza indirin)
• Filtre verimliliğini artırın.
• Nemin belirsiz etkileri vardır. Çeşitli kuruluşlar 
destekleyici bir önlem olarak bağıl nem düzeyini 
%40-60 arasında tutmayı önermiş olsa da, COVID-19 

Pandeminin Öğrettikleri…
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E S S I A D ' D A N

Bu sayımızda röportaj sorularımızı yanıtlayan Karataş 
Soğutma Şirket Ortağı Hasan KARATAŞ mesleki 
eğitimin önemli olduğunu fakat örnek bir birey 
olmak için ahlaki ve Atatürk ilke ve inkilaplarının 
yolundan ayrılmamamız gerektiğini, bu doğrultuda 
sektördeki büyük firmalara büyük görev düştüğünü 
belirtti. Değerli görüşlerini okurlarımız ile paylaştığı 
için buradan kendisine teşekkür ediyorum.

Bahar aylarına girmemizle birlikte geçmiş yıllarda 
yapmış olduğumuz, pandemi sebebi ile ara vermek 
durumunda kaldığımız fiziksel olarak bir araya geldiğimiz 
sosyal aktivitelerimizi tekrar hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Bu doğrultuda öncelikle üyelerimizin 
ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konu hakkında 
bir konuşmacının da yer alacağı  bir ESSİAD Öğle 
Buluşması düzenleyeceğimizi sizlere bildirmek isterim. 
 
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere,
 
Saygılarımızla.
 
Can İŞBİLEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Okurlarımız,

Dergimizin yeni sayısı ile karşınızda 
olmaktan mutluluk duyuyoruz.
2022 yılının geride bırakmış olduğumuz ilk çeyreğinde 
tüm dünyayı etkileyen en önemli olaylardan bir tanesi 
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması oldu. Bu durum 
karşısında en az 10 milyon insan savaştan kaçmak 
için yer değiştirmek zorunda kaldı. Covid-19 salgını ile 
aksayan küresel tedarik zincirlerleri, hem Rusya’nın hem 
de Ukrayna’nın  temel hammadde ve enerji tedarikçisi 
olmasından dolayı  daha da fazla aksamaya başladı. 
Bu durumun maalesef ülke olarak yaşamış olduğumuz 
yüksek enflasyonu daha da kötü etkilemektedir. 

Derneğimiz, sektörün nabzını tutan, takipçileri 
tarafından ilgiyle izlenen Soğutma Dünyası portalını 
(www.sogutmadunyasi.com)  Şubat ayında yayına 
açtı. İki aylık süre içerisinde portalımızın ulaştığı kitle 
ve haberlerin beğenilme adetleri bizleri çok mutlu 
etti. Amacımız, sektörümüzdeki son gelişmeleri hızlı 
bir şekilde okurlarla paylaşabilmektir. Bu noktada 
hem ücretsiz olarak yayınlamamız için haberlerinizi 
tarafımıza ulaştırabilir hem de basın, yayın 
kuruluşlarının ayakta durabilmesi için gerekli desteği 
vermek ve firmanızın tanıtımı amacı ile  Soğutma 
Dünyası portalında reklamlarınızla yer alabilirsiniz.

Bir önceki sayımızın önsözünde belirttiğimiz gibi 1 
Ocak 2022 tarihinden itibaren MESEM kapsamında 
Meslek Lisesi öğrencilerinin şirketlerde haftada 3-4 
gün eğitim alarak çalışması ve bu doğrultuda maaş, sgk 
gibi devlet destek mekanizmalarının devreye gireceğini 
duyurmuştuk.  Sektörümüzü yakından ilgilendiren bu 
konu ile ilgili ESSİAD olarak Mesleki Eğitim Merkezi 
(MESEM) çalışmalarını sektörümüzdeki daha fazla 
kişiye ulaştırmak ve bilgi sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla hem bilgilendirme toplantısı düzenledik hem 
de bu sayıda Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Alan Şefi 
Serhat KARANFİL hocamız ile röportaj yapma imkanı 
bulduk.  Yapmış olduğumuz online bilgilendirme 
toplantısına sektörümüz dışından olan farklı sanayi 
dallarında çalışan firmaların yetkililerinde katıldığını 
gözlemledik. Soğutma Dünyası portalımızda online 
olarak yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantısına ait 
linke ulaşabilir ve dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz.
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ESSİAD'dan Haberler

"Mesleki Eğitimde Yeni Dönem: Çıraklık, Nitelikli Istihdam ve Teşvikler" Konulu Bilgilendirme 
Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleştirildi

ESSİAD tarafından 20 Ocak 2022 tarihinde 
“Mesleki Eğitimde Yeni Dönem: Çıraklık, Nitelikli 
İstihdam ve Teşvikler” konulu bilgilendirme 
toplantısı çevrimiçi gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN’in 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantının 
moderatörlüğünü Konak Çınarlı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi 
İklimlendirme Bölümü Uzman Teknik Öğretmeni 
ve ESSİAD Onursal Üyesi Fevzi BALKAN yaptı.

Toplantıya; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki 
Eğitim Dairesi Uzman Öğretmeni Aydın YAVŞANCI, 
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Bilge Han KURTCEBE ile Açık Lise ve Mesleki Eğitim 
Merkezi Sınıflarından Sorumlu Müdür Yardımcısı 
Meriç Barış AKYÜZ, Şahin Hukuk Bürosu’ndan 
Avukat Hatice ÖNEL konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda, 
mesleki eğitim stajına devlet katkısını da dahil 
edecek şekilde yapılan değişiklikle, Almanya’daki 
dual mesleki eğitimde olduğu gibi, Mesleki Eğitim 
Merkezlerinin, öğrencilerin haftada bir gün 
okulda, diğer günler bir işletmede mesleki eğitim 
aldıkları sistem, tüm detaylarıyla ele alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Dairesi 
Uzman Öğretmeni Aydın YAVŞANCI, kökleri Ahilik 
geleneğine dayanan çıraklığın bir dönem geri planda 
kaldığını, ancak Mesleki Eğitim Merkezleri ve çıraklık 
sistemine getirilen yeni düzenleme ile bu durumun 
değiştiğine dikkat çekerek başladığı konuşmasında 
özetle şunları söyledi: “İşveren tarafında kalifiye 
eleman sıkıntısına karşı genç işsiz oranı da yüksek. 
Demek ki ortada bir yanlışlık var. Düzeltebilmek için 

çok yoğun bir çaba sarf edildi. Eğitim sistemindeki 
iyileştirmelerin meyvelerini toplamaya başladık. 
2016 yılında MEM mezunlarının sayısı 74 bin iken 
256 bine ulaştık. Sene sonu için hedef bir milyon. Bu 
kadar kısa süre içinde ve tüm zamanların en yüksek 
seviyesine erişmiş olmak çok önemli. Değişim hala 
devam ediyor, hala bizi yoran noktaları var. İşletmeler 
işin içinde olmadığında mesleki eğitimin bir ayağı 
kısa kalıyor. Getirilen yeni yaklaşımda okul teorik, 
işletme pratik eğitimi üstlenecek. Mezun olmuş bir 
çocuk, bir işe girdiğinde ‘hiçbir şey öğrenememiş’ 
diyemeyecekler. İşletmeler, kalifiye olmamış bir 
genci işe almış olmayacaklar. Yeni sistemde çocuk 1 
gün okulda ders görecek, diğer günler bir işletmede 
çalışacak. 9, 10 ve 11 sınıftakiler, asgari ücretin 
%30’u, 12.sınıftakiler %50’sinden az olmamak 
üzere ücret alacak. Bu para devlet tarafından 
işletmeye iade edilecek, ayrıca SGK ödemesi de 
devlete ait. Yani işletmeye maddi bir külfeti yok.”

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Bilge Han KURTCEBE, 1961 yılından bugüne 
eğitim hizmeti veren Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi hakkında bilgi vererek “Bugüne 
kadar 55 bin mezunumuz var. Bugün, 2400 
öğrencimiz, 240 öğretmenimiz, 9 binamız ile 
eğitim hizmetimize devam ediyoruz. Mesleki 
Eğitim Merkezimizdeki öğrencilerimizin tamamı 
için işletme bulma sorumluluğu üstlendik. 
MEM mezunlarının %88’i eğitim aldıkları işe 
devam ediyor. Meslek Lisesi mezunlarında ise 
bu oran ne yazık ki %20’nin altında.” dedi.

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Açık 
Lise ve Mesleki Eğitim Merkezi Sınıflarından Sorumlu 
Müdür Yardımcısı Meriç Barış AKYÜZ mesleki ve 
teknik eğitim sistemi hakkında sunum gerçekleştirdi. 
Akyüz konuşmasında “Öğrencilerin çalışacağı 
işletmede ‘Usta Öğreticilik Belgesi’ sahibi usta 
bulunmak zorunda. MEM öğrencileri, beceri sınavını 
başarı ile geçebilirse, 11.sınıfı bitirdiğinde ‘Kalfalık’, 
12.sınıfı tamamladığında "Ustalık" belgesi almaya hak 
kazanıyor. Mesleki Eğitim Merkezlerinde 28 alanda 
ve bu alanlar altında 192 dalda öğretim programı 
bulunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde kalfalık 
ve ustalık eğitimi almak üzere başvuracak öğrenciler; 
en az ortaokul veya İmam-Hatip ortaokulu mezunu 
olmalı ve bünyesi ve sağlık durumu, başvuracağı 
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mesleği icra edebilecek uygunlukta olmalıdır. MEM 
programını tamamlayan öğrenciler fark derslerini 
vererek mezun olabilirse yüksek öğrenime devam 
etme hakkına sahiptir. İşletme yetkilileri, okul ve 
çırak adayı ile, çırak adayı reşit değil ise aileleri 
ile bir sözleşme yapmalıdır. Usta belgesine sahip 
olanlar, 40 saatlik iş pedogojisi kursu almaları ve 
bitiminde girecekleri sınavı geçmeleri halinde Usta 
Öğretici Belgesi almaya hak kazanmaktadır. MEM 
eğitimi için bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Askerlik 
görevi, eğitim tamamlanana kadar tecillidir. Öğrenci, 
öğretim yaşamı boyunca, gelir elde etmekte ve 
ailesine yük olmamaktadır. Bu durum bir anlamda 
eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktadır.” dedi.

Şahin Hukuk Bürosu’ndan Avukat Hatice 
ÖNEL, sözleşme taraflarından her hangi birinin 
sözleşmeyi feshedebileceğini, herhangi bir 
bağlayıcılığının olmadığını belirterek çırakların 
–yaşı kaç olursa olsun- iş kanununa tabi olmadığını, 
öğrenci sayıldığını hatırlattı. Önel, çırak olarak 
çalıştırılan çocuğa ‘asıl işin’ yaptırılamayacağını 
ve ‘tehlikeli, çok tehlikeli iş’ kapsamındaki 
işletmelerin dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Yoğun katılımla gerçekleştirilen webinar katılımcıların 
sorularının yanıtlanmasını takiben son buldu.

✔ Webinarın kaydını ESSIAD Youtube 
kanalından izleyebilirsiniz.

ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD Tarafından Organize Edilen "Fan Duvarları Webinarı" 26 Ocak 2022’de 
Ziehl Abegg ve EBM'in Katkılarıyla Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi

ESSİAD organizasyonunda 26 Ocak 2021 tarihinde 
düzenlenen Fan Duvarları Webinarı çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi. ESSİAD Eğitim Komisyonu 
Başkanı Burak SATOĞLU’nun moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen etkinlikte EBM Papst Satış Müdürü 
Ozan KARADUMAN fan duvarı uygulaması, avantajları, 
montaj detayları gibi konu başlıklarında bilgilendirme 
yaparken, Ziehl Abegg Satış Müdürü Tezcan ALTUĞ 
çoklu fan kullanımları, uygulama örnekleri, faydaları 
ve örnek fan seçimi hakkında sunum gerçekleştirdi. 
Katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen 
etkinlik soru cevap sonrasında sona erdi. 

ESSIAD ve MMO Yönetim Kurulu Üyeleri Bir Araya Gelerek Sektörel Işbirliği Çalışmaları 
Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu ile ESSİAD Yönetim Kurulu 
1 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilen 
bir toplantı ile biraraya geldi. 

MMO İzmir Şube ve ESSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinin 
katılımları ile düzenlenen toplantıda 12-13 Şubat 
2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 
MMO İzmir Şube 31. Dönem Olağan Genel Kurul 
Toplantısı ve Seçimleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunarak kurumlar arası işbirliği çalışmalarının 
devamlılığı hakkında görüşme gerçekleştirildi.
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ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD Tarafından Organize Edilen Teorik ve Uygulamalı F-Gaz Eğitimleri'nin Üçüncüsü 
Imas Iklimlendirme'de Gerçekleştirildi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 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 devam ediyor.

19UY0401-5 Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik 
Personeli Seviye 5 (Rev 0) ulusal yeterliliğine yönelik 
9-11 Şubat 2022 tarihleri arasında İmas Klima 
fabrikasında 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.

Best For Energy Projesi’nin Ikinci Odak Grup Toplantısı 
“Iş Dünyasının Geleceğini Planlama – Yeni Dönemde Ticaret ve Yatırım” Teması ile Gerçekleşti

Temiz enerji ve temiz teknoloji sektörünün rekabetçi 
ve yenilikçi ürünlerle katma değer yaratan ve 
yeni yeşil işlerle daha çok istihdam üreten bir 
sektöre dönüşmesini amaçlayan BEST For Energy 
Projesi’nde, Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji Kümesi 
için strateji geliştirme aşamasına geçildi. Stratejiye 
katkı sağlaması amacı ile düzenlenecek 6 adet 
odak grup toplantısının ikincisi 
“İş Dünyasının Geleceğini 
Planlama – Yeni Dönemde Ticaret 
ve Yatırım” teması ile 08 Mart 
2022 tarihinde gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Burak SATOĞLU ve 
EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün 
katılım sağladığı toplantıda İzmir 
Kalkınma Ajansı, Enerji Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği, Ege 
İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret 
Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Borsası, Yazılım ve Bilişim Sanayicileri 
Kümelenme Derneği, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve 
Endüstrisi Derneği Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği, 
Çevreci Enerji Derneği ve BİYOGAZDER paydaşları 
ve yetkilileri yer aldı. Toplantıda yeni dönemde 

kuruluşların gelecek planları; iklim değişikliği ve Yeşil 
Mutabakat’ın, şirketlerin rekabet gücünü ve Avrupa’ya 
ihracatlarını nasıl etkileyeceği; katılımcı kuruluşların 
temiz enerji konusunda üyelerine sunacakları 
hizmetler ve bu hizmetleri nasıl finanse edecekleri 
başlıklarında tartışma oturumları gerçekleştirildi. 

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım 
Destek Ofisi Koordinatörü Murat 
ÇELİK, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, temiz enerji 
ve temiz teknoloji sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların 
rekabet gücünün artırılması için 
gerçekleştirilecek faaliyetlerde 
odalar, birlikler ve sektörel STK’ların 
vazgeçilmez paydaşlar olduğunu 
belirterek; İzmir Temiz Enerji ve 
Temiz Teknoloji Küme Stratejisi’nde 
yer alacak bir çok faaliyetin bu 
kurumların sorumluluğunda 
gerçekleştirilebileceğini 

belirtti. BEST For Energy Projesi kapsamında 
düzenlenecek olan odak grup toplantılarının 
üçüncüsü 24 Mart 2022 tarihinde “İzmir’in Temiz 
Enerji ve Temiz Teknoloji Ekosistemi’ni Nasıl 
Geliştirebiliriz?’’ teması ile gerçekleştirilecek.  
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Temel Soğutma ve Bakır Boru Işçiliği Kursu Kapsamında Düzenlenen 
Teknik Eğitim Programı 22-23 Mart 2022 Tarihleri Arasında Gerçekleştirildi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında; 
22-23 Mart 2022 tarihleri arasında ESSİAD ve 
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
işbirliğinde mesleki eğitimde eğitimcinin niteliğini 
artırmak ve nitelikli teknik elemanın yetiştirilmesini 
desteklemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı Türkiye genelindeki Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme Alanı öğretmenleri için “Temel 
Soğutma ve Bakır Boru İşçiliği Kursu” kapsamında 
teknik eğitim programı gerçekleştirildi.

ESSİAD Onursal Üyesi ve Konak Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme Alanı Uzman Teknik Öğretmeni Fevzi 
BALKAN ve  Mimar Sinan MTAL Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme Alanı Program Koordinatörü Ayhan 
KARACA’nın katılımları ile gerçekleştirilen teknik 
eğitim programının ilk günü Torbalı’da yer alan Aera 
İklimlendirme ve Form Endüstri Tesisleri ziyaret 
edilerek iklimlendirme sektöründe üretilen cihazlar 
ve test uygulamaları konusunda bilgi alındı.

İkinci günü ise Kemalpaşa’da yer alan Ahmet 
Yar Soğutma ve İmbat Soğutma ziyaret edilerek 
üretim tesislerinde soğutma uygulamaları 
ve AR-GE konusunda bilgi alındı.

ESSİAD'dan Haberler

Aera İklimlendirme

Ahmet Yar Soğutma

Form Endüstri Tesisleri

İmbat Soğutma
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ESSIAD, Batı Anadolu Sanayici ve Iş Insanları Dernekleri Federasyonu Üyesi Oldu

Endüstriyel Havalandırma 
İklimlendirme ve Soğutma 
Sektörü’nün öncü derneği Ege 
Soğutma Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği (ESSİAD)’nin 
2021 yılında gerçekleştirmiş 
olduğu Genel Kurul Toplantısı’nda
Batı Anadolu Sanayici ve İş 
İnsanları Dernekleri Federasyonu 
(BASİFED)’e üye olması 
konusunda karar alınmıştı.

Yapılan başvuru sonucunda 
BASİFED tarafından ESSİAD 
Üyeliği kabul edilmiş olup, 
23.02.2022 tarihinde 
gerçekleştirilen BASİFED Genel 

Kurul Toplantısı’nda Derneğimiz 
yeni dönem Yönetim Kurulu 
Üyeleri arasında yerini almıştır.

9 Eylül 2003 tarihinde kurulan 
BASİFED çatısı altında ESSİAD ile 
birlikte İzmir’de faaliyet gösteren 
12 Dernek, TÜSİAD, EGİAD, ESİAD, 

İZSİAD, EGİKAD, İZİKAD, EGOD, 
EGEDERİDER, USAD, ENSİA, 
ESSİAD ve EgeYDD bulunmaktadır. 
BASİFED ortak ilke ve hedefleriyle 
kuruluş amaçları aynı olan bu 
derneklerin ortak sesi konumunda 
çalışmalarını yürütmektedir.

ESSİAD'dan Haberler

ESSIAD, Ege Kariyer Fuarı’nda Öğrenciler ve Mezunlar ile Bir Araya Geldi

21 – 22 Mart 2022 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı 
İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Ege Üniversitesi 
ev sahipliğinde, bölgedeki 19 paydaş üniversitenin katılımları 
ile   Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) gerçekleştirildi.

İzmir Fuar Alanı’nda (Gaziemir) düzenlenen fuarın 
açılışına T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 
Başkanı Doç. Dr. Salim ATAY, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital 
Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha KOÇ, İzmir Valisi 
Yavuz Selim KÖŞGER, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet BUDAK, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Selami ÖZPOYRAZ, paydaş üniversitelerin rektörleri, 
sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri, 
akademisyenler, mezunlar ile öğrenciler katıldı.

ESSİAD’ı temsilen İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL 
ve Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT’in 
katılım sağladığı fuarda dernek üyelerinin, projelerinin 
ve yayınlarının tanıtımı yapılmış olup, sektörümüzün 
nitelikli personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla staj 
ve istihdam konularında öğrenim görmeye devam 
eden üniversitelerin makina mühendisliği, 
elektrik-elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği, 
iklimlendirme ve soğutma teknikerliği vb. bölümlerindeki 
öğrenciler ve mezunlar ile görüşmeler gerçekleştirildi.ESSİAD Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 

İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL
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ESSİAD'dan Haberler

Doğu İklimlendirme

MMO İzmir Şube EGEPLASDER İZİKAD

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası

EcoCold 

Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

ESSİAD standı yoğun ilgi gördü.

ESSIAD, Ege Kariyer Fuarı'nda ESSIAD Üyeleri, Sektör Firmaları, Sektör Paydaşları, Öğrenci, Mezun ve 
Yeni Mezunlar ile Buluştu
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Sektörden Haberler

Türk Iklimlendirme Sektörü Özbekistan'daki Ticari Faaliyetlerini Artırıyor

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 
08-11 Şubat 2022 tarihleri arasında Özbekistan’a 
büyük bir ticari heyet programı düzenledi. Ticari 
heyet programı dışında pek çok üst düzey kamu 
görüşmeleri ve firma ziyaretleri de yapıldı.

Türkiye’den 32 firmanın iştirak ettiği bu önemli 
ticari heyet organizasyonu, 08 Şubat Salı günü 
heyet katılımcısı firmaların temsilcilerinin T.C. 
Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah 
Yavuz TÜRKER yaptıkları toplantı ile başladı. 

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL’ın açılış konuşması ile başlayan 
toplantı sonrasında Abdullah Yavuz TÜRKER’in 
gerçekleştirdiği ülke sunumu ile devam etti. 
Toplantıda ayrıca Türk-Özbek İş Adamları 
Derneği Başkanı Davut Azmi ERBAŞ’ta 
bir konuşma yaparak tecrübelerini heyet 
katılımcısı firma temsilcileri ile paylaştı.

İkili iş görüşmelerinin başladığı 09 Şubat 
Çarşamba günü ise İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet ŞANAL’ın yaptığı sektör sunumları ile 
başladı. Ardından TTMD’yi temsilen Başkan 
Yardımcısı Nermin KÖROĞLU, TTMD ve Tesisat 
Mühendisliğinde ülkemizin geldiği noktayla ilgili 
bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra başlayan 
ikili iş görüşmelerine Özbekistan’dan 157 
firmadan 204 yetkili katılım sağladı. Programda 
400’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda ise Özbekistan Harezm Eyalet 
Bölge Valisi Farhod ERMANOV etkinliği ziyaret 
ederek İSİB yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

İkili iş görüşmelerinin bitmesinin ardından 130 kişinin 
katılım sağladığı bir Gala Yemeği organize edildi. 

Yemeğe T.C. Taşkent Büyükelçisi Olgan BEKAR, 
Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz TÜRKER, DEİK 
Türkiye – Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür 
ÖZGÜVEN, Harezm Eyalet Vali Yardımcısı Saidov 
Botir OZODOVICH, Taşkent’te yerleşik sektörel 
firma yetkilileri ile heyete katılan Türk firmaların 
yetkilileri katılım sağladı. İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet ŞANAL, DEİK İş Konseyi Başkanı 
Özgür ÖZGÜVEN ve Büyükelçi Olgan BEKAR 
katılımcılara hitaben konuşmalar gerçekleştirdi.

İSİB ve TTMD yetkilileri 10 Şubat Çarşamba günü 
ise Mimar Group, Texnopark, Enter Engineering, 
Koç Construction gibi firmalar ile Özbekistan Ev 
ve Kamu Hizmetleri (Kommunal) Bakanlığı ve 
Uzeltexsanoat kurumuna birer ziyaret gerçekleştirdi.

Özbekistan’a gerçekleştirdikleri ticari heyet 
organizasyonu ve bağlantılı ziyaret ve toplantıların 
başarı ile gerçekleştirildiğini ifade eden İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, toplantılar ve 
ziyaretler ardından şunları söyledi: “Özbekistan, 
Türk İklimlendirme Sektörü açısından stratejik 
öneme sahip bir ülke. Her sene yaklaşık 1,8 
milyar dolar iklimlendirme sektörü ithalatı yapan 
Özbekistan, Türkiye için çok ciddi bir pazar. Türk 
İklimlendirme Sektörü, şu anda Özbekistan’ın 
iklimlendirme sektörü ithalatının yüzde 8’ini 
karşılıyor. Organizasyonumuza katılan firmalarımız 
bu görüşmelerde ihracata dönüşecek birçok bağlantı 
gerçekleştirdi. Özbekistan’da 2021 yılında pazar 
payımızı yüzde 10 seviyelerine getirmek istiyoruz. 
Yaptığımız pazarlama, iletişim ve eğitim faaliyetleri 
ile ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da 
yukarılara çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi daha 
da yükselteceğimizi düşünüyoruz. Firmalarımız için 
görüşmelerin ihracata dönmesi amacıyla toplantılar 
ardından da firmalarımıza desteğe devam edeceğiz.”
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TTMD II. Dönem Mentorluk Programı Başladı

Sektörümüzde faaliyet gösteren genç 
meslektaşlarımız ile deneyimli meslektaşlarımızı 
bir araya getirmek amacıyla; TTMD ilk kez 2021 
yılı Mart-Haziran döneminde gerçekleştirilen 
TTMD Mentorluk Programı’nın ikincisi 17 Mart 
2022’de yapılan Lansman Toplantısı ile başladı.

TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, TTMD Mentorluk 
Programı Koordinasyon Komitesi, mentor ve 
mentilerin katılımıyla başlayan toplantının 
açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı 

Meriç SAPÇI, programın hazırlığında emeğe 
geçenlere teşekkür ederek menti ve mentorlara 
başarı diledi. Toplantıda bir sunum yapan TTMD 
Mentorluk Programı Koordinasyon Komitesi Başkanı 
Sarven ÇİLİNGİROĞLU, Mentorluk Programı’nın 
öncesinde yapılan anket çalışmalarından elde 
edilen veriler, bu veriler ışığında yapılan hazırlıklar 
ve TTMD’nin bu programdan beklentileri ve sektör 
kazanımları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 

Sunumun ardından TTMD Mentorluk Programı 
Yürütücüsü Figen GÖRÜCÜ, programa katılan 
19 Mentor ve 19 Mentinin eşleştirmelerini 
açıkladı. Tüm Mentor ve Mentilerin tanıtımlarının 
ardından lansman toplantısı sona erdi.

TTMD’nin II. Mentorluk Programı kapsamında 19 
Mart 2022 tarihinde Mentilere, 22 Mart 2022 
tarihinde ise Mentorlere 6 ay sürecek program 
hakkında bilgi vermek amacıyla iki ayrı toplantı 
gerçekleştirildi TTMD olarak Mentorluk Programı 
sürecine ait bilgiler paylaşılmaya devam edecek.

ISKID Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Mali Genel Kurulda, 15. Dönem Yönetim Kurulu ve 
İSKİD komisyonlarının 2021-2022 faaliyetlerini İSKİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar DİDONYAN, 
dernek mali tablolarını 
Sayman Süleyman KAVAS 
yaptıkları sunumlarla 
temsilcilerle paylaştı, 
yönetim kurulu ve denetleme 
kurulu ayrı ayrı ibra edildi.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayk Serdar DİDONYAN’ın 
yönetim kurulu adına 
gerçekleştirdiği açılış 
konuşması ile başlayan 
İSKİD Olağan Mali Genel 
Kurulu’nda DİDONYAN, 
“COVID-19 nedeniyle yüz yüze iletişimin sınırlı 
olduğu son yıllarda özellikle bu vesile ile bir araya 
gelebilmek çok değerli. Bu sebeple katılımınızdan 
dolayı tekrar teşekkür ederiz.” dedi.

2022 yılının İSKİD’in otuzuncu kuruluşuna denk 
geldiği için özel bir yıl olduğunun altını çizen 

Ayk Serdar DİDONYAN, “İSKİD Değer Katar temasıyla 
yıl boyunca üyelerin de dahil olacağı  sürpriz 
etkinliklerle İSKİD’in 30. yılını kutlayacağız. Bu yıla özel 

olarak tüm basılı ve dijital 
ortamlarda kullanılacak yeni 
bir 30. yıl logosu hazırlandı. 
Yine bu kapsamda İSKİD 
üyelerine yönelttiğimiz 
“Üyelerimizin Gözünden 
Birkaç Kelimeyle İSKİD” 
sorusuna verdikleri kısa 
cevaplar ile sosyal medyada 
yayınlanacak dinamik bir 
video içeriği hazırlandı.” 
açıklamasının ardından video 
içeriği barko vizyonda üyeler 
tarafından ilgi ile izlendi.

Toplantı sonunda İSKİD Faaliyetleri hakkında 
dilek ve temennilerin alındığı bölümde söz 
alan üyeler, İSKİD faaliyetlerine gelecekte 
yön verecek önerilerde bulundular.

Mali Genel Kurul, İSKİD üye firma temsilcilerinin 
katıldığı resepsiyon ile son buldu.
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SOSIAD 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hayati CAN Seçildi

SOSİAD 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ocak 
2022 tarihinde CVK Park Bosphorus Oteli’nde 
yapıldı. Toplantı, Metin DURUK başkanlığında, Yüksel 
TURGUT ve Vahe DAĞDEVİRENEL’in görev aldığı 
Divan Kurulu'nun seçimi ile başladı. Toplantıda söz 
alan 8. Dönem SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay KARAKUŞ, Dünya ve sektör gündeminin ilk 
sırasında iklim krizinin olduğunun altını çizerek, ikinci 
önemli sorunun ise eğitim sistemindeki yetersizlikler 
neticesinde kalifiye eleman bulmak olduğunu söyledi.
Dernek Müdürü Kemal ÖZ, 2020-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu faaliyetlerini özetlediği konuşmasında 
dernek faaliyetleri hakkında bilgi aktadı. Eğitim 
Komisyonu Başkanı Turgay KARAKUŞ, Basın 
Yayın, Tanıtım, Sosyal Faaliyetler ve Uluslararası 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Ayhan KILIÇ, Ulusal 
ve Uluslararası Mevzuat Takip ve Geliştirme 
Komisyonu Başkanı Barış UÇANER'in komisyon 
çalışmalarını özetlemesi sonrasında A.Metin DURUK 
söz alarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda, 

mesleki eğitim stajına devlet katkısını da dahil 
edecek şekilde yapılan değişikliğe dikkat çekti.

Yönetim, Denetleme, Onur ve Danışma 
Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçiminin 
gerçekleştirilmesi sonrasında toplantı sona erdi.

Genel Kurul Toplantısı sonrasında Yönetim Kurulu, 
21 Ocak 2022 tarihinde yaptığı ilk toplantısında görev 
dağılımının aşağıdaki şekilde oluşmasına ve dernek 
faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi 
için mevcut komisyonlara ilave olarak İklim Değişikliği 
Komisyonu'nun kurulmasına karar verdi.

Yönetim Kurulu (Asil): Hayati CAN (Yönetim Kurulu 
Başkanı), Turgay KARAKUŞ (Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı), Barış UÇANER (Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı), Türkay YILDIRIM (Genel Sekreter), 
Eyüp ÇİL (Sayman), Kıvanç ASLANTAŞ (Yönetim 
Kurulu Üyesi) Ayhan KILIÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu (Yedek): Salih ERDOĞAN, 
Ali Kemal AKKAN, Ahmet ULUDOĞAN, 
Mustafa DEMİRCİ, Alp BERKMAN

Denetleme Kurulu (Asil): Vahe DAĞDEVİRENEL, 
Yüksel TURGUT, A. Emre AKDOĞAN

Denetleme Kurulu (Yedek): Metin 
TERZİBAŞIOĞULLARI, Şenol 
KAĞITÇI, Taner ŞENKARDEŞ

Dünya Soğutma Günü'nün Teması: "Soğutma Önemlidir!"

Gıdalar, cep telefonları, kişisel 
asistanları ve cansız ürünleri 
“akıllı” yapan uygulamalar, 
hastalıklardan koruyan aşılar ve 
hastalıkları tedavi eden ilaçlar, 
yaşanabilir yerlerde gelişen 
şehirler… Hepsi soğutma gerektirir. 

Dünya Soğutma Günü'nün 
kurucusu Steve GILL; “Soğutma, 
modern yaşamın tam kalbinde 
yer alıyor. İnsanların rahat 
yaşamasını ve çalışmasını sağlar, 
hayat kurtarır, insanların başarıya 
ulaşmasını sağlar. Soğutma 
ihtiyacı her yerdedir, çoğu zaman 
fark edilmeden de olsa fantastik 

bir şekilde hayatlara dokunur. 
Soğutma bizim için önemli” dedi.

Las Vegas'taki 2022 AHR Expo 
sırasında düzenlenen bir yan 
oturumda Gill, bu yıl 26 Haziran’da 
kutlanacak Dünya Soğutma 
Günü’nün temasının “Soğutma 
Önemlidir” olacağını duyurdu. 

Gill; "Amacımız halkı; soğutmanın 
temel faydaları, soğutmanın günlük 
yaşamı nasıl etkilediği ve teknoloji 
seçimlerinin gelecek nesillerin 
çevresel refahını nasıl desteklediği 
konusunda bilinçlendirmektir" dedi.

Steve GILL
Dünya Soğutma Günü Kurucusu
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Alternatif ve Doğal Soğutkanlar Web Semineri Uluslararası Büyük Bir Katılımla Gerçekleşti

Sektörden Haberler

Türkiye’den SOSİAD’ın da Ulusal Lider Ortakları 
arasında yer aldığı REAL Alternatives 4 LIFE 
öğrenme programı projesi çerçevesinde “Alternatif 
ve Doğal Soğutkanlar’’ konulu uluslararası, 
çevrimiçi bir web seminer düzenlendi. Web seminer, 
dünya genelinde büyük ilgi gördü ve 370 katılımcı 
tarafından izlendi. İngilizce dilinde yapılan sunumlar, 
Türkçe dahil altı dile simultane olarak çevrildi.

2 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte; 
ilk konuşmacı olarak söz alan Avrupa Klima 
ve Soğutma Müteahhitleri Derneği (AREA) 
Başkanı Marco BUONI, REAL Alternatives 4 
LIFE öğrenme programının tanıtımını yaptı. 

Buoni, www.realalternatives.eu web sitesindeki 
materyaller hakkında bilgi verirken; sitedeki eğitim 
materyallerinin projeye dahil olan 20 ülkenin 
yararlanabilmesi için 17 dilde hazırlandığını 
belirtti. Yanıcı soğutkanlar (HCs, HFOs, Düşük 
GWP’li karışımlar), amonyak dahil soğutucu 
akışkanlarla ilgili ücretsiz indirilebilen eğitim 
materyallerinin sitede mevcut olduğunu ve 
eğitimin 9 modülden oluştuğundan bahseden 
Buoni, yerinde veya uzaktan olarak gerçekleştirilen 
eğitimler sayesinde şimdiye kadar 2.000’in 
üzerinde kişi sertifikalandırıldığının altını çizdi.

IIF-IIR Genel Müdürü Didier COULOMB, 1908’de 
kurulan, halen 59 ülkeden 950’den fazla üye kuruluşa 
sahip IIR hakkında bilgi verdikten sonra “Eğitim 
ve Sertifikasyonun Önemi” başlıklı sunumunda 
özetle tüm Dünya'da soğutmanın ve gıda güvenliği 
için soğuk zincire olan ihtiyacın öneminden 
bahsederken ısı pompalarının geleceğin enerji 
sistemlerinde eşsiz bir rol oynayacağına dikkat çekti.
Avrupa’da REAL Alternatives 4 LIFE proje ortaklarının 
eğitim süreci ile ilgili deneyimlerini paylaşmak üzere; 

İspanya’dan Blanca GOMEZ (CNI), Ermenistan’dan 
Liana GHAHRAMANYAN (Shirakatsy Lyceum), 
Romanya’dan Prof. Gratiela TARLEA (AGFR), 
Çekya’dan Stepan STOJANOV (SCHKT) ve Slovakya’dan 
Peter TOMLEIN (SZCHKT) söz aldılar. Konuşmacılar 
proje kapsamında ülkelerinde gerçekleştirilen 
eğitimler, eğitim merkezi ve sertifikalandırılan 
teknisyen sayıları hakkında bilgi verdiler.

Prozon Foundation tarafından sertifikalandırılan, 
IGLOO Firması Satış Temsilcisi Gabriela 
BIERNAT, aldığı “Yanıcı Soğutucu Akışkanlar 
Eğitimi” hakkında yorumlarını aktardı.

London South Bank Üniversitesi 
Profesörlerinden Graeme MAIDMENT, 2008 
yılında RealZero ile başlayan, RealSkills ile 
devam eden ve Real Alternatives Projesi'ne 
uzanan Net Sıfır sürecini özetledi.

IOR Yönetim Kurulu Başkanı Miriam RODWAY, 
23 Haziran Kadın Mühendisler Günü’nde 2016 
yılında kurdukları “Soğutma Sektöründe Kadın” 
(Women in Refrigeration) Ağı hakkında kısa 
bilgi verdikten sonra IOR üyesi olsun olmasın 
herkesi bu ağa katılmaya davet etti.

ATF ve CSG’nin Uzman Eğitimcisi Marino 
BASSI’nin, “Yanıcı Soğutkanların Kullanımı” 
başlıklı bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. 

Web seminerin son konuşmacısı SOSİAD Uzman 
Eğitimcisi Kıvanç ASLANTAŞ; “Karbondioksit 
Sistemler için Örnek Uygulamalar’’ başlıklı bilgilendirici 
sunumunda şu başlıklar altında bilgiler aktardı: 
Karbondioksitin soğutma sistemlerinde kullanımının 
tarihçesi, ana özellikleri, işletme basıncı, sistem 
tipleri, basınç emniyet valfi kullanımı, performans, 
kullanılan özel ekipmanlar, komponent değişimi, 
güvenlik, yasal yükümlülükler, çalışma ortamı, 
şarj ve deşarj, maksimum şarj sınırı, akışkan 
kaçakları ve pazarın durumu, uygunluğu.

Web Seminer; Marco BUONI moderatörlüğünde 
gerçekleşen Soru-Cevap bölümü ile son buldu. Bu 
web seminer ile “Yeni Nesil ve Doğal Soğutkanların” 
kullanımıyla ilgili önlemler ve doğru bir tasarımla 
sürdürülebilir bir çevre ve enerji verimi açılarından ne 
kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekildi.
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ENSIA Yönetim Kurulu Başkanı Alper KALAYCI: “Altyapı ve Bürokratik Sorunlar Teşviklerin 
Bir Ayağını Eksik Bırakıyor”

Enerji Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği 
lisanssız elektrik 
üretim yatırımlarına 
dördüncü bölge 
desteği sağlanması 
hakkında yazılı 
açıklama yayınladı.

Açıklamada 
değerlendirmesi yer 
alan ENSİA Yönetim 
Kurulu Başkanı Alper 
Kalaycı sağlanacak 

teşviğin lisanssız 
enerji yatırımcılarına 

çok önemli bir motivasyon kaynağı olacağını 
belirterek karardan dolayı hükümete teşekkür etti.

Bununla birlikte bu kararın yatırımların artması 
için tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken 
Kalaycı, dağıtım şirketlerinden kaynaklanan altyapı 
sorunlarının çözüme kavuşturulmadığı ve bürokratik 
mekanizmaların sadeleştirilmediği takdirde verilen 
teşviğin bir ayağının eksik kalacağını vurguladı.

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper KALAYCI sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımıza 
teşekkür ederken, ülkemizde asıl sorunun 
elektrik dağıtım altyapısında yaşanan sorunlar ve 
bürokratik mekanizmalardaki yavaşlık olduğunu 
ifade etmek istiyoruz. Lisanssız projeler artık 

bütün dünyanın dikkatle izlediği, tüketimin 
olduğu yerde üretimi önceleyen yatırımlardır. 
Özelikle Güneş enerjisinde ülkemiz çok şanslı. 
Ancak dünyanın en verimli coğrafyaları arasında 
yer almamıza rağmen, 100 bin MW kurulu 
gücümüz içinde güneş enerjisinin payı sadece 7 
bin 881 Megavat seviyesinde. Türkiye’nin yıllık 2 
bin 737 saat, günlük 7,5 saat verimli güneşlenme 
süresi bulunurken, evsel tüketim için çatı tipi GES 
kullanımı ihmal edilebilir büyüklükte bulunuyor. 
Güneş enerjisi kurulu gücünü 59 bin Megavat 
seviyesine çıkaran Almanya’nın başkenti Berlin’in 
yıllık güneşlenme süresi ortalaması 1.100 kilovat-
saat iken, Türkiye’nin kuzeyindeki en az güneş alan 
bölgesi Karadeniz Bölgesi’nin yıllık güneşlenme süresi 
ise tek başına bin 400 kilovat saat düzeyinde. Bu 
rakam Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimize 
gidildikçe yılda 2 bin kilovat saate yükseliyor. 

Bu veriler, ülkemizin güneş enerjisinde henüz yolun 
başında olduğunu ve öz 
tüketime dayalı çatı tipi 
GES yatırımlarının bir 
an önce yaygınlaşması 
gerektiğini ortaya 
koyuyor. Tüm bu gerçekler 
ve karşımızda atıl 
duran dev yerli enerji 
kaynağı ortada iken, 
vatandaşımızın güneş 
enerjisinden daha fazla 
elektrik üretmesi gerekiyor."

Alper KALAYCI
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları 2020’de %3,1 Arttı

Türkiye’nin 2020 yılı sera gazı emisyonları 2019 
yılında göre %3,1 artarak 523,9 milyon ton 
(Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamasına göre kişi 
başı toplam sera gazı emisyonları da yükselmeye 
devam etti ve bir önceki yıla göre 0,1 ton CO2 
eşdeğer artış ile 6,3 ton CO2 olarak gerçekleşti. 

Türkiye’nin 2020 yılı emisyonlarında enerjinin 
payı %70,2, tarımın %14, endüstriyel işlemler 
ve ürün kullanımının %12,7 ve atık sektörünün 
%3,1 oldu. Sera etkisi yaratan gaz emisyonları 
arasında en büyük pay %78,9 ile karbondioksitin 
olurken, karbondioksit emisyonlarının 
%85,4’ünün kaynağın enerji sektörü oldu.

Kaynak: TÜİK, Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2020
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Eurovent, Eko Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Konusunda Güncellenmiş Yorumlarını Paylaştı

Eurovent, Sıkça Sorulan 
Sorular bölümü ekleyerek 
soğutma cihazları için 
Ecodesign ve Enerji 
Etiketleme gereksinimlerinin 
güncellenmiş bir yorumunu 
paylaştı. 14/6 sayılı Tavsiye 
Dokümanı – (AB) 2019/2018 
ve (AB) 2019/2024 sayılı 
Direktiflerin Yorumu – 
güncellenmiş versiyonu, 

doğrudan satış işlevine sahip soğutma cihazları için 
Ekotasarım ve Enerji Etiketleme gerekliliklerinin 
yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra yayınlandı.

Güncelleme, dış üniteli dikey açık roll-in dolapların 
standart konfigürasyonları ve (AB) 2019/2018 ve (AB) 
2019/2024 Direktiflerinin yorumlanmasına ilişkin 69 
ayrıntılı sorunun yanıtlarını içeren bir Sıkça Sorulan 
Sorular (SSS) bölümü eklemelerini içerir. Epta'nın 
Fikri Mülkiyet ve Teknik Uyum Grubu Yöneticisi ve 
güncellemeyi derleyen Eurovent Ürün Grubu Ticari 
Soğutma Ekipmanı Başkanı Maurizio ORLANDI “14/6 
Tavsiye dokümanının yeni güncellemesi, eklenen 
SSS bölümünün de yardımıyla, (AB) 2019/2018 
ve (AB) 2019/2024 Direktiflerinde üreticiler için 
detaylı açıklama gerektiren konulardaki yorumları 
içermektedir. Bu, Komisyon tarafından önerilen enerji 
tasarrufu hedeflerine hızla ulaşılmasına kesinlikle 
yardımcı olacaktır." diye açıklıyor. Belge Eurovent 
Document Library'den ücretsiz olarak indirilebilir.

MMO 49. Olağan Genel Kurul Seçim Sonuçları ve Sonuç Bildirisi Açıklandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 49. 
Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 26-27 Mart 2020 
tarihlerinde Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi 
ve MMO Eğitim ve Kültür Merkezinde yapıldı. 

Demokrasi şenliği atmosferinde geçen genel 
kurul seçimleri, Demokrat Mühendisler’in 
adaylarını içeren tek liste üzerinden yapıldı.

Seçimler sonucunda; 

Oda Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine Yunus YENER, 
Abdullah Selçuk SOYLU, Elif ÖZTÜRK, Bedri TEKİN, 
Harun Erpolat, Arife KURTOĞLU, Özgür DEMİRTAŞ, 
Yedek Üyeliğine Zafer ÖZTÜRK, Deniz Alp YILMAZ, 
Erhan İĞNELİ, Melih Mehmet Hakkı YILMAZ, Defne 
KIRAN, Fadime GÖKKÜTÜK, Mualla ÖZGÜR ÖZKAN,

MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulu'nda temsil etmek 
üzere şu anki TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
KORAMAZ, Tevfik PEKER, Hüseyin ATICI seçildi. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 
26-27 Mart 2022 tarihlerinde yapılan olağan 
genel kurulunda seçilen 49. dönem Oda Yönetim 
Kurulu üyeleri arasında ilk görev dağılımı yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında yapılan 
görev dağılımında Yunus YENER başkanlık, A. Selçuk 
SOYLU başkanvekilliği, Elif ÖZTÜRK sekreterlik, 
Bedri TEKIN saymanlık görevlerine getirildi.

Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 
49. Dönem Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda 
Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’nda görüşülerek 
karara bağlandıktan sonra MMO’nun yeni dönem 
çalışmaları programlı bir şekilde başlayacak.

Diğer kurullara ve sonuç bildirisine TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası web sitesinden ulaşılabilir.
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Sektörden Haberler

Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Tayfun KÜÇÜKOĞLU, 
yaşam kaynağımız 
suya daha çok sahip 
çıkmamız gerektiğini 
belirterek, “Yaşamın 
sürdürülebilirliği için 
su kaynaklarımızı 
verimli kullanma 
sorumluluğunun 
yaygınlaşması lazım. 
Sanayi ve konutlarda 
su israfına engel olmak 

için toplumsal bilinçle 
hareket etmeliyiz” dedi.

Tayfun KÜÇÜKOĞLU “BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları (SKA) çerçevesinde, 2030 yılına kadar 
herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna 
kavuşmasını sağlamak için altyapıya yatırım yapmak, 
sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde hijyeni teşvik 
etmek zorundayız. UNESCO'ya göre dünyada yaklaşık 
2,2 milyar insan güvenli suya erişimi olmadan yaşıyor. 
1 milyardan fazla insanın hayatı, su kıtlığı sebebiyle 
ciddi şekilde sıkıntıda. Kişi başı yıllık kullanılabilir 
tatlı su miktarı geçen 20 yılda yüzde 20'den fazla 
azaldı. Su kıtlığı, dünya genelinde insanların yüzde 
40'tan fazlasını etkiliyor; iklim değişikliği ile bu 
oranın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. 

2050 yılına kadar dünyada her dört insandan en az 
birinin su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor. 
Yaşam kaynağımız suya daha çok sahip çıkmalıyız. 
Yaşamın sürdürülebilirliği için su kaynaklarımızı verimli 
kullanma sorumluluğunu yaygınlaştırmamız lazım.”

Hiçbir Su, Atık Değildir; Tüm Suları Geri Kazanabiliriz

Su kaynaklarının sorumlu kullanılması için daha 
fazla çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken 
Tayfun KÜÇÜKOĞLU, “Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığımızın düzenlediği Türkiye'nin 
ilk İklim Şurası'nı, bu konudaki farkındalığı 
artırmak adına çok önemli olduğunu belirtti. 

Deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına da 
dikkat çeken Tayfun KÜÇÜKOĞLU "Deniz kirliliğinin 
önlenmesi ve ekosisteminin korunması ile su 
ürünlerinin sürdürülebilir üretimini de desteklemeliyiz. 
Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında inşaat sektörü 
yüksek oranda hammadde kullanan; gürültü, katı atık, 
kirli hava ve kirli su dahil çok miktarda kirletici üreten 
bir sektör. Sektörümüz, çevresel performansıyla ilgili 
atık yönetimi ve kirliliği azaltmaya yönelik iyileştirme 
adımlarını atarak büyük bir etki yaratma gücüne 
sahip. Türkiye İMSAD olarak doğaya verdiğimiz zararı 
hafifletmeye ve iyileştirmeye yönelik tüm çalışmaları 
son derece önemsiyor ve destekliyoruz.” dedi.

Türkiye IMSAD Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU: “Su Israfına Engel Olmak Için Toplumsal 
Bilinçle Hareket Etmeliyiz”

Tayfun KÜÇÜKOĞLU
Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan TURAN, TÜSIAD'ın Yeni Başkanı Seçildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 
yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan TURAN oldu. 
Orhan TURAN 2 Nisan 1971'de kurulan TÜSİAD'ın 
51 yıllık geçmişinde 20'inci başkanı oldu.

TÜSİAD'ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan 
oylamada Orhan TURAN, TÜSİAD'ın yeni 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

TÜRKONFED'de başkanlığı devreden Orhan TURAN 
yalıtım şirketi Ode’nin sahibi. Sektörünün önde gelen 
firmalarından olan şirket İSO İkinci 500 Kuruluşu 
listesinin 295'inci sırasında. Şirket 346 milyon 
liralık üretimden satışlar rakamı ile bir anlamda 
1000 şirket arasında 795'inci sırada. 85 yılında 
temeli atılan şirketin sahibi Orhan TURAN artık 
milyarlık ciroları yapan Türkiye'nin dev şirketlerini 
yöneten "patronlar kulübü"ne başkanlık edecek. 
Başkan seçilmesine ilişkin açıklamanın ardından 
genel kurulda konuşan Orhan TURAN, yeni 
yönetim kurulu adına teşekkürlerini sundu.
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Isı Su Ses ve Yangın 
Yalıtımcıları Derneği 
(İZODER) Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı 
tarafından Binalarda 
Enerji Performansı 
Yönetmeliği’nde 
yapılan değişiklik 
hakkında yazılı bir 
açıklama yayınladı.

İZODER Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Emrullah ERUSLU 
açıklamadaki 
değerlendirmesinde 

bakanlığın “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” 
konseptine geçişe yönelik attığı adımları 
yakından takip ettiklerini belirtti.

Açıklamasında Türkiye’nin 2020 yılı toplam enerji 
tüketiminin %33 gibi büyük bir payının binalarda 
gerçekleştiğine dikkat çeken Emrullah ERUSLU, 
"Gelişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine 
yönelik birçok adım atılarak enerji limitleri 
düşürülürken, ülkemizde 2008 yılında tanımlanmış 
enerji limitleri kullanılmaktadır. AB’nde 2019 yılından 
bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse 

sıfır enerjili olarak üretiliyor. 2020 yılının başından 
itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır enerjili 
olarak yapılıyor. Birçok gelişmiş ülkede binalar ısıtma 
ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık 
enerji tüketimi 30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı 
olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ülkemizde 
ise halen bina enerji tüketimi 120-150 kW (birim 
metrekare/yıl) seviyesinde. Yönetmelik revizyonu 
ile kapsama giren toplam inşaat alanı 5 bin 
metrekareden büyük olan sınırlı sayıdaki yapılarda 
enerji tüketimini 100-120 kW seviyesine çekmiş 
olacağız. Kapsam dışındaki binalar ise 120-150kW 
mertebelerinde enerji tüketmeye devam edecek.

Özetle hala enerji israfımız gelişmiş ülkeler ile 
mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Bir 
an önce Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde 
de tanımlandığı üzere enerji limitlerimiz 
ve U değerlerimiz bu revizyonla birlikte 
gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmeliyiz.

Binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan 
enerjide israfın önüne geçmemizin hem toplum 
hem ülkemiz ekonomisi için büyük önem 
taşıdığını her fırsatta vurguluyoruz. Dernek 
olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ 
kampanyamızla da U değerlerinin (ısı geçirgenlik 
oranı) ülke genelinde iyileştirilmesi konusunda 
yoğun bir gayret sarf ediyoruz." dedi.

IZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah ERUSLU: “Enerji Verimliliğinde Tüm Binaları 
Kapsayan Düzenlemelere Ihtiyaç Var”

Adana'da, Türk Girişim ve Iş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Üye Federasyon ve 
Derneklerine Yönelik Yürütülen "KOBI'ler için Yeşil Dönüşüm Projesi" Tanıtıldı

Adana'da, Türk Girişim ve 
İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) üye federasyon 
ve derneklerine yönelik 
yürütülen "KOBİ'ler için Yeşil 
Dönüşüm Projesi" tanıtıldı.

TÜRKONFED ile Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş 
birliğinde Akbank'ın desteğiyle yürütülen projenin 
tanıtım toplantısı, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası 
Federasyonu (ÇUKUROVASİFED) ile Adana Sanayici ve 
İş İnsanları Derneği (ADSİAD) ev sahipliğinde yapıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil 
Dönüşüm Komisyonu Başkan Yardımcısı Onur 
ÜNLÜ, yeşil dönüşümün önemi ve kurumların 
nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik 

kapsayıcı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm 
Başkanı Melis ÖZDEĞİRMENCİ de bu yeşil 
mutabakatla başlayan süreçte sınırda karbon 
vergisi gibi konuların bankalar dahil olmak üzere 
herkesin en önemli gündemi olduğunu belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
KARALAR ile KAS Türkiye Proje Yöneticisi 
Bekir ÖNCEL'in de konuşmalarının ardından 
"Sürdürülebilir Tarım" başlıklı panel düzenlendi.

Toplantıya, ÇUKUROVASİFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin KIŞ, ADSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Vedat GIZER ile davetliler katıldı.

Sektörden Haberler

Emrullah ERUSLU
İZODER
Yönetim Kurulu Başkanı
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Sektörden Haberler

Karyer, Akhisargücü Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımına Sponsor Oldu

Karyer’den Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Merkezi’ne Destek  

1978 yılından beri ürettiği seri ve özel üretim ısı 
değiştiricileri, evaporatör ve kondenserler ile yurtiçi 
ve yurtdışı piyasaların rekabetçi ortamında kendini 
sürekli geliştirerek lider firmalardan biri olma özelliğini 
korumayı başaran Karyer, toplumsal sorumluluk ve 
fayda sağlama çalışmalarına ara vermeden devam 
ederek Akhisargücü Spor Kulübü Kadın Voleybol 
Takımına sponsor oldu. 
 
Manisa ilinin 17 ilçesi dahil olmak üzere kadınlar 
ve erkekler tüm yaş gruplarındaki müsabakalara 
katılan tek kulüp olan Akhisargücü Spor Kulübü 
2020-2021 TVF. 2. liginde 9. grupta mücadele ediyor.

Karyer, Enerji Verimliliği Merkezi için özel ürettiği 
Buhar ve Su Bataryası, Plakalı ve Döner Isı Geri 
Kazanım Eşanjörü ürünlerinin Yıldız Teknik Üniversitesi 

bünyesinde kurulan Enerji Verimliliği Laboratuvarı'na 
tedarik edilmesi konusunda destek sağladı. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Verimliliği Merkezi 
Açılış Töreni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih DÖNMEZ'in video konferansla 
katılımıyla gerçekleştirildi ve destek sağlayan 
firmalara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kısıtlı olan kaynakların tükenmesi, enerji kaynaklarına 
olan ihtiyacın ve sera gazı emisyonlarının artması; bu 
kaynakların doğru ve verimli kullanımını günden güne 
daha da önemli kılıyor. Bu kapsamda, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin kurmuş olduğu Enerji Verimliliği 
Laboratuvarı, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji 
konularında başarılı çalışmalara imza atacak.

Mitsubishi Heavy Klima Filtrelerinin COVID-19’a Karşı Etkinliği Kanıtlandı

Mitsubishi Heavy’nin, 
geliştirdiği hava temizleme 
teknolojisinin COVID-19 
virüsünün yok edilmesinde 
etkili olduğunu doğrulandı. 

Mitsubishi Heavy’nin Diamond 
ve Premium serisi duvar tipi 
klimalarında (ZR-ZS-ZSX-ZM) 
standart olarak yer alan alerjen 
filtre, enzimlerin ve ürenin gücünü 
kullanarak filtrede toplanan 
polen, bakteri, küf, virüs ve diğer 
alerjenleri inaktif hale getiriyor.

Cihazlarda standart olarak yer 
alan fotokatalitik filtre, ortamadaki 
kötü kokuları hapsediyor ve 
yıkanıp güneşte kurutularak tekrar 
kullanıma hazır hale getirilebiliyor.

Japan Textile Products Qua City 
ve Q-TEC Teknoloji Merkezi 
tarafından bağımsız olarak 
gerçekleştirilen testlerde etkisi 
kanıtlanan alerjen filtrenin, 
COVID-19’un %99.998’ini 60 
dakikada inaktif ettiği ortaya 
kondu. Yapılan çalışma ile bir 
saatlik reaksiyon süresinde 
SARS-CoV-2 (COVID-19) virüsünün 
neredeyse tamamen etkisiz 
hale geldiği gözlemlendi.
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Yapı Sektöründe Dünya’nın Sayılı Firmalarından Kingspan, Ticari Ilişkilerini Bir Adım Daha 
Öteye Taşıdı

Yüksek performanslı yalıtım ve bina kabuğu 
çözümlerinde dünyanın sayılı lider firmalarından 
biri olan Kingspan, TAYSEB - Toros Adana 
Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde bulunan üretim 
tesisinde Moğolistan’dan gelen 60 mimar ve 
mühendisi ağırlayıp, ürünlerini tanıttı.

23-26 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen 
İstanbul Yapı Fuar’ını ziyaret etmek için 
Moğolistan’dan gelen 60 mimar ve mühendis, 
TAYSEB’in desteği ve Kingspan Yapı Elemanları 
önderliği ile bir araya geldi. Etkinlik, Kingspan’in 
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde 
bulunan üretim fabrikasında gerçekleşti.

Fabrikayı ve ürünlerini Moğollara tanıtmayı 
hedefleyen Kingspan, üretilen ürünlerin detaylı 
olarak incelenmesine katkıda bulundu. Ardından 
üretilen yangın direnci yüksek "QuadCore" panellerin 
tanıtımını gerçekleştirerek, test sunumuna imza attı.

Düzenlenen etkinliğe katılan değerli isimler arasında, 
Moğolistan İnşaat Mühendisleri Genel Müdürü 
Khongorzul KHALZAN ve Moğolistan Müteahhitler 

Derneği Genel Müdürü Khulan LKHAGVASUREN 
da yer aldı. Kingspan Yapı Elemanları Başkanı ve 
Kingspan Meatca Bv/Holland Başkan Yardımcısı 
Dr. Suat KIROĞLU da etkinliğe Dubai’den 
video konferans aracılığı ile katılarak 
konuklara teşekkürlerini iletti.

Fabrikada üretim aşamalarını ve kalite kontrol 
bölümlerini gezen konuklar panel yangın test 
sunumuna yoğun bir ilgi gösterdiler. Özellikle 
Kingspan'in Soğuk Depo (ColdBox) yalıtımlı panel 
teknolojisi için konuklara inceleme fırsatı yaratıldı. 
50 yıldan fazla süredir, termal verimlilik, yangın 
güvenliği ve dayanıklılık konularında sektöre 
öncülük eden Kingspan Coldbox, kuru ürünleri, 
meyveleri, sebzeleri, etleri veya deniz ürünlerini 
depolamak için modüler bir soğuk oda tesisi 
olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Ayrıca tüm 
panellerde uygulanan yaşlandırma testi de 
konuklara uygulamalı olarak gösterilmiştir.

Ürünler arasında en rağbet gören Kingspan 
QuadCore / Çatı ve Duvar Sistemleri de detaylı bir 
şekilde konuklara aktarıldı. Yüksek termal performans, 
düşük duman emisyonu ve geliştirilmiş yangın 
direncine sahip olan QuadCore, Kingspan bina 
kaplamalarının ömür boyu süren performansını yeni 
bir boyuta taşıyan özel üretim hibrit yalıtım dolgu 
malzemesinden oluşmaktadır. Diğer panellerden farkı 
ise panellerin üzerine baskı resimler yapabilmektedir. 
Panellerin içinde ısı yalıtımı mevcuttur ve genellikle 
hastanelerde, hijyen için kullanılmaktadır. Kingspan 
Quadcore / Çatı ve Duvar Sistemleri, Kingspan 
Soğuk Depo ve Modularis Sistemleri, Kingspan 
Kapılar, FSEL ve son olarak Cephe Sistemleri üzerine 
detaylı bir sunum çalışması yapan Kingspan, sunum 
sonunda soru cevap eşliğinde etkinliği sonlandırdı.

Sektörden Haberler 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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Soğuk Hava Depolarının
Yeni Nesil Sürgülü Kapısı
Kingspan MORS 

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

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

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

www.kingspanpanels.tc

Rakipsiz ısı yalıtımlı QuadCore™ 
Teknolojisi şimdi kapınızda.

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

Yüksek Isı Yalıtımı
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Verimlilik ve  
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Hızlı Servis

Otomatik ve 
Manuel

YENİ



Ürün Tanıtımı

21 yıldır ısıtma soğutma bataryalarında Eurovent 
sertifikasına sahip olan Friterm, uzun süreli AR-
GE çalışmaları sonucunda Eurovent’in Isı Değiştirici 
(HE) sertifikasyon programında ilk adımını 
Ağustos 2018 tarihinde Kuru Soğutucularını 
sertifikalandırarak atmıştı. Şubat 2020 tarihi itibari 
ile Kondenser ürün grubu için de sertifikasyon 
sürecini tamamlayan Friterm Aralık 2021 tarihi 
itibari ile DX (Direkt Genleşmeli) oda soğutucu ürün 
grubu için sertifikasyon sürecini tamamlamış ve 
süreç sonunda sertifikasyon kurumu ECC (Eurovent 
Certita Certification) tarafından Eurovent sertifika 
onayı alarak, sertifikalı ürün gamını genişletmiştir.

Sektörde ürün performanslarının açıkça tanımlı 
ve  güvenilir olmasından yana olan Friterm, 
ürünlerini sertifikalandırarak “kapasite”, “hava 
debisi”, “motor gücü”, “basınç kaybı” ve “ses 
seviyesi” parametrelerinde ürünlerinde sunduğu 
verilerin güvenilirliğini kanıtlamıştır. Dünya’da Kuru 
soğutucu, kondenserler ve DX oda soğutucu ürün 
gruplarında Eurovent sertifikasına sahip 9 firmadan 
biri olan Friterm; Türkiye’de Eurovent sertifikalı kuru 
soğutucu, kondenser ve oda soğutuculara sahip olan 
tek firma olarak sektörde Eurovent Sertifikasyonu 
liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. 

Müşterilerine 3 farklı model grubunda HFC akışkanlı 
DX oda soğutucu serisini sunan Friterm, standart 
tip olarak adlandırılan FES serisinde EN 328’de 

tanımlanan standart SC2 şartında 1.25 kW-136 kW,
çift üflemeli (Dual Discharge) model olarak 
adlandırılan FEDD serisinde 1.25 kW-65 kW ve 
FEWR serisinde 0.6 kW-16.3 kW’lık geniş bir 
kapasite aralığında seçim imkanı sağlamaktadır. 

Ürün seçimlerini en güncel 
hali ile FPS 6 (Friterm Ürün 
Seçim Programı) üzerinden 
yapılabileceğini belirten 
AR-GE Şefi Feyza ŞAHİN 
“Friterm’ in en önemli farkı 
ve değeri diyebileceğimiz 
AR-GE Merkezi bünyesinde 
geliştirilen performans 
hesabı yazılımını kendi 
laboratuvarımızda yaptığımız 
testler ile doğrulamaktayız. 
Eurovent sertifikasyonu 
kapsamında, ECC 
kurumunun anlaşmalı olduğu 
akredite bir laboratuvarda 
da ayrıca test edilerek doğrulanan oda soğutucu 
serimiz, güvenilirliğimizi bir kez daha kanıtlamış oldu. 
Önümüzdeki süreçte çevreye olan duyarlılığımızdan 
ötürü CO2 akışkanlı ürün serilerimizin de 
sertifikalandırılması için çalışmalarımıza aynı hızda 
devam ediyoruz. “ dedi. Şahin’in konu ile ilgili son 
sözü ise “Güvenceli Yatırım için Friterm Sertifikalı 
Ürünleri Kullanmanızı tavsiye ediyoruz” oldu.

Yeni Yıla Yeni Bir Başarı ile Giren Friterm DX (Direkt Genleşmeli) Oda Soğutucu 
Ürün Grubu için ECC (Eurovent Certita Certification) Tarafından Eurovent Sertifika Onayı Aldı

Feyza ŞAHİN
Friterm AR-GE Şefi

Polser Kompozit Ürünler'in Hammadde Işleme Sürecindeki Yanıcı Parlayıcı 
Gazların Uzaklaştırılması Çalışması Lotus Technic'e Emanet

Polser Kompozit Ürünler firmasının 
hammadde işleme sürecinde 
meydana gelen yanıcı parlayıcı 
gazların uzaklaştırılma çalışması 
Lotus Technic’e emanet edildi. 

Çalışma kapsamında, tanklarda 
yanıcı ve parlayıcı gaz haline 
dönüşen sıvı reçinenin 

exproof fan sistemleri ile 
uzaklaştırılması sağlandı.

Lotus Technic, deneyimli ve 
profesyonel teknik kadrosu ile, 
Polser Kompozit Ürünler’in mekanik 
tesisat ve mühendislik hizmetleri 
kapsamında çözüm ortağı oldu.

Sertifikalı Ürünleri ile 
 Güvenceli Yatırım

40 YIL
Yerelden evrensele

vwww.friterm.com
info@friterm.com

V Tipi
Kuru Soğutucu

Sıcak/Soğuk Su
Bataryası

V Tipi Kondenser

Ticari Soğutma için 
Kondenser

Aksiyel Fanlı Yatık Tip
Kuru Soğutucu

Aksiyel Fanlı Dik Tip
Kuru Soğutucu
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Ürün Tanıtımı

Doğu Iklimlendirme, Çatı Tipi Paket Klima (Rooftop) Üniteleri ile 
Şanlıurfa Bilim Merkezi’ne Nefes Oluyor

Azerbaycan Uluslararası Bankası’nın Tercihi Üntes

Şanlıurfa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik 
Araştırma 
Kurumu 
(TÜBİTAK) 

iş birliği ile 51 bin metrekare inşaat alanı 
üzerinde yükselen Şanlıurfa Bilim Merkezi 
ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 

Tamamlandığında, 9 bin metrekare kapalı alanı, 40 
bin metrekare toplam peyzaj alanıyla, çocuklara 
kendilerini, yeteneklerini keşfedebilecekleri, AR-GE 
çalışmalarını yürütebilecekleri, deney ve araştırma 
yapabilecekleri modern bir ortam sunacak olan merkez 

içerisinde; planetaryum, robotik, botanik, fizik, kimya 
ve matematik atölyelerinden çeşitli simülatörlere 
kadar birçok ileri teknolojiyi barındıracak merkezin, 
2022 yılı içerisinde kapılarını açması planlanıyor. 

Doğu İklimlendirme, mahallerin ısıtma ve soğutma 
ihtiyacına göre 3 farklı seride, 8 farklı modelde 
ve 30 ile 250kW kapasite aralığında üretimini 
gerçekleştirdiği, ERP2021 regülasyonlarına uygun 
ENERGY serisi ile ve ERP 2018’e uygun minimum 
%73 ısıl verimliliğe sahip tamburlu ısı/enerji geri 
kazanım eşanjörü ile, taze hava ve dönüş havası 
arasındaki atık ısının geri kazanımını sağlayarak 
yüksek enerji verimliliklerine ulaşan Çatı Tipi 
Paket Klima Üniteleri (Rooftop) ile Şanlıurfa Bilim 
Merkezi’nin havasını istenilen koşullara getiriyor.

Dünya’nın dört bir yanında 50’den 
fazla ülkeye ihracat yapan Üntes, 
yüksek enerji verimli, çevreci 
ve sürdürülebilir çözümleri ile 
Azerbaycan’da prestjli projelerin 
ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

37 şubesi ve 39 alt şubesi ile 
Azerbaycan genelinde hizmet 

veren Azerbaycan Uluslararası 
Bankası’nın Bakü’de bulunan 
Genel Merkez binasında Üntes, 
760 kW soğutma kapasitesine 
sahip, Eurovent sertifikalı, A sınıfı 
enerji verimli FullPOWER serisi 
soğutma grupları ile yerini aldı.

Daikin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının Tercihi Oldu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 
hizmete aldığı yeni hizmet 
binası projesinin iklimlendirme 
çözümlerini bugüne kadar birçok 
bina, rezidans, hastane ve otel 
gibi projelerdeki başarısıyla 
bilinen sektörün öncü markası 
Daikin'e teslim etti. 

15 bin m2 kullanım alanına 
sahip olan binanın iklimlendirme 
çözümlerinde kullanılan 31 adet 
sürekli ısıtmalı VRV IV+ model 
dış ünite ve farklı ihtiyaçlara göre 
seçilen toplam 151 adet VRV iç 
ünite ile en üst katında yer alan 
meclis ve konferans salonununda 
iklimlendirmesi gerçekleştirildi. 
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Aşı Dolaplarında Teknolojik Atılım: COOLERMED

Aşı dolapları, sağlık kuruluşlarında tercih 
edilen en önemli ürünlerden bir tanesidir. 
Aşıların ideal sıcaklık ayarında ve uzun süreli 
muhafazasını sağlayan aşı dolaplarının yenilikçi 
özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Sektördeki bilgi birikimi ve deneyimi 
ile medikal soğutucuları özel bir şekilde 
tasarlayan Coolermed, farklı alanlar için aşı 
dolabı üretimini gerçekleştirmektedir.

Farklı hacimlere sahip, teknolojik özelliklerle 
tasarlanan aşı dolaplarını; laboratuvar, klinik 
ya da sağlık kuruluşlarında kullanabilir, aşıların 
muhafazasını kolaylıkla sağlayabilirsiniz. 
Her bir aşı dolabı, aşıların ideal sıcaklıklarda 
saklanmasını mümkün kılan özelliklere sahiptir.

Yenilikçi Özellikleriyle Aşı Dolaplarında 
Kullanım Kolaylığı

Aşı dolabı, aşıların kullanılacakları zamana kadar 
güvenle saklanmasını mümkün kılan dolaplar olarak 
bilinmektedir. Aşıların türleri, hangi sıcaklıklarda 
saklanması gerektiğini de belirlemektedir. Bu nedenle 
aşı dolaplarının sıcaklık ayarlarının kolaylıkla yapılıyor 
olması çok önemlidir. Genel olarak aşılar, +2 ve +8 
derece arasında değişen sıcaklıklarda muhafaza edilir.
Coolermed tarafından sunulan aşı dolaplarının her 
birinde sıcaklık ayarlaması hızlı ve sorunsuz bir 
şekilde yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra geniş 
ekran seçeneği bulunması, gerekli ayarların titizlikle 
yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Aşı dolaplarında genel olarak cam kapı 
ya da blok kapı kullanılmaktadır. Her 
iki kapı seçeneğinde de izinsiz kişilerin 
girişinin engellendiğini söylemek 
mümkündür. 
Öte yandan 
kapıların 
dayanıklı 
malzemelerden 
üretilmesi, dış 
darbelere karşı 
dayanıklılık 
seviyelerinin 
yüksek olmasını 
sağlamaktadır. 

Coolermed aşı dolapları, müşterilerine sunulan aşı 
dolaplarını kullanarak aşıların uzun süre sorunsuz bir 
şekilde saklanmasını olanaklı hale getirmektedir.

SD Hafıza Kartı ile Zahmetsizce Veri Takibi

Aşı dolaplarının en önemli özelliklerinden 
bir tanesi, SD hafıza kartına sahip olmasıdır. 
Böylelikle aşı dolaplarında görülen hasarlar 
kayıt altına alınabiliyor. Bu durum, meydana 
gelen arızalara zamanında müdahale edilmesini 
sağlıyor. Bunun yanı sıra dolaplarda yer alan güç 
kaynakları, elektrik kesintisi gibi beklenmeyen 
durumların oluşması sırasında aşıların güvenlikli 
şekilde muhafazasını mümkün kılıyor.

Coolermed aşı dolapları, yüksek teknolojik 
özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Geniş 
hacimleri, wi-fi özelliği ile kablosuz bağlantıyı 
mümkün kılması, dokunmatik ekranı gibi pek 
çok özellik sayesinde aşı dolaplarını rahat ve 
zahmetsiz bir şekilde 
kullanılabilmektedir.
Ayrıca aşı gibi bozulmaya 
müsait medikal ürünleri 
ideal sıcaklıkta muhafaza 
edilebilmektedir.

Ürün Tanıtımı
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Ürün Tanıtımı

Imbat Inrow Klima ile Veri Merkezlerinde Güvenilir Iklimlendirme

Malta’da QUAD Iş Kulelerinin Otopark Havalandırma Sistemi ve Havalandırma Fanları 
Venco Tarafından Sağlandı

1991 yılından beri 
sektöre hizmet veren, 
1996 yılından bu 
yana iklimlendirme 
ve soğutma cihazları 
üreten İmbat, 2021 
yılında ürün gamına veri 
merkezleri için Inrow 
klimasını ilave etti.

İmbat Inrow klimalar, 
küçük ve orta ölçekli 
veri merkezlerinde, 
kabinet başı 

enerji tüketim değerlerinin yüksek olduğu 
çözümler için geliştirilmiş ve tasarlanmış, 
bağımsız veri merkezi soğutma ünitesidir.

Veri Merkezlerinde Iklimlendirme

Son yıllarda bütün dünyada artan dijitalleşme 
hızına bağlı olarak veri depolama ve hesaplama 
ihtiyacının hızla artması, birçok yeni veri merkezinin 
hayata geçirilmesi ve mevcut veri merkezlerinin 
kapasitelerinin artırılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 
Veri merkezleri özellikle günümüzde kritik öneme 
sahip alanlar olup sistemlerin her zaman çalışır 
durumda olması önemlidir. Elektronik cihazlar 
nemden dolayı oksitlenir veya düşük nemden 
dolayı havada statik elektrik oluşur. Bu durumu 
engellemek ve ortam koşullarının istenen sıcaklık 
ve nem aralığında tutulması için soğutma sistemleri 
kullanılır. ASHRAE’nin veri merkezleri için önerdiği 

sıcaklık aralığı 18-27°C’dir, ancak 15-32°C sıcaklık 
aralığının da kabul edilebilir olacağı belirtilmektedir. 
Veri merkezlerinde sıcaklık ve nemin uygun şartlarda 
olması, performans kaybının yaşanmaması ve 
arızalar nedeniyle kesintiye uğramaması için 
ortamın iklimlendirilmesi gerekmektedir.

Imbat Inrow Klima Ne Sağlar?

Modüler ve micro veri 
merkezlerinin soğutulması 
için çözümler sunan İmbat 
inrow klimalar standart 
olarak hava ya da su 
soğutmalı kondenserli 
direk genleşmeli olarak 
veya soğuk sulu olarak 
üretilmektedir.Cihazlarda 
standart olarak R410A 
ve opsiyonel olarak 
Avrupa F-gaz regülasyonuna uygun R-32 soğutucu 
akışkanı kullanılmaktadır. Scroll tip kompresör, EC 
plug fan ve gelişmiş yazılıma sahip olan mikroişlemci 
kontrol sistemi kullanılan Inrow klimalarda opsiyonel 
olarak invertör kompresör kullanılmaktadır.

İmbat Inrow klimalar, cihazların bulunacağı 
alanın tasarımına uygun olarak IT ekipmanlarının 
kabinlerine gömülü olarak uygulanmaktadır. 
Önden erişim imkanı sayesinde minimum 
kurulum ve servis süresi gerekmektedir. Inrow 
klimalar yüksek verimi, veri merkezi PUE 
değerlerinin minimize edilmesine yardımcı olur. 

Malta’nın merkezindeki 
prestijli projelerden biri 
olan QUAD İş Kuleleri 
Projesi'nin 1400’den 
fazla araba park 

alanı içeren projenin 
Otopark Havalandırma 
Sistemi ve Ürünleri 
Venco Havalandırma 
tarafından tedarik edildi.

Otoparkta venco radyal 
jet fanlar, aksiyal duman 
egzoz fanları, otomatik 
kontrol panoları ve fan 
aksesuarları kullanılarak, 
fanların kapasitelerini, 
miktarlarını ve 
yerlerini belirledi. 
Jet fan sisteminin etkin 

ve verimli bir şekilde 
çalışması, Venco 
Otomatik Kontrol 
Panoları ile sağlandı 
ve CFD Analizi ile 
sistem performansı 
optimize edildi. 

Venco radyal jet fanlar 
ve aksiyal duman 
egzoz fanları; 
EN 12101-3 standardına 
uygun olarak sertifikalı, 
300°C’de ve 400°C’de 
2 saat sıcaklık 

dayanımlıdır. Ayrıca 
iş kompleksinin 
havalandırmasında 
kullanılan kanal tipi 
dikdörtgen fanlar, 
yuvarlak kanal tipi 
fanlar ve kanal tipi 
susturucular, Venco 
tarafından üretilerek 
projeye tedarik edildi.
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Kültür ve Sanat Projesi "Alan Kadıköy"de KLAS Imzası

Karyer'den EA-DR ve ED-DR Muz Soğuk Oda Evaporatörleri

Birçok başarılı ve prestijli projeye 
imza atan KLS Klima, 2022 
yılı için aynı hız ve kalitede 
çalışmaya devam ediyor.

İstanbul'un Anadolu yakasının öne 
çıkan kültür sanat projelerinden 
biri olması hedeflenen Alan 
Kadıköy projesinde kullanılan 

Klas ürünlerinin devreye 
alımı tamamlandı.

Projenin iklimlendirme sistemi 
toplamda 10.000 m3/h hava 
debisi ihtiyacı Troya Serisi KLS 
Marka Klima Santrali ile sağlandı.

Ticari değeri yüksek olan muz meyvesinin 
sarartılması, olgunlaşması ve depolanması 
için doğru sıcaklık, nem değerlerinde ve uygun 
koşullarda muhafaza edebilmek çok önemlidir. 

Karyer, soğuk odadaki tüm muzların daha hızlı 
ve eşit bir şekilde olgunlaşmasını amaçlar. 
Muz evaporatörleri meyveye özgü farklı ve 
spesifik şartlar gerektirdiğinden geleneksel 
evaporatörlere göre farklı tasarlanmıştır.

EA-DR ve ED-DR model muz evaporatörlerimiz 
küçük ve orta çaplı muz muhafazası soğutma 
ihtiyaçlarını karşılama amaçlı kullanılmaktadır. 
Düşük sıcaklık farklılıklarında etkin çalışacak 
ve düşük oranda nem kaybı sağlayacak şekilde 
ürünlerin optimizasyonu yapılmıştır. 

Ürünlerde emici veya üfleyici fanlar ile yüksek statik 
dış basınca dayanıklı kuvvetli fanların kullanımı söz 
konusudur. Bataryalar ısıl bakımdan yüksek verimli 
olup aynı zamanda kompakt bir biçimde tasarlanmıştır. 

EA-DR ve ED-DR muz evaporatörlerinde, farklı 
kullanım şartlarına uygun ve ısıl verimi yüksek 
bakır boru kullanılır. Ürün kabini paslanmaya 
karşı estetik elektrostatik toz boyalı, galvaniz sac 
ile imal edilmekte olup, sağlamlığının yanı sıra 
dekoratif bir özellik de sergiler. Bununla birlikte 
montaj ve bakım çalışmaları için kolay sökülebilen 
vidalı yan kapaklar ve menteşeli tava kullanılır. 

Ürünler müşterilerin özel isteklerine göre kaplamalı 
folyo, paslanmaz çelik kabin, EC fan opsiyonları 
ile sunulur. İstek halinde elektrik rezistanslı 
ısıtma bataryaları da evaporatöre eklenebilir.

EA-DR ve ED-DR muz evaporatörleri en 
yüksek verim hedeflenerek tasarlanır. Karyer, 
güvenilir mühendislik ve kaliteli imalat ile doğru 
muz evaporatörlerini garanti etmektedir.

Ürün Tanıtımı
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Pencere

2000 yılında kurulan Karataş Soğutma, soğuk hava, klima, ticari buzdolabı, endüstriyel soğutma malzemeleri satış ve taahhüt 
işleri ile birlikte soğutma kompresörleri, ticari buzdolabı malzemeleri, klima montaj malzemeleri, endüstriyel soğutma ekipmanları, 
aliminyum profiller, desenli saclar ve ticari buzdolabı camları ve aksesuarları satışı yaparak müşterilerine taleplerine uygun olan 
ürünleri sunmaya devam ediyor.

"GELECEĞIMIZI DAHA IYI INŞA EDEBILMEMIZ IÇIN EĞITIME 
ÖNCELIK VERMELIYIZ. MESLEKI EĞITIMIN YANINDA AHLAKLI, 
ATATÜRK ILKELERINE BAĞLI, ÖRNEK BIREY YETIŞTIRMENIN 
SADECE OKULLAR ILE OLMAYACAĞINI BILMEMIZ GEREKIYOR. 
BU NOKTADA  SEKTÖRDEKI FIRMALARA BÜYÜK IŞ DÜŞÜYOR."

KARATAŞ SOĞUTMA ŞIRKET ORTAĞI HASAN KARATAŞ:
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Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1965 yılında İzmir Bornova’da aslen Erzurumlu 
bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya 
geldim. İlk ve orta dereceli öğrenimimi İzmir’de 
bitirdim. Yükseköğrenimimi ise Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi’nde tamamladım. 

Evli, iki erkek çocuk babası ve dört torun sahibiyim. 

Daha üniversite yıllarımda ek iş olarak tanıştığım 
soğutma sektöründe 1986 yılından beri faaliyet 
göstermekteyim. Altan Soğutma San. Tic. Ltd. 
Şti.’nde 25 yıl yönetici pozisyonunda çalıştım. Firma 
sahibimiz rahmetli Altan Ertuğrul’un engin bilgi ve 
birikimleri sayesinde bu yıllar içerisinde sektörün 
tüm inceliklerini, esnaflığı, ticareti ve en başta dürüst 
ve disiplinli çalışmayı kendisinden öğrendim. 

Karataş Soğutma’nın kuruluş öyküsü ve şu anki 
faaliyetleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

2000 yılında, şimdiki ortaklarım Ziyattin KARATAŞ 
ve Ersin KARATAŞ’ın kurmuş olduğu Karataş 
Metal firması renkli PVC kaplı galvaniz sac, 
ticari buzdolabı camı ve alüminyum profil satışı 
yapmaktaydı. 2010 yılında benim de aralarına 
katılmamdan sonra kurmuş olduğumuz Karataş 
Soğutma firması bu iş kollarının yanında endüstriyel 
soğutma ekipmanları, soğuk hava oda malzemesi, 
klima ve havalandırma montaj malzemesi satış ve 
taahhüt faaliyetleriyle yükselen bir ivme sağladı. 

Bu bağlamda faaliyet alanımız sadece sektörün belirli 
kısmına değil, soğutma ile ilgili her kola hitap ediyor.

Karataş Soğutma olarak sektöre satışını yaptığınız 
malzemelerden kısaca söz edebilir misiniz?

Firmamız; başta Embraco markasının tüm seri 
kompresörlerinin Ege Bölge ana bayisidir. Ayrıca 
yine kompresör satışında Dorin ve Invotech 
markalarının Ege bölge distribütörü konumundayız.

Star Alüminyum Ege bölge ana bayiliğimiz 
mevcuttur. Ayrıca ticari tip buzdolabı camı ve 
PVC kaplı renkli sac satışımız da bulumaktadır. 

Soğutucu akışkanlar alanında ise hem 
mevcut hem de yeni nesil gazların satışını 
yapmaktayız. C-gas, Chemours ve Honeywell 
markalarının Ege bölge ana bayisiyiz. 

Bunlardan başka soğutma sistemleri konusunda 
aklınıza gelebilecek her türlü ekipman tedarikini 
de yürütmekteyiz. Montaj için bakır boru, dijital 
kontrol için tüm Dixell ve Evco markalı ekipmanlar, 
soğutma komponentlerinde Ege bölgesi ana 
bayiliğini yürüttüğümüz Sanhua markası ve 
bunun gibi sayısı binleri bulan ekipman ve 
marka ile satış faaliyetimizi yürütmekteyiz.

2021 yılında satış hedeflerinize ulaşabildiniz 
mi? 2022 yılı için hedefleriniz neler?

Malum pandemi sürecinin etkilerinin daha 
da hissedildiği ve küresel ekonomik krizin 
derinleştiği 2021 yılında, bir önceki yıla 
göre satış hedeflerimize daha da özveri ile 
çalışarak ne mutlu ki ulaşmayı başardık.

2022 yılı içinse en zor şartlarda gerçekleştirdiğimiz 
bu yükseliş trendimizi katlayarak devam 
ettirme arzusundayız. Müşterilerimize 
daha iyi hizmet sunabilmek adına 1.500 m² 
kapalı alana sahip yeni yerimize geçmek için 
çalışmalarımızı bu yıl başı itibariyle başlattık.
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Türkiye’de sektörün mevcut durumu ve geleceği 
hakkında görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?

Ülkemiz konumu gereği zaten çok önemli bir 
lokasyonda. Uluslararası ticaret sıkıntılarının 
yaşandığı günümüzde bu önemimiz daha da 
ortaya çıktı. Hem batıya hem de doğuya olan eşit 
mesafemiz, nitelikli iş gücümüz ve esnekliğimiz 
bu özelliğimizi daha da ön plana çıkarmaktadır.

Bu aşamada başta bizim gibi küçük/orta ve büyük 
ölçekli imalatçılara hizmet veren distribütörler olmak 
üzere sektörümüzdeki tüm firmaların aynı hassasiyet 
ve istekle büyüme hedeflerimize sıkı sıkıya sarıldığınızı 
görüyoruz. Ülkemiz açısından sektörümüzdeki 
geleceğe umutla bakıyoruz. Bu doğrultuda da 
ekonomimiz yettiğince işimize 
yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Sektörümüzde mesleki 
eğitimin geliştirilmesi 
hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Nitelikli iş gücü ülkemizde 
özellikle yükseköğrenim 
seviyesinde bir hayli yüksek. 
Ancak ortaöğretim kısmında 
meslek liseleri seviyesinde 
hala istenen seviyede 
olduğunu düşünmüyorum. İşin 
pratikte, uygulama aşamasına 
meslek liselerinde yetişen 
kişilerin katkısının fazla 
olduğu ise aşikar. Bu aşamada 
başta meslek liselerinin 
sayılarının ve mesleki eğitim 

seviyesinin artırılması, sektörün geleceği açısından çok 
önemli. Bu sebeple bizler de bunun bilinciyle elimizden 
geldiğince meslek liselerine destek vermekteyiz.

Gelecekte yapılabilecek çalışmalar 
ile ilgili önerileriniz nelerdir?

Daha önce de belirttiğim gibi geleceğimizi daha iyi 
inşa edebilmemiz için eğitime öncelik vermeliyiz. 
Mesleki eğitimin yanında ahlaklı, Atatürk İlkelerine 
bağlı, örnek birey yetiştirmenin sadece okullar 
ile olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Bu noktada  
sektördeki firmalara büyük iş düşüyor.

Son olarak iletmek istedikleriniz nelerdir? 

Bölgemiz genelinde sizin gibi sivil toplum 
kuruluşlarının olması ve hatta sayılarının artması 
gelecek için umutlarımızı arttırmaktadır. Bizler, 
bu sektöre yıllarımızı vermiş kişiler olarak artık 
yeni nesle bayrağımızı devredeceğiz. Bu aşamada 
sizlerin de amacının, eğitimli ve kalifiye sektör 
temsilcileri/çalışanlarına devredebilmemiz için eğitim 
faaliyetlerimize destek vermek olduğunu biliyoruz. 
Bu bağlamda sektördeki tüm oyuncuların ister servis, 
ister toptancı, ister imalatçı isterse de bizler gibi 
distribütörler olsun mesleki itibarının yükseltilmesi 
gerekmektedir. Bu sayede sektörümüzün önümüzdeki 
yıllar içerisinde gelişerek büyüyeceğine inanıyoruz.•

 Hep söylediğimiz gibi 
“ekonomi türbülansta olsa 
dahi gaza basacağız.”
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Mahmut Şevket Paşa Mah. Şahinkaya Sk.

No: 25/5 34384 Şişli / İSTANBUL

Tel: +90 (212) 231 05 01 (Pbx)

Fax: +90 (212) 248 01 81

info@atilimicdis.com - www.atilimicdis.com

ENDÜSTRİYEL MUTFAKLAR İÇİN 
AKILLI ÇÖZÜMLER

Tcar Buzdolabıları çn Kontrol Çözümler

Dry age,Blast Chller, Retarder Proover ve 
Mayalandırma çn Kontrol Chazları 

Fırın Kontrol Kartları

Uzaktan Görüntüleme
ve Dataloger Sstemler

EV3 Sers EVJ Sers EVJ Lcd Sers
EVRS Touch Sers

EVCLC 338/348 EV8 318/328

Gastronom
Sers

EVJ 500 /EVJ800
VCOLOR619/539

Kurulum ve üyelk ücret gerektrmez.

 Enerji Tasarrufu fark yaratır

Özel olarak tasarlanmış yazılımı ile, tam olarak defrosta ihtiyaç 

duyulan zamanda defrost yapma, sistem yoğun kullanım halinde 

değilse kompresör çalışma saatlerini limitleme ve evaporatör fanı 

çalışmasını en iyi hale getirmek gibi akıllı fonksiyonlar ile donatılmış

olmasına ek EVJ254 ve EV3B54 gibi cihazlarımız, EMBRACO FULL 

MOTION teknolojisiyle üretilmiş veya SECOP değişken hızlı 

kompresörlerin ek bir donanım kullanmaksızın doğrudan 

sürülmesine olanak sağlar. Bu sayede kayda değer bir enerji 

tasarrufunu garanti edersiniz 

EVCLC 368

ECM+ SERİSİ KOMPAKT
YÜKSEK VERİMLİLİKLİ DEĞİŞKEN HIZLI FANLAR

Harc EC Motor le %70'e varan vermllk

NFC Kablosuz Teknolojs sayesnde cep telefonuyla IP sınıfına zarar vermeden hız değşm

Motor ve çember arasında yumuşak tamponlu bağlantı sayesnde düşük ttreşm

Kompakt dzaynı le dar alanlarda çalışmaya uygun

Çok daha büyük motor çıkış gücü ve 800 devrden 2400 devr e varan dönüş hızı

ECM SERİSİ KOMPAKT
 YÜKSEK VERİMLİLİKLİ SU GEÇİRMEZ FAN MOTORLARI

ECM Motor teknolojs le 4 kata kadar uzun ömür ve 5 kata kadar enerj tasarrufu

IP67 toza ve suya karşı koruma (su altında ble çalışablr) 

Özel rulman ve şaft le yumuşak tamponlu bağlantı sayesnde düşük ttreşm

Kompakt dzaynı le dar alanlarda çalışmaya uygun

İsteğe bağlı ters döneblme veya 0-10 V le fan hız kontrol mkanı 

Pzza ve Ekmek Fırınları çn



Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Nedir?

En basit tanımla; fertlere, emek piyasasında geçerliliği 
olan bir işi yapabilmeleri için, gerekli mesleki bilgi 
ve davranışları kazandıran eğitim kurumudur. 
01 Ocak  2022 tarihi itibariyle tüm meslek 
liseleri Mesleki Eğitim Merkezi olmuştur. 
Program kapsamında Mesleki Eğitim Merkezi 
(MESEM) öğrencilerini istihdam edecek 
firmalar, devlet tarafından maaş, SGK ve 
vergi teşviklerinden faydalanabilecektir.

6764 sayılı kanun ile çıraklık eğitimi 
zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. 
Çıraklık eğitimi örgün ve zorunlu eğitim kapsamına 
alınarak mesleki eğitim merkezleri Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. 
Çıraklık eğitiminin örgün ve zorunlu eğitim 
kapsamına alınması ile ekonomimizin temel 
yapı taşı olan işletmelerin çırak ihtiyacının 
karşılanması ve çırak öğrencilerimizin ahilik 
kültüründen gelen usta çırak ilişkisiyle mesleklerini 
işbaşında öğrenmeleri amaçlanmıştır.

 Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 26:

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu 
örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki 
ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim 
merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları 
bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre 
diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi 
öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim 
Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması 
zorunludur. Mesleki Eğitim veren Okullar;

1) Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri
2) Çok Programlı Anadolu Liseleri
3) Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri
4) Mesleki Eğitim Merkezleri

MESEM’in Meslek Liselerindeki 
Öğrenimden Farkı Nedir?

Sonuç olarak kazanımlar aynı olmakla birlikte meslek 
lisesi öğrencisinin okulda aldığı eğitimi MESEM 
öğrencisi ağırlıklı olarak işletmelerden almaktadır. 

Serhat KARANFIL
İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Alan Şefi

Söyleşi

MESLEKI EĞITIMDE YENI DÖNEM
ÇIRAKLIK, NITELIKLI ISTIHDAM VE TEŞVIKLER ILE
MESLEKI EĞITIM MERKEZI'NE (MESEM) 
GENEL BAKIŞ
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Söyleşi

Çıraklık eğitimi alan bu öğrenciler fark derslerini 
tamamlayarak Meslek Lisesi Mezunu olmaya 
hak kazanırlar. Mesleki eğitim merkezi mezunları 
“Ustalık Belgesi” ile “Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Diploması” alarak kendi iş yerlerini açabilirler.

Okulların Bu Sistemde Üstlendiği Rol Nedir?

Çıraklık Eğitimi; okulda verilen teorik eğitim ile 
işletmelerde yapılan pratik eğitimin bir bütünlük 
içerisinde uygulandığı, bireyleri bir mesleğe 
hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak 
sağlayan ve belgeye götüren eğitimdir. 

Çıraklar haftada;
•1 veya 2 gün okulda teorik eğitim,
•4 veya 5 gün işletmelerde pratik eğitim alırlar.

Öğrencilerin MESEM’e Kayıt Yaptırabilmesi 
için Sahip Olması Gereken Diploma 
vb. Gereklilikler Nelerdir?

•En az ortaokul veya imam hatip 
ortaokulunu bitirmiş olmak.
•Sağlık durumu ilgili mesleğin öğrenimine 
elverişli olmak. Bu durum gerektiğinde sağlık/
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
•Kayıt olacağı meslek dalı ile ilgili bir iş yeriyle 
sözleşme imzalamak (Sözleşme imzalanacak 
iş yerinde "Usta Öğreticilik Belgesine" 
sahip bir usta bulunması gerekir).
•Kayıt için min. veya max. yaş sınırı yoktur.

•Öğrenci kayıtları yıl boyu devam eder.

Mevcutta herhangi bir lise diploması 
olan kişiler de başvuru yapabilir mi?

Lise mezunu öğrenciler de başvurabilir.
MESEM çıraklık eğitimi için öğrenci yaş sınırı nedir?
Daha önce çıraklık eğitimi için 19 yaş 
sınırı uygulanırken şu anda min veya 
max yaş sınırı kaldırılmıştır.

Öğrenciler MESEM’e Nasıl Başvuralabilir?

•Başvuru şartlarını taşımak koşuluyla, mevcutta 
bir işletmede çalışanlar veya işletmede 
çalışmayıp mesleki eğitim almak isteyen adaylar 
kimlik bilgileriyle birlikte en yakın mesleki 
eğitim merkezine veya mesleki ve teknik 
anadolu lisesine bizzat müracaat edebilir.
•Herhangi bir işletmede çalışmayanlar; mesleki eğitim 
merkezleri tarafından meslek seçimi ve işletme bulma 
konusunda rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabilirler.
•Mesleki eğitim merkezine kayıt; okul, işletme 
ve öğrenci/veli (18 yaşından küçük adaylar 
için) arasında “işletmelerde mesleki eğitim 
sözleşmesinin” imzalanmasıyla başlar.
•Öğrenci e-MESEM sistemine 
okul tarafından kaydedilir.
•Öğrenci kayıt olduğu andan itibaren meslek 
hastalıkları, iş kazalarına karşı sigortası ile maaşı 
başlar, öğrenim süresi boyunca devam eder.
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Firmaların Öğrenci Istihdam 
Edebilmesi için Gerekli 
Bir Şart Var Mıdır? 

Firmaların öğrenci istihdamı 
sağlayabilmeleri için 
öğrencilerin müfredat 
programının %80’ini uyguluyor 
olması yani öğrencinin çıraklık 
eğitimi aldığı konu ile ilgili 
faaliyetleri yapıyor olması 
gereklidir. Ayrıca işyerinde usta 
eğiticilik belgesine sahip işyeri 
sahibi veya çalışan personelin 
olması gerekmektedir.

Firmalara Verilecek Destek Miktarı ve Süresi Nedir? 

Destek miktarı ve süresi Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından tespit edilmektedir. Aday çırak, çıraklar, 
işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 
sigorta primleri Bakanlık tarafından karşılanır. 
(İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık 
sigortası) Bu sigorta emekliliğe esas teşkil 
etmez. 9, 10, 11. sınıf öğrencileri için asgari 
ücretin %30’u, 12. sınıf öğrencileri için ise 
%50’si oranında işletmeye destek verilir.

Halihazırda Bir Iş Yerinde Çalışan Kişi Baş Vurursa 
Çalıştığı Firma Destekten Yararlanabilir Mi? 

Firma öğrenci kayıdı için yeterli kriterlere sahipse 
tabi ki firma destekten faydalanabilir.

Firma ve Öğrenci Arasında Oluşabilecek 
Ihtilaflarda Nasıl Davranmalı? Sözleşmede 
Bağlayıcı Kurallar Var Mıdır?

Sözleşmede iş akdinin sona erdirilebilmesi için her 
hangi bir bağlayıcı hüküm bulunmuyor. Öğrenci veya 
işletme tek taraflı sözleşmeyi iptal hakkına sahiptir.•

 

İzmir Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü’ne son bir yılda kaydolan 
30 öğrenci iklimlendirme sistemleri dalı, ısıtma sıhhi tesisat 
dalı ve soğutma sistemleri alanında MESEM kapsamında 
öğrenim görüyor. Yine son bir yılda diğer meslek bölümlerine 
de kaydolan öğrencilerimizde oldu. Bu doğrultuda okulumuzda 
toplamda MESEM kapsamında öğrenim gören 190 öğrencimiz 
bulunmaktadır.
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Muhasebe

MÜKELLEF GRUBU LIMIT GEÇIŞ VE BAŞLAMA SÜRECI

İnteraktif Arşiv 
Fatura Düzenleme 
Zorunluluğu Alt Sınırı

Firmanızca kesilecek vergiler 
dahil faturaların;

Vergi mükellefi olanlar: 2.000 ve Üzeri
Diğerlerine: 5.000 ve Üzeri 

Tutarlarında ki her faturayı zorunlu 
olarak e-arşiv fatura olarak kesilecek.

01.03.2022 tarihinden (dahil) 
itibaren uygulanacaktır.

Tüm Mükellefler Brüt Satış Hasılatı (veya satışları 
ile gayrisafi iş hasılatı)

2018-2019-2020: 5 Milyon TL
2021: 4 Milyon TL
2022: 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 

e-Fatura Geçiş Zorunluluğu: 01.07.2022

e-Defter Geçiş Zorunluluğu: 01.01.2023

e-İrsaliye uygulama 
koşulları

Ciro Limiti 2021: 10  Milyon TL e-İrsaliye Zorunluluğu: 
01.07.2022

E-ticaret Faaliyetinde 
Bulunanlar
Gayrimenkul,
Motorlu Taşıt Alım 
Satım, Kiralama,
İnşa, İmal Faaliyetlerinde 
Bulunanlar

2020: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar 
2021: 1 Milyon TL ciroyu aşanlar 

2022:  500 Bin TL ciroyu aşanlar

e-Fatura Geçiş Zorunluluğu: 01.07.2022
e-Defter Geçiş Zorunluluğu: 01.01.2023

e-Fatura Geçiş Zorunluluğu: 01.07.2023
e-Defter Geçiş Zorunluluğu: 01.01.2024

Kültür Turizm 
Bakanlığı veya
Belediyeden 
Ruhsatlı Oteller

Ciro Limiti Yok e-Fatura Geçiş Zorunluluğu: 01.07.2022
e-Defter Geçiş Zorunluluğu: 01.01.2023

E-DÖNÜŞÜM SÜRECI GENIŞLEYEREK 
YAYILMAYA DEVAM EDIYOR

Hüsnü ECEMİŞ
BBH Mali Müşavirlik & Danışmanlık
Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir 
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Muhasebe

Tabloda ifade edildiği üzere, 22.01.2022 tarihinde 
31727 sayı numarasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan 
VUK 509 nolu tebliğde; değişiklik yapılmasına 
dair yayınlanan 535 nolu tebliğ ifade edilen 
e-belge değişikleri tablo halinde anlatılmıştır .

e-fatura dahil e-arşiv, e-defter, e-irsaliye gibi 
tüm e-belge uygulamaları uzun zamandır 
işletmelerin hayatında yer alıyor. Bugüne kadar 
yaklaşık 500.000 işletme, e-belge uygulamalarına 
dahil olarak sürecin içinde yer almıştır.

Yukarıda tabloda ifade edildiği ve 535 nolu VUK 
Tebliği'nde anlatıldığı üzere 2022 yılında, brüt satışları 
2021 hesap dönemi için 4 milyon TL ve üzeri, 2022 
yılı için 3 milyon TL ve üzeri olan tüm mükellefler 
e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçecektir.

E ticaret firmalarına da e-dönüşüm süreci şu şekilde 
revize edilmiştir: İster kendi siteleri, gerekse başka bir 
uygulama üzerinden e-ticaret yaparak, 2020-2021 
yılı cirosu 1 milyon TL olan ve 2022 yılı ve müteakip 
hesap dönemlerinde 500.000 TL ve üzeri cirosu olan 
e-ticaret firmaları "e-fatura" uygulamasına geçecektir.

Ayrıca gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşaat, 
imalat, alım, satım, kiralama sektörlerinde bulunan 
firmalar işlemlerini yapan ve bu işlemlere aracılık eden 
mükelleflerden, 2020-2021 yılı cirosu 1 milyon ve 
üzeri, 2022 yılı hesap döneminde 500.000 TL cirosu 
olan firmalar da "e-fatura" uygulamasına geçecektir.

Son olarak tebliğe dahil edilen T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden izin 
alarak konaklama faaliyetinde bulunan turizm 
işletmeleride "e-fatura" uygulamasına geçecektir.

e-Irsaliyede Değişen Uygulaması

2021 yılında ve takip eden hesap dönemlerinde 
önceden 25 Milyon TL ve üzeri olan ciro sınırı 
düşürülerek 10 Milyon TL ve üzeri olarak 
güncellendi. Bu mükelleflerin e-İrsaliye 
uygulamalarına geçişi zorunlu hale getirildi.

Demir-çelik ticaretinde bulunan tüm işletmelerin 
e-İrsaliye uygulamasına geçişleri zorunlu hale getirildi.

İlgili mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihinden 
itibaren düzenleyecekleri tüm irsaliyeleri mücbir 
sebep veya istisnai durumlar dışında elektronik 
ortam üzerinde hazırlamaları bekleniyor.

e-belgeleri Nasıl ve Ne Kadar Saklayacağız? 

e-Arşiv Fatura, VUK Mevzuatı kapsamında kağıt 
olarak düzenlenen, saklanan veya ibraz edilen tüm 
faturaların e-Belge olarak kopyalarının kayıt altına 
alınmasını kapsıyor. e-Arşiv Fatura, işletmelerin 
10 yıl süre boyunca ilgili belgeleri GİB mevzuatına 
uygun şekilde saklamalarını gerektiriyor .

e-Arşiv Fatura Kesilme Işlemine Genel Bir Bakış

535 Nolu tebliğ ile güncellenen e-arşiv fatura 
kesme sınırı 2.000 TL'ye düşmüştür. Çoğu 
işletme için kestiği faturaların %80-90 gibi 
oranında e-arşiv üzerinden kesileceği anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle muhasebe işlemlerinde 
kendi bünyesinde tutmayan bununla alakalı GİB 
portalından kesecek olan KOBİlerimiz için bu 
uygulamaya genel olarak bahsetmek istedim.

535 Nolu Tebliğ kapsamında, KDV dahil 
2.000 TL fatura keseceğimiz zaman  
https://earsivportal.efatura.gov.tr linki üzerinden 
aşağıdaki ilgili sayfaya bağlanacağız. 

Açılan bu sayfadaki Kullanıcı kodu ve şifre 
bilgileri girdikten sonra giriş butonuna bastıktan 
sonra aşağıdaki sayfa önümüze gelecektir.
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Muhasebe

Açılan bu sayfada e-arşiv portalını tıklayacağız.

Sonrasında açılan sayfada işlemlerde 
iki bölüm karşımıza gelecek.

1.Belge İşlemleri (Fatura keseceğimiz yer) 
2.Kullanıcı İşlemleri (Bizim bilgilerimizin olduğu yer)

Önce kullanıcı işlemlerini bir kere sefer doldurarak 
kaydedeceğiz. Yukarıda görünen bize ait bilgileri 
içermektedir. Burayı doldurtan sonra her fatura 
kesmek için ilgili bölümü acınca otomatik gelecektir 

Fatura keseceğimiz zaman kullanıcı bilgilerimiz 
dolduruğumuz için direkt belge işlemleri 
bölümüne tıklayıp altında açılan;

1.Fatura oluştur (fatura kesceğimiz bölüm) 
2.Düzenlenen belgeler (Daha önce 
kesilen faturalar listelenir) 
3.İptal itiraz talepleri (Adından anlaşılacağı üzere 
fatura iptal ve itiraz işlemlerini yapacağız) 
4.Adımıza düzenlenen belgeler 
(Bize kesilen e-arşiv faturaları listeyebilir)

1.Fatura oluşturu seçtikten sonra bilgilerimiz 
otomatik gelecektir. Burada bilgilerimizi kontrol 
edip Alıcılar bölümüne direkt geçebiliriz

a)Alıcılar kısmına fatura keseceğimiz kurumun 
yada kişinin vergi numarası veya T.C. Kimlik No 
yazıldıktan sonra bilgileri otomatik gelecektir. 

Burada ilgili yerleri (ülke, adres vb.) 
yazmamız yeterli olacaktır.

b)Mal ve hizmet bölümünde satır ekle demek 
suretiyle fatura keseceğimiz ürünleri, miktar 
bilgilerini, birim fiyatını ve KDV'yi gireceğiz. Başka 
ürünlerimiz var ise onları da alt alta sıralayarak 
faturamızı oluşturacağız. Altta ürün bedelleri, 
KDV ve toplam tutar otomatik oluşturacaktır. 

c) Bunları tamamladıktan sonra faturada 
kesilen ürün, adet ve birim fiyatı kontrol 
edip son halini oluşturmuş olacağız.

d)Not bölümüne de banka bilgileri, tutarı yazı ile 
ifade etmeyi, irsaliye yerine geçer ifadesi, mersis ve 
ticaret sicil numarası, faturanın itiraz süresi notu ve 
fatura ile ilgili başka notlarınızı ilave edebilirsiniz.

e)Hepsini bitirdikten sonra oluştur seçeneği 
seçilerek GİB imza bölümüne geçilir. Kayıtlı GSM 
telefonuna GİB tarafından gönderilen şifre ile 
fatura onaylanır ve fatura kesilmiş olur.

f)Kesilen faturadan çıktı alıp. kaşe ve imza 
yapıldıktan sonra muhatabına teslim edilir. Bir 
suretin ide muhasebe dosyasına kaldırılır.

e-Arşiv fatura, uygulamaya dâhil oldukları tarihin 
içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv 
fatura uygulamaları için 7. günü) sonuna kadar, 
düzenleyebilirler. Örneğin 31.12.2021 tarihli 
bir faturayı 07.01.2022 tarih saat 11:59 kadar 
düzenleyebilirsiniz. Bu yeni dönemde geriye 
dönük fatura kesme süremiz sadece 7 gündür. 

e-dönüşüm daha önce ki yazılarımızda da belirtiğimiz 
üzere her geçen gün uygulama alanı çoğalarak iş 
hayatında ki yerini almaya devam edecektir. Bundan 
kaçışımız olmayacağından bu uygulamaları kontrol 
işlemleri ile birlikte dijital olarak saklama yöntemlerini 
de öğrenmemiz önem arz etmektedir. Unutmayınız 
fatura ve buna bağlı uygulamaları ibraz etme ve doğru 
yapılmasını sağlama sorumluluğu işverenlere aittir.• 
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Uygulama

Sularda bulunan tabii Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum 
(Mg) mineralleri insan sağlığı için zararlı 
değildir, fakat bu iki mineralin su sisteminde 
oluşturduğu taşlar (kristaller) her tür işletmede 
su ile ilgili cihazların bozulmasına ve boruların 
tıkanmasına sebep olur. Bu iki mineralin miktarı 
suyun “SERTLIK” derecesini oluşturur. 

Su içinde bulunan Kalsiyum, Magnezyum ve 
Silikat suyun taşıdığı katı maddeler ile birleşerek 
su sistemlerinde sert tabakalar oluşturur.

Su sisteminde oluşan bu sert tabakaların 
hepsine birden “halk dilinde” KIREÇ veya 
KIREÇTAŞI denir. İlmi dile uymamasına 
rağmen, yazımızım kolay okunabilmesi için 
bu yazımızda biz de “KIREÇ” kelimesini su 
sisteminde oluşan kristaller için kullanacağız.

Ülkemizdeki suların çoğu yüksek sertliktedir, “KIREÇ” 
üretme kabiliyetinde olan sulardır ve bu sebeple 
KİREÇ konusu evsel, ticari, turistik ve sanayideki 
su sistemlerinin hepsinin önemli bir sorunudur.

Su Sisteminde Katı Kireç Nasıl Oluşur?

Suda bulunan Kalsiyum, Magnezyum 
ve Silikat maddelerinin kristal yapma 
mekanizmasını hatırlatalım:

Iyi filtrelenmiş ve katı partiküllerden arındırılmış 
bir su nasıl olur da sert taşlar oluşturur? 

Su sistemlerindeki KİREÇ oluşumu 
iki ayrı şekilde meydana gelir.  

Birinci KIREÇ oluşum şekli: Sofra tuzu gibi suda 
çözünme kabiliyeti olan birçok maddenin, su 
sıcaklığı yükseldikçe suda çözünme miktarı da 
yükselir. Diğer bir deyişle, soğuk suya kıyasla 
sıcak suyun maddeleri çözme kabiliyeti (halk 
dilinde eritme kabiliyeti) daha yüksektir.

Ancak bir istisna var: Suda çözünmüş olarak 
bulunan “Kalsiyum Karbonat” ve “Magnezyum 
Karbonat” maddeleri su soğukken suda çözünmüş 
halde kalır fakat su ısındıkça bu maddelerin bir 
kısmı KRISTALLEŞEREK KATI HALE DÖNÜŞÜR.  
Bu tür KIREÇ oluşumu su sıcaklığı yaklaşık 
30°C - 35°C civarında başlar ve su ısındıkça hızlanır.

SU TESİSATINDA KİREÇ TAŞI OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİ İÇİN 
YÖNTEMLER BULUNMALIDIR. 

ÇÜNKÜ KİREÇ TAŞI TESİSLERDE ENERJİ GİDERİNİ ARTTIRIR, 
BAKIMLARI ÇOĞALTIR VE EKONOMİK ZARARA SEBEP OLUR. 

Şekil 1. Kireç ile tıkanmış 
borulu ısı eşanjörü

SU TESISATINDA KIREÇ OLUŞMAMASI 
IÇIN MÜCADELE YÖNTEMLERI

Yük. Müh. Enis BURKUT
Burkut Su Tekniği A.Ş.
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Ikinci KIREÇ Oluşum Şekli: Suyun faz değiştirerek 
buharlaşması sırasında yalnızca “saf H₂O molekülleri” 
buharlaşır.  Su içindeki “safsızlıklar”, yani sudaki 
çözünmüş olan mineraller buharlaşmaz ve bunların 
sudaki oranı artmış olur. Oysa suyun mineralleri 
çözünmüş halde tutma kabiliyeti sınırlıdır.
Dolayısı ile, buharlaşan sudaki “saf su H₂O” oranı 
azaldıkça geri kalan su bazı minerallere DOYAR 
ve bu sebeple içinde bulunan bu minerallerin bir 
kısmını KRİSTAL olarak dışarı atar. Suyun istemediği 
bu mineraller KIREÇ TAŞI olarak adlandırılır.

Bu iki tür KİREÇ oluşum yönteminin aynı anda 
meydana geldiği yerler buhar kazanı, buhar jeneratörü, 
su soğutma kulesi ve evimizdeki çaydanlıktır. Bu 
dört noktada da su önce ısınmaya başlar, sonra saf 
H₂O moleküllerinin bir kısmı buharlaşır ve sonuçta 
KİREÇ oluşumu meydana gelir. Bu noktalar dışında, 
sanayide KİREÇ ile mücadele edilen daha birçok 
yerler sayabiliriz: “Chiller” eşanjörleri, her tür ısı 
değiştiricileri, sıcak su üreten boylerler, şofbenler, 
kombiler, sıcak su boruları, fıskiyeler, plastik ve metal 
enjeksiyon makinaları, vakum pompaları gibi.  

Kireç ile Mücadele Yöntemleri

Bu mücadele şekli her sanayi türü için ve her tesis 
için değişir. Tabii ki en kolay mücadele suların 
tamamını “yumuşatmak”tır. Ancak yumuşak su 
elde etmek her işletme için ekonomik olmaz, 
bu nedenle her işletme için ayrı ayrı ekonomik 
çözümler aranır.  Çözüm aramadaki kriterler: 

•Ham su kalitesi, 
•Suyun kullanma yeri ve şekli, 
•Tesisin gün içinde ve yıl içinde çalışma süreleridir.

Örneğin, çok sert olmayan bir kuyu suyuna sahip 
şanslı bir domates salça fabrikası, işletmenin bazı 
yerlerinde yumuşatılmamış su kullanabilir.  Çünkü 3-4 
ay kadar süren salça imali sezonu sonunda işletme 
durduğunda bütün cihazlar bakıma girer ve oluşmuş 

kireçler temizlenir.  Aynı suyu kullanan bir demir-
çelik fabrikasının böyle bir olanağı yoktur; çünkü 
genelde bu tür işletmeler yılda 365 gün çalışır ve 
KİREÇ oluşumunu temizleyecek fırsat olmadığı gibi, 
KİREÇ’i hiç oluşturmamak çok daha ekonomiktir.

KIREÇ ile mücadele yöntemlerini aşağıda 
özetleyeceğiz. Çoğu işletmecinin bildiği bu yöntemler 
işletmenin özelliklerine göre seçilir. Bu seçim 
sırasında işletmecinin su konusunda uzman bir 
şirketten danışmanlık hizmeti almasını öneririz.

Tuz ile Rejenere Edilen Su Yumuşatma Cihazı: Çok 
eski, fakat halen çok geçerli olan bu yöntemde tuz 
ile rejenere edilen (sertlik alma kabiliyeti yenilenen) 
suni reçineler vasıtası ile su içinde bulunan Kalsiyum 
(Ca) ve Magnezyum (Mg) maddeleri sudan alınır ve 
yerine tuz (NaCl) içinde bulunan Sodyum (Na) iyonu 
verilir.  Bu sebeple bu cihazlara "İyon değiştirici" de 
denir.  Bu cihazın suya verdiği Sodyum iyonunun suda 
çözünme kabiliyeti çok yüksektir, Sodyum kolayca 
kristalleşmediği için işletmeye zarar vermez.

Su Kimyasalı Yöntemi: Su tesisatında KİREÇ’in 
oluşmasını önlemek için tasarlanmış su 
kimyasalları vardır ve bu kimyasallar 
KİREÇ yapan minerallerin kristalleşmesini önler. 
Kullanılan suyun analizine bakılarak kimyasal 
yönteme ve kimyasal dozuna karar verilir.

Ters Ozmoz Cihazı: Ham su içinde istenmeyenler 
yalnızca Kalsiyum ve Magnezyum değilse, suda 
yüksek miktarda Klorür – Cl, Silikat, Alkalinite, Tuz 
gibi istenmeyen maddeler varsa, Ters Ozmoz (T.O.) 
cihazı ile suyu saflaştırmak doğru bir yöntemdir. T.O. 
cihazı su içindeki maddelerin %95 - 97 kadarını alır, bu 
sırada suyun sertliğini de yüksek bir oranda azaltır.  

Fiziksel Yöntem ile Kireç Mücadelesi: Bazı 
işletmelerde su yumuşatma cihazı, ters ozmoz cihazı 
veya su kimyasalları kullanmak ekonomik olmaz.  

Uygulama

Şekil 2.
Kireç ile tıkanmış 

plakalı ısı eşanjörü

Şekil 3.
Yumuşatıcı ile 

kireç mücadelesi
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Örneğin, bir ısı eşanjörünün soğutulması için eşenjör 
içinden dere suyu geçiriliyor ve bu su sonra tekrar 
dereye veriliyorsa, eşanjör içinde KİREÇ oluşmaması 
için dere suyunun yumuşatılması veya bu suya 
sürekli kimyasal verilmesi hiç ekonomik olmaz. Bu tür 
yerlerde KİREÇ mücadelesi için en ekonomik yöntem 
fiziksel bir güç ile KİREÇ oluşumunu engellemektir

Son 50 yıl içinde suyun KİREÇ oluşturma kabiliyeti 
bozan birçok fiziksel yöntemler keşfedildi. 
Bu konudaki en son ve en başarılı icat, uzun dalga 
(100 – 150 kHz) frekans tekniğini kullanarak KİREÇ’in 
iri kristal yapmasını önleyen Frekans Jeneratörleridir. 
Bu cihazların ürettiği frekans, boru üzerine “kol 
saati gibi” takılan özel bir verici anten ile boru 
içinden geçen suya aktarılır.  Frekans jeneratörleri 
boru üzerine takıldıkları için suya değmez, suyun 
basıncından ve korozif etkilerinden hiç zarar görmez.  
Bu cihazlar boyler, ısı eşanjörü, sulu soğutma sistemi 
gibi yerlerde KİREÇ önlemede başarılıdır. Frekans 
jeneratörleri daha önce oluşmuş kireçleri de yavaş 
yavaş çözdüğü için işletmedeki bakımları da azaltır. 

Frekans Tekniği KIREÇ Oluşumunu Nasıl Önler?

Yazının başında anlattığımız gibi, özellikleri değişen 
su minerallere DOYMUŞ hale geldiğinde, içinde 
barındırdığı minerallerin bir kısmını mikroskobik 
kristaller olarak su dışına atar. Daha sonra, 
mikroskobik kristaller birbirleri ile birleşerek 
istemediğimiz KİREÇ’i meydana getirir.  
Frekans Jeneratörü bu mikroskobik kristallerin ortaya 
çıkmasını engelleyemez, fakat bu küçük kristallerin 
birbirini çekerek su sistemi üzerinde birleşmelerini 
ve İRİ KRİSTALLER oluşturmalarını engeller.
Mikroskobik kristaller suyun hareketi ile su 
sistemini terk eder ve su tesisatı KİREÇ’ten 
kurtulur. Su hareketinin az olduğu boyler gibi 
cihazlarda, mikroskobik kristaller cihaz içine 
çökebilir, ancak temizliği çok kolay olur.

Frekans Tekniği Su Sisteminde Her Kristalin 
(KIREÇ) Oluşumunu Önleyebilir Mi?

1997 yılından bu yana Frekans Tekniğini kendimiz 
de kullandığımız için şu önemli bilgiyi elde ettik: 
Frekans Jeneratörleri yalnızca “Kalsiyum Karbonat- 
CaCO₃” kristallerinin birleşerek irileşmesini ve KİREÇ 
yapmasını önler, çoğunlukla evlerde ve işletmelerde 
de zaten CaCO₃ kristali sorun yaratır.  Bazı suların 
yapısı sebebi ile “magnezyum sülfat” ve “silikat” 
kristalleri de su sisteminde oluşur ve işletmeye 
zarar verir, frekans tekniği bu kristalleri etkileyemez.
Kullanılan suyun analizi yapıldıktan sonra bu pratik 
yöntemin seçilmesine karar vermek doğru olur.

Su tesisatında KIREÇ MÜCADELESI şarttır.  
Çünkü KİREÇ her tür işletmenin enerji giderini 
ve bakımları çoğalttığı için ekonomik zarara 
sebep olur. KİREÇ oluşmayan sistemler arıza 
yapmaz, az enerji harcar, ekonomik çalışır.•

ÖZGEÇMIŞ

Mak. Yük. Müh. ENIS BURKUT

İzmir doğumlu olan Enis Burkut 1967 de 
Fransa - Lyon'da bulunan I.N.S.A. Politekniği 
(Institut National des Sciences Appliquée) Makina 
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1969 – 1971 yılları arasında Ankara'da serbest 
çalıştı ve Sanayide Havalandırma, Toz Toplama ve 
Radyasyon ile Isıtma konularında projeler yaptı. 
1971 yılında Alarko A.Ş.'nin İzmir Şubesi 
kuruluşunda görev aldı. Alarko görevi sırasında, 
Fransa ile ilişkili birkaç konuyu merhum 
Üzeyir GARIH ile beraber yürüttü.

Enis Burkut 1984 yılından bu yana serbest çalışıyor. 
Halen Burkut Su Tekniği A.Ş.'nin yöneticisi ve baş 
mühendisidir. 1984 yılından bu yana yalnızca 
SU'yun iyileştirilmesi konusunda çalışıyor ve 
Türkiye'de bu konunun öncüsü olarak tanınıyor.

Burkut Su Tekniği A.Ş. halen içecek, gıda, enerji, tekstil, 
otomotiv ve kaliteli su kullanan sanayi sektörüne 
hizmet vermektedir. Enis Burkut’un yayınlanmış 
150’yi aşkın makalesi ve “Proses Suyu” konulu bir 
kitabı bulunmaktadır. Bu kitap www.burkut.com.
tr ana sayfasından ücretsiz olarak indirilebilir.

Enis Burkut, çok iyi derecede İngilizce 
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Makale

ÖZET

Meyve ve sebzelerin soğuk ortamda muhafaza 
edilirken iç yapılarında yaşam faaliyetleri ortam 
sıcaklığına ve türe bağlı olarak devam etmektedir. 
Bu faaliyetler esnasında ortamdan oksijen (O2) 
alınmakta, bu oksijen enzim faaliyetlerinde 
yakılıp karbondioksit (CO2) üretilmektedir. Bu 
işlem sırasında ortama “solunum ısısı” adı verilen 
bir gizli ısı yükü verilmektedir. Bu solunum ısısı 
yükü, meyve ve sebze tablolarında verilmektedir. 
Ancak yakın zamanda meyveler üzerine yapılan 
deneysel çalışmalarla ortam sıcaklığına bağlı 
olarak meyvelerin CO2 üretim değerleri ve solunum 
ısıları deneysel bağıntılarla daha hassas şekilde 
hesaplanabilmektedir. Bu hesaplara bağlı olarak 
soğuk depolarda oluşacak CO2 derişikliklerini 2500-
3000 ppm seviyelerinde tutabilmek için gerekli olan 
havalandırma debisi ve dolayısıyla havalandırma yükü 
de hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada bazı meyve ve 
sebzeler için solunum ısıları ve havalandırma yükleri 
deneysel bağıntılarla ve tablolara bağlı olarak ayrı ayrı 
hesaplanmış ortaya çıkan farklara dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meyve ve sebze, Solunum 
katsayıları, Solunum ısı yükü, Taze hava yükü  

ABSTRACT

While fruits and vegetables are preserved in a cold 
environment, living activities continue in their internal 
structures depending on the ambient temperature 
and the species. During these activities, oxygen 
(O2) is taken from the environment, this oxygen 
is burned in enzyme activities and carbon dioxide 
(CO2) is produced. During this process, a latent 
heat load called "respiratory heat" is given to the 
environment. This respiratory heat load is given in 
the fruit and vegetable tables. However, with recent 
experimental studies on fruits, depending on the 
ambient temperature, the CO2 production rates, and 
respiration heat of the fruits can be calculated more 
precisely with empirical correlations. Depending 
on these calculations, the ventilation load required 
to keep the CO2 concentrations in cold storages at 
2500-3000 ppm levels can be calculated. In this 
study, for some fruits and vegetables, respiratory 
temperatures and ventilation loads were calculated 
separately based on empirical relations and tables, 
and the emerging differences were pointed out.

Key Words: Fruits and vegetables, Respiration 
coefficients, Respiration heat load, Fresh air load

1. GIRIŞ

Meyve ve sebzeler hasat edilince, yani kendisini 
besleyen ana bitkiden ayrılınca, yine de canlı kalırlar. 
Öyle ki, birçok sebzede hızlı bir hücre bölünmesi de 
devam eder. Her ne kadar, topraktan çeşitli besin 
maddelerinin alınışı sona ermişse de dokuda çeşitli 
yeni maddelerin oluşması, mevcut maddelerin 
başka bileşiklere dönüşmesi gibi kimyasal ve 
biyokimyasal olaylar düzenli bir şekilde devam 
eder. Meyve ve sebzelerin bu davranışı, onların 
canlılığı demektir. Canlılığın en önemli belirtisi ise 
bunların oksijen alıp karbondioksit vermeleridir.

Meyve ve sebzelerdeki bütün bu yaşamsal faaliyetlere 
metabolizma denir. Metabolizma, ortam koşullarına 
bağlı olarak hızlı veya daha yavaş olarak devam 
eder. Bu sırada üründe depo edilmiş çeşitli maddeler 
harcanır. Nihayet bir süre sonra her canlıda olduğu 
gibi, doğal yaşlılık sonucu meyve ve sebzenin yapısı 
bozulur ve ölüm kendini gösterir. Artık kimyasal ve 
biyokimyasal olaylar kontrol dışı kalarak düzensiz 
bir şekil alır. Bu sırada, canlı meyve veya sebzenin 
mikroorganizmalara karşı gösterdiği direnç de sona 
erdiğinden, çeşitli mikro-organizmaların hücumuna 
uğrayarak mikrobiyolojik bozulma başlar [1].

İşte, soğukta depolamada ilke; meyve ve sebzelerin 
metabolizma faaliyetlerinin kesinlikle durdurmamak 
koşuluyla en düşük düzeyde gerçekleşmesine olanak 
vermek üzere, gerekli şartların sağlanmasıdır.

Metabolizma olayları içinde en önemlileri solunum 
ve terlemedir. Bu şekilde serbest kalan ısının 
az bir kısmı, hücrede gerçekleşen kimyasal 
tepkimelerde harcanırken büyük bir kısmı etrafa 
yayılır ve doğal olarak ürünü de ısıtır. Solunum, 
karbondioksit, su ve ısı üretmek için şekerlerin 
oksijenle parçalanmasıdır. Bir ürünün depolama 
ömrü, solunum aktivitesinden etkilenir. Bir ürünün 
düşük sıcaklıkta depolanmasıyla solunum azalır ve 
yaşlanma geciktirilir, böylece depolama ömrü uzatılır 
[2]. Bir ürünü çevreleyen oksijen ve karbondioksit 
derişikliklerinin uygun şekilde kontrol edilmesi 
de solunum hızının azaltılmasında etkilidir.
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Soğuk depolarda uygun saklama koşullarına 
ek olarak, ürün paketleme sırasında çeşitli 
kabuk kaplamaları ve nem geçirmez filmler, 
terlemeyi önemli ölçüde azaltmak ve depolama 
ömrünü uzatmak için kullanılabilir [3].

Soğuk depo yük hesaplamalarında solunum 
ısısı 0°C ve + muhafaza koşulları için tablolar 
yardımıyla hesaplanır. Ancak ortama yayılan 
CO2 için gerekli taze havalandırma yükü dikkate 
alınmaz veya hava sızıntısı ile bu derişikliğin 
giderileceği varsayılır. Ancak meyve-sebze soğuk 
depoları için yapılan ayrıntılı hesaplamalar, 
solunum ısısı ve taze hava yükü arasında doğrudan 
bir ilişki bulunduğunu göstermektedir.

2. SOLUNUM VE SOLUNUM HIZINI 
ETKILEYEN FAKTÖRLER

Meyve ve sebzelerin canlılığının devamı için 
hücrede çeşitli reaksiyonların gerçekleşmesi 
zorunludur. Bu reaksiyonların gerçekleşmesi için 
enerjiye gereksinim vardır. İşte meyve ve sebzeler 
bu enerjiyi sağlamak üzere solunum yaparlar.

Normal koşullar altında taze meyve ve sebzeler 
oksijenle (aerob) solunum yaparlar. Solunumda 
oksijen ve glikoz harcanırken, karbondioksit, su ve 
ısı oluşur. Ancak meyve ve sebzelerin solunumunda 
gaz alınıp verilişi hücreler arası boşluklar yardımıyla, 
gazların difüzyonuyla gerçekleşir. Alınan oksijen, 
özellikle ve öncelikle suda çözünen karbonhidratların 
yavaş bir şekilde parçalanmasına harcanırken, diğer 
taraftan da ısı açığa çıkar, CO2 ve H2O oluşur.

Her meyve ve sebzenin solunum hızı farklıdır. Bu 
yüzden bazılarında yavaş bir solunum ve buna bağlı 
olarak az bir ısı yayılması görülürken, bazılarında 
hızlı bir solunum ve aşırı ısı yayılması kendini 
gösterir. Örneğin; bezelye ve fasulye gibi sebzelerde 
solunum hızı çok yüksektir. Doğal yaşlanmanın 
çok kısa sürede gerçekleşmesi sonucu raf ömürleri 
de kısadır. Buna karşılık soğan ve patates gibi 
depolama organları olan sebzelerin solunum hızları 
düşük olduğundan raf ömürleri de uzundur [4].

Klimakterik meyve ve sebzeler olarak bilinen 
bazı meyve ve sebzeler ham olarak hasat 
edilebilir ve daha sonra olgunlaşma yapay 
olarak gerçekleştirilir (Örneğin; avokado, muz ve 
domates). Olgunlaşma sırasında çok kısa bir zaman 
içerisinde bu ürünlerin solunumları çok hızlanır.

2.1 Ortam Sıcaklığı

Solunum hızı üzerine etki eden en önemli faktör, 
ortam sıcaklığıdır. Ortam sıcaklığı 37°C’ye kadar 
arttıkça solunum hızı yükselmekte ve buna bağlı 
olarak ürünün yaydığı ısı da artmaktadır. Buna 
karşın ortamın sıcaklığı azaldıkça solunum hızı da 
azalmaktadır. İşte meyve ve sebzelerin soğukta 
depolanmasında bu olgudan yararlanılmakta ve en 
önemli metabolizma olayı olan solunum hızı, depo 
sıcaklığının düşürülmesiyle sınırlandırılmakta ve 
kontrol altına alınmaktadır. Soğuk depoda oluşan 
bu ısının depodan uzaklaştırılması zorunludur.

Ortam sıcaklığı düştükçe solunum hızı da 
yavaşlamakta, ürün donunca solunum tamamen 
durmaktadır. Ancak donmuş sebze ve meyvelerde 
hücre dışında bulunan su, dondurma hızına 
bağlı olarak buza döner. Bu kristal buz yapısı 
donma çözüldüğünde hücre duvarlarını tahrip 
ettiğinden meyve ve sebze hızla kararıp bozulur.

2.2 Ortamdaki Etilen Miktarı

Etilen bir bitkisel hormon olup, meyve ve sebzelerin 
olgunlaşması ve erken yaşlanmasında anahtar rolü 
oynar. Bütün bitkisel hücreler az miktarda etilen 
sentezlerler ancak bazı stres faktörleri hücrenin etilen 
sentezini uyarır. Bu faktörler fazla su kaybına, fiziksel 
bozulmaya neden olur ve patojen ataklarını da tetikler.

Olgunlaşan meyvelerde etilen sentezi oto-katalitik 
olarak gerçekleşir. Başka bir ifade ile etilen kendi 
sentezini tetiklemiş olur. Oto-katalitik olarak 
artan etilen sentezi ve difüzyonu olgunlaşmanın 
eşzamanlı ve hızlı gelişmesine neden olur. Bitki 
dokusuna etilen girişi hücre zarından hücre içine 
difüzyon şeklinde gerçekleşir. Doku içinde dağılımı 
ise hücrelerarası boşluklardaki gazların bulunduğu 
bölgelerden veya çözünmüş halde hücreden 
hücreye iletim şeklinde olduğu düşünülmektedir.

Meyve ve sebzelerin soğukta depolanmalarında 
kapalı depoda zamanla etilen miktarı artar. 
Depolanan üründe olgunlaşma devam ederken depo 
atmosferinde etilen artacağından olgunlaşma daha 
da hız kazanır ve ürün bozulabilir. Bu nedenle soğuk 
depolarda etilenin oluşması ve toplanması istenmez.

Soğuk depodan etilenin zaman zaman 
uzaklaştırılması gerekir veya ürün belli bir vakum 
altında depolanır. Muz gibi ürünler ise yeşil halde 
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hasat edilip, taşınır ve bu halde depolanır. Ancak 
satıştan önce etilen gazı yardımıyla eşzamanlı 
bir olgunlaşma yapılarak pazara sunulur.

3. MEYVE-SEBZE SOLUNUM 
ISISININ HESAPLANMASI

Solunum, meyve ve sebzelerin şekerleri 
ve oksijeni karbondioksit, su ve ısıya 
dönüştürdüğü kimyasal süreçtir. 

Solunum işlemi tarafından üretilen ısı, bir 
ürünün sıcaklığını artırma eğilimindedir. 

Bu da bir ürünün yüzeyinin hemen altındaki su buharı 
basıncını artırarak terlemenin artmasına neden 
olur [5]. Böylece doymuş ortamlarda solunumun 
terlemeye neden olabileceği görülebilmektedir.

Solunum işlemi sırasında, şeker ve 
oksijen birleştirilerek karbondioksit, 
su ve ısı şu şekilde oluşturulur:

Bu kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği hız, ürünün türü 
ve sıcaklığına göre değişebilmektedir. Daha spesifik 
olarak, karbondioksit üretimi ve solunuma bağlı ısı 
üretimi oranı, ürünün sıcaklığı ile ilişkilendirilebilir.

A.B.D.’de yapılan bir çalışmada, bir ürünün 
karbondioksit üretim oranını onun sıcaklığıyla 
ilişkilendiren USDA (Amerikan Tarım Bakanlığı) 
(1986) [6] tarafından verilen verilere dayanarak 
korelasyonlar geliştirildi. Karbondioksit 
üretim hızı daha sonra solunum nedeniyle 
oluşan ısı üretimi ile ilişkilendirilebilir.

Ortaya çıkan karbondioksit üretimi 
korelasyonları aşağıdaki biçimdedir:

Burada             , birim ürün kütlesi başına karbondioksit 
üretimi (mg/kg h), Tm, ortalama ürün sıcaklığıdır (°C) 
ve f ve g, Tablo 1'de verilen solunum katsayılarıdır. 
Solunum katsayıları f ve g, USDA (1986) tarafından 
yayınlanan verilere en küçük kareler eğri uydurma 
yoluyla elde edilmiştir. Bu korelasyonları açıklamak 
için Şekil 1 ve Şekil 2; elma ve domates için 
USDA verileriyle birlikte sıcaklığa bağlı olarak 

karbondioksit üretimi korelasyonlarını verir. 
Sıcaklıktaki her 10°C'lik artış için, karbondioksit 
üretim oranının iki katından fazla arttığını 
unutmayın. Bu davranış tüm ürünlerde belirgindir.

Makale

(1)

(2)

Ürün
Solunum katsayıları

f g

Elmalar 5,687x10-4 2,598

Yaban mersini 7,252x10-5 3,258

Brüksel lahanası 0,002724 2,573

Kabak 6,080x10-4 2,618

Havuç 0,05002 1,793

Greyfurt 0,003583 1,998

Üzüm 7,056x10-5 3,033

Yeşil biber 3,510x10-4 2,741

Limon 0,01119 1,774

Taze fasulye (lima) 9,105x10-4 2,848

Misket limonu 2,983x10-8 4,733

Soğan 3,668x10-4 2,538

Portakal 2,805x10-4 2,684

Şeftali 1,300x10-5 3,642

Armutlar 6,361x10-5 3,204

Erikler 8,608x10-5 2,972

Patates 0,01709 1,769

Fasulye 0,003283 2,508

Şeker pancarı 8,591x10-3 1,888

Çilekler 3,668x10-4 3,033

Sarı şalgam 1,652x10-4 2,904

Domates 2,007x10-4 2,835

Tablo 1. Meyve ve sebzelerin solunum katsayıları [1]*

* Bu verilerin bir kısmı [7] ve [8] referanslarından alınmıştır.

→
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Burada;

SM: Zararlı maddelerin yayılım hızı [cm3/h veya mg/h]

Ki: Müsaade edilen iç hava derişikliği [cm3/m3 veya mg/m3] (CO2 için soğuk depolarda 2500 ila 5000 ppm değeri 
uygun kabul edilebilir)

Kd: Dış hava zararlı madde derişikliği [cm3/m3 veya mg/m3] (Dış havadaki CO2 derişiklik miktarı 400 ila 500 ppm 
civarında alınabilir)

Örnek 1: Taban alanı 250 m2, iç yüksekliği 8 m olan tropikal bölgedeki bir soğan depolama soğuk odasında 
520 ton soğan +28°C’de depolanmaktadır. Ürünün CO2 üretim hızını, solunum ısısını hesaplayınız.

CO2 üretim hızı:

Makale

Şekil 1. Elmalar için karbondioksit üretimi ve 
sıcaklık korelasyonu [1]

Şekil 2. Domatesler için karbondioksit 
üretimi ile sıcaklık korelasyonu [1]

Kimyasal reaksiyon, Denklem 1, üretilen her 6 mol karbondioksit için 2667 kJ ısı oluştuğunu gösterir. Böylece 
üretilen her bir miligram karbondioksit için 10,7 J ısı üretilir [6]. Solunuma bağlı ısı üretim hızı, W (J/kg h), o zaman 
şöyle olur:

(3)

(4)

(5)

Soğuk odada üretilen CO2 miktarına bağlı olarak saatteki gerekli hava debisi şu formülle hesaplanır[9]:
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Solunum ısısı:

bulunur.

olarak bulunmuştu.

Makale

4. MEYVE-SEBZE SOĞUK ODALARINDAKI HAVALANDIRMA YÜKÜNÜN HESAPLANMASI

Geleneksel meyve-sebze soğuk odalarında 
havalandırma ihtiyacı, kapıların yükleme amaçlı 
olarak açılıp kapanması ile oluşan hava sızıntıları 
(enfiltrasyon) ile karşılandığı varsayılarak, ek bir 
havalandırma sistemi kullanılmamakta idi. Ancak 
uzun süreli meyve-sebze depolamalarında ve düşük 
servis yüklerinde içeride oluşan CO2 derişiklikleri sınır 
değerler olan 5000 ppm seviyesini çok aşabilmektedir. 

Depo atmosferinde CO2 oranı değişmese 
dahi O2 oranı %3 veya daha düşük bir değere 
ulaşırsa solunum hızı son derece yavaşlar. 

Ancak oksijen oranı belli bir düzeyin altına düşer, 
karbondioksit oranı belli bir düzeyin üstüne 
yükselirse, normal solunum durur ve meyve ve 
sebzelerde tamamen yabancı bir lezzet oluşmasına 
neden olan anaerobik solunum başlar. 

Anaerobik solunumun başladığı oksijen 
derişikliği ürüne göre farklıdır. Örneğin depo 
atmosferindeki O2 oranı ıspanaklarda %0,8’e 
(8000 ppm) inince, kuşkonmazlarda ise %2,3’e 
(23000 ppm) inince anaerobik solunum başlar.

Örnek 2: Örnek 1’deki depo ve Balıkesir şartları için normal servis uygulamalarında ürün tarafından 
üretilen CO2 miktarını, buna bağlı olarak taze hava yükünü hesaplayınız. 
Orta servis yükü için tablolara bağlı olarak hava sızıntı yükünü hesaplayınız. Her iki yükü karşılaştırınız.

CO2 üretim hızı:

Kirletici maddeyi (CO2) seyreltmek için gerekli hava debisi aşağıdaki bağıntı ile hesaplanır:

Hava sızıntısı debisi:

Örnekteki soğuk depo hacmi 2000 m3 olduğuna göre Tablo 2’den hava sızıntısı katsayısı enterpolasyonla 
1,545 bulunur. Bu durumda;

Bu durumda sızıntı debisi yeterli değildir, mekanik geri ısı kazanımlı bir havalandırma sistemi eklenmelidir.

Karşılaştırma yapacak olursak;
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Tablo 2. Oda kapı açılmalarından meydana gelen hava değişimi [10]*

(*) Aşırı kullanma halinde verileri 2 ile çarpın. Uzun süreli muhafaza odaları için verilen değerleri 0,6 ile çarpın.

Oda iç hacmi 
(m3)

24 saatte hava değişimi
Oda sıcaklığı 

0˚C’nin üstünde
Oda sıcaklığı 

0˚C’nin altında
5 50,1 38

10 31,1 24,2
15 25,3 19,6
20 21,2 16,9
25 18,7 14,9
30 16,7 13,5
40 14,3 11,7
50 12,8 10,2
75 10,1 8,0

100 8,7 6,7
125 7,7 6,0
150 7,0 5,4
200 5,9 4,6
250 5,3 4,1
375 4,2 3,2
500 3,7 2,8
625 3,3 2,5
750 2,9 2,3

1000 2,5 1,9
1250 2,2 1,7
1800 1,66 1,42
2400 1,43 1,22
3000 1,35 1,11
4000 1,23 0,99
5000 1,17 0,93
6000 1,11 0,86
8000 1,05 0,85

10000 0,97 0,83
12000 0,91 0,81
14000 0,87 0,80
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Tablo 3. Meyve ve sebzelerin muhafaza sıcaklıklarına göre günlük ürettikleri solunum ısıları [10]

Ürün
Solunum ısısı, qs [mW/kg]

0 °C 5 °C 10 °C 15 °C
Armut 2-5 4-12 6-16 11-40
Ayva 4 5 - 21

Bamya - 41 65 108
Bezelye 31 - - 147

Çilek 9-13 12-14 36-70 53-68
Domates - - 11 20

Elma 3 5 15 22
Enginar 17-34 24-44 40-73 57-108

Erik 2 3-7 7-9 9
Fasulye 18 25 42 68
Havuç 12 15 24 30

Ispanak - 34 82 134
İncir - 9 17 40

Kayısı 14 20 34 54
Kavun 4 7 12 27
Karpuz - 3 5 -
Kiraz 4 8 - 33

Lahana 10 13 20 40
Limon 2 4 8 12
Marul 16 21 28 46
Muz - - 27 40

Portakal 3 5 10 16
Patates - 5 7 8
Şeftali 4 7 11 30
Üzüm 2 4 6 8
Vişne 7 10 - 34

5. MALZEME VE YÖNTEM

USDA (Amerikan Tarım Bakanlığı) (1986) [6] 
tarafından meyve sebzeler için geliştirilen CO2 
üretim hızı ile ilgili hesaplama katsayıları sınırlı 
sayıda meyve ve sebzeyi kapsamaktadır (Tablo 3). 

Soğuk depo yük hesaplama işlemlerinde 
kolaylık oluşturmak üzere çalışmanın diğer 
sebze ve meyvelerle ilgili güncel deneysel 
çalışmalar ile genişletilmesi gerekli olmuştur.

Bu amaçla geniş bir literatür taraması yapılmıştır. 
[11], [12] ve [13] no’lu kaynaklardan alınan deneysel 
CO2 üretim hızı ile ilgili verilerin ortalama değerleri 
[mL/kg.h] biriminden alınarak CO2 yoğunluğu 
1,98 [mg/mL] birimi ile çarpılarak [mg/kg.h] 
birimine dönüştürülmüştür. Meyve ve sebzelerle 
ilgili elde edilen deneysel CO2 üretim hızı değerleri 
hesaplanmış, ve eğri uydurma yöntemi yardımıyla 
solunum ( f ve g ) katsayıları hesaplanmıştır.
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Hesaplamalarda kolaylık sağlaması için EXCEL 
ortamında hesaplama sayfası geliştirilmiştir. Bu 
hesaplama sayfası sayesinde birçok meyve sebze 
için CO2 üretim hızı ile birlikte solunum ısısı ve taze 
hava yükü de hesaplanabilmektedir (Şekil 3.).

Tablo 4’te deneysel olarak elde edilen solunum 
ısıları (mW/kg) ve bunlara bağlı olarak hesaplanan 
solunum katsayıları listelenmiştir. 

Önceleri meyve ve sebze soğuk odalarında taze 
hava ihtiyacı, kapıların açılıp kapanmasıyla yer 
değiştiren hava ile karşılanabildiği varsayılıyordu. 
Ancak teknolojinin gelişmesi ile daha hassas 
sızdırmaz kapılar, naylon perde uygulamaları 
ve kapalı konumda uzun muhafaza süreleri gibi 
durumlarda servis esnasında oluşan hava değişimi 
(sızıntı havası) kesinlikle yeterli olamamaktadır. 
Bu ihtiyacın yukarıda örneklenen hesaplamalar ile 
analizi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada 
sıcaklığa bağlı solunum hızı (CO2 üretimi) ile birlikte 
solunum ısı yükü, taze hava ihtiyacı ve taze hava ısı 
yükü daha hassas olarak hesaplanabilmektedir. 

6. SONUÇLAR

Literatürdeki CO2 üretim değerleri genelde 0, +5, +10 
ve +15°C’lerde verilmektedir. Ancak bazı meyve ve 
sebzelerde bu değerler bu sıcaklık aralıklarında düzenli 
olarak değişmediğinden eğri uydurma işlemi mümkün 
olamamıştır. Her bitkinin yetiştiği ortam şartlarına ve 
türüne göre yapısal değişiklikler gösterebilmesinden 
dolayı farklı araştırmalarda farklı solunum değerleri 
verebildiği görülmüştür. Sonuç olarak ulaşılan farklı 
sıcaklıklardaki CO2 değerleri mutlak değerler olmayıp 
belirli bir hata içeren bir hesaplama yaklaşımıdır.

Üretilen bu tablolar ve hesaplama 
yazılımları sayesinde sebze ve meyvelerin 
solunum ısı yükleri, soğuk oda ısı kazancı 
hesaplamalarında, kolayca kullanılabilecektir. 

Ayrıca soğutma sistem tasarımı ile ilgili kitaplarda 
solunum ısıları ile ilgili verilen tablolar sınırlı sayıdaki 
sebze ve meyve için belirli sıcaklıklardaki değerleri 
kapsamakta idi. Yine kitaplarda verilen tablolardaki 
değerler ile literatürdeki güncel solunum ısısı değerleri 
arasında ciddi farklar olduğu görülmüştür.•

Tablo 4. Meyve ve sebzelerin farklı sıcaklıklardaki solunum ısısı (mW/kg) değerleri ve katsayıları

MEYVE VE SEBZE
Muh. 
Sıcaklığı

Bağıl 
Nem Solunum ısısı (mW/kg) Solunum katsayıları

[°C] [%] 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C f g
Ahududu (taze) 0,50 93,00 63,3 103 123,65 272,3 0,006192537 2,3469
Ananas(olgun, taze) 11,50 88,00 5,94 11,14 16,34 38,63 2,21768E-06 3,839
Armut (Asya) 0,50 93,00 13,93 23,30 24,50 49,61 0,003517 2,076
Armut (dikenli) 7,00 93,00 20,40 34,75 36,60 76,01 0,003985064 2,15
Armut (kış, sert) -1,00 93,00 12,65 27,55 38,95 92,15 0,00006361 3,209
Armut (sarı) -0,50 93,00 13,15 29,08 31,42 93,35 0,000066561 3,204
Armut (yeşil) -0,50 93,00 12,65 27,55 38,95 92,15 5,99758E-05 3,2243
Avokado 9,00 93,00 35,13 88,12 96,36 340,01 0,0000308 3,71
Ayva 0,00 93,00 12,10 19,00 45,72 72,45 0,000408776 2,6732
Bamya (taze) 8,50 93,00 61,50 147,40 233,30 389,70 0,003718086 2,5573
Bezelye (yeşil) 0,00 97,00 109,80 131,50 263,00 504,30 0,003054778 2,6637
Biber (dolmalık) 7,50 95,00 11,50 24,46 26,32 74,08 0,000101009 3,045
Biber (Şili) 7,50 95,00 13,62 29,99 32,39 95,60 7,36592E-05 3,185
Biber(yeşil) 7,50 95,00 11,03 22,28 39,11 62,52 0,000688533 2,52
Böğürtlen üzümü 0,50 93,00 51,24 108,57 198,10 327,10 0,002698191 2,5865
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Tablo 4. Meyve ve sebzelerin farklı sıcaklıklardaki solunum ısısı (mW/kg) değerleri ve katsayıları

MEYVE VE SEBZE
Muh. 
Sıcaklığı

Bağıl 
Nem Solunum ısısı (mW/kg) Solunum katsayıları

[°C] [%] 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C f g
Brokoli 0,00 95,00 56,4 91,31 217,55 456,59 0,000102211 3,474
Brüksel lahanası 0,00 95,00 52,85 107,55 197,10 270,35 0,005257451 2,3843
Çerimoya 10,00 93,00 155,85 284,97 302,19 691,35 0,011339382 2,435
Çilek (taze) 0,00 93,00 39,90 46,65 192,15 218,45 0,000531508 2,8818
Dereotu 0,00 95,00 67,04 226,65 255,15 1355,99 9,02477E-07 4,915
Domates (kızarmış) 10,00 93,00 12,95 21,30 38,00 71,40 0,001442123 2,3555
Domates (yeşil) 12,50 93,00 12,95 21,30 38,00 71,40 0,005247375 2,0234
Durian meyvesi 14,00 93,00 52,33 130,42 142,53 498,69 5,00219E-05 3,685
Ejder meyvesi 8,00 88,00 86,78 139,00 145,52 277,66 0,040183204 1,901
Elma (Fuji) 0,50 93,00 30,19 51,35 54,07 112,01 0,006042861 2,143
Elma (Gala) 0,50 93,00 43,86 79,97 84,77 193,15 0,003326966 2,423
Elma (Golden) 0,50 93,00 10,05 16,30 46,15 60,15 0,002410822 2,1722
Elma (kırmızı) 0,00 93,00 21,01 32,85 34,30 63,29 0,013713798 1,802
Elma (yeşil) 0,50 93,00 17,97 28,90 30,27 58,06 0,007872403 1,917
Enginar 0,00 95,00 100,40 136,30 153,85 226,55 0,005700066 1,5562
Erik -0,50 93,00 6,75 17,65 27,55 32,55 0,000466185 2,4867
Fasulye (ayşekadın) 7,50 93,00 59,44 101,05 172,38 273,44 0,00370955 2,4756
Taze fasulye (taze, çırpı) 5,50 93,0 63,90 92,35 150,50 238,85 0,004982498 2,3759
Fasulye (taze, uzun) 7,50 93,00 65,24 118,87 126,01 286,92 0,004982498 2,421
Feijoa 5,00 93,00 21,03 34,04 35,67 69,01 0,008449902 1,942
Fesleğen 7,50 95,00 109,69 181,95 191,12 382,58 0,031157373 2,042
Greyfurt 13,00 93,00 7,15 14,00 21,15 32,70 0,000234026 2,6487
Guava 9,00 93,00 36,25 67,72 71,96 169,51 0,001957932 2,521
Havuç (beyaz) 0,00 98,00 36,61 62,94 66,34 139,46 0,006313512 2,186
Havuç (demet) 0,00 98,00 63,02 107,01 112,66 232,83 0,012924857 2,136
Havuç (kök) 0,00 98,00 41,60 52,50 84,30 106,10 0,011902878 1,977
Havuç (yabani) 1,00 98,00 36,55 62,82 66,22 139,17 0,006313512 2,1855
Hindiba (Belçika) 0,00 95,00 7,43 16,34 38,63 62,41 0,00010111 2,9826
Hindiba (kırmızı) 0,00 95,00 62,73 83,84 86,23 128,34 0,365929425 1,17
Hindistan cevizi 1,00 88,00 5,54 10,67 20,80 37,89 1,84132E-05 3,2969
Hurma (olgun) 0,00 73,00 9,00 11,90 23,00 42,40 0,000100222 2,9063
Hünnap (taze) 6,50 73,00 11,01 23,20 24,95 69,32 0,000110358 3,007
Ispanak 0,00 97,00 63,50 136,75 254,35 425,74 0,0004399 3,1129
İncir (taze) -0,50 93,00 18,15 32,15 60,15 150,45 0,000111 3,1738
İşgın otu (ravent) 0,00 96,00 60,40 134,69 145,61 437,36 0,000273701 3,236
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MEYVE VE SEBZE
Muh. 
Sıcaklığı

Bağıl 
Nem Solunum ısısı (mW/kg) Solunum katsayıları

[°C] [%] 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C f g
Japon inciri -1,00 90,00 18,15 32,15 60,15 150,45 4,45116E-06 3,9868
Kabak (balkabağı) 13,50 60,00 10,07 20,14 30,21 40,28 0,010160645 1,748
Kabak (kış yem.) 7,50 95,00 60,52 134,73 145,63 436,38 0,000281 3,229
Kabak (yaz yem.) 7,50 95,00 33,05 43,95 95,50 221,65 0,001111255 2,6883
Karalahana 0,00 93,00 23,60 41,25 50,85 106,45 0,000803158 2,629
Karnabahar 0,00 96,00 56,15 64,30 110,70 171,00 0,01477572 2,0181
Karpuz 12,50 93,00 2,50 9,55 51,74 93,95 0,000000091 4,8024
Kavun (casaba) 8,50 88,00 14,50 25,40 41,60 96,90 8,72695E-05 3,1375
Kavun (kışlık) 8,50 93,00 14,50 25,40 41,60 96,90 2,22681E-05 3,4837
Kavun (şeker) 3,50 93,00 15,23 33,64 36,33 107,69 0,00007901 3,197
Kayısı-zerdali 0,00 93,00 14,50 20,70 40,40 63,35 0,000934566 2,449
Kekik 0,00 93,00 67,41 133,44 142,60 363,71 0,001618 2,755
Kereviz 0,00 98,00 16,11 26,85 64,46 91,31 0,000107075 3,0808
Kestane -0,50 93,00 18,06 26,01 26,95 44,44 0,036954 1,4722
Kızılcık 0,25 93,00 12,50 20,49 21,49 42,30 0,004223936 1,992
Kiraz (ekşi) 0,00 93,00 24,07 44,07 46,74 107,15 0,001715056 2,441
Kiraz (tatlı) 0,00 93,00 19,62 34,96 69,48 104,00 0,001715056 2,4153
Kişniş 7,50 93,00 65,38 89,16 121,86 166,44 4,43155E-05 3,061
Kivi 0,00 93,00 5,33 11,39 12,26 34,69 4,43155E-05 3,061
Kuşkonmaz -1,00 98,00 144,00 255,05 530,00 652,20 0,006200596 2,5706
Kuşüzümü (taze) 0,00 93,00 6,71 11,28 22,56 33,57 0,000246122 2,6247
Lahana 0,00 95,00 23,60 41,25 50,85 106,45 0,000419103 2,7953
Liçi meyvesi 5,00 93,00 17,99 37,19 39,91 108,05 0,000235467 2,93
Limon 13,00 93,00 8,20 13,50 25,10 42,60 0,000611142 2,4484
Limon (misket) 12,00 93,00 9,16 15,84 16,70 35,36 0,00146939 2,207
Longan meyvesi 5,00 93,00 15,29 30,20 32,27 82,08 0,000377242 2,747
Malta eriği (y.dünya) 0,00 93,00 24,07 45,74 48,69 117,42 0,001023621 2,59
Mandalina 6,50 93,00 12,08 16,11 21,48 42,97 0,001557789 2,2343
Mango 12,00 93,00 30,16 67,45 72,94 219,90 0,000131582 3,247
Mangosten 13,00 93,00 1,21 4,04 4,54 23,59 2,04639E-08 4,85
Mantar (taze) 1,00 97,00 95,90 190,10 268,90 426,50 0,002416942 2,4622
Marul (kıvırcık) 0,00 95,00 61,50 78,70 105,10 168,30 0,080416942 1,5946
Marul (uzun yaprak) 0,00 95,00 38,16 66,50 70,19 150,33 0,005438422 2,241
Marul (yumru) 0,00 95,00 38,16 66,50 70,19 150,33 0,005438422 2,241
Maydanoz 0,00 95,00 69,83 177,23 284,63 615,02 0,000093168 3,5873
Maydanoz (frenk) 0,00 98,00 36,57 87,55 95,31 315,60 6,12841E-05 3,523

Tablo 4. Meyve ve sebzelerin farklı sıcaklıklardaki solunum ısısı (mW/kg) değerleri ve katsayıları
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MEYVE VE SEBZE
Muh. 
Sıcaklığı

Bağıl 
Nem Solunum ısısı (mW/kg) Solunum katsayıları

[°C] [%] 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C f g
Mısır (tatlı) 1,00 97,00 244,85 439,34 465,04 1036,78 0,023182688 2,359
Mısır (taze) 0,00 95,00 113,10 208,30 299,70 436,10 0,020846585 2,1755
Muz (yeşil) 13,50 93,00 43,96 56,90 73,64 95,30 0,084657632 1,4636
Muz (olgun, sarı) 13,00 93,00 46,64 60,36 78,12 101,10 0,133231022 1,361
Nane 0,00 98,00 61,03 140,63 152,52 479,22 0,000174718 3,3685
Nar 7,20 93,00 8,05 16,11 32,23 51,03 4,4236E-05 3,158
Nektarin -0,50 93,00 13,65 20,80 41,60 100,85 1,0406E-05 3,6732
Pancar (kök) 0,00 95,00 36,00 55,00 68,09 92,11 0,098853523 1,4053
Papaya 10,00 93,00 106,32 203,19 396,97 493,88 0,0061 2,5059
Patates (son ürün) 7,00 98,00 11,00 16,80 22,60 24,90 0,072819288 1,16
Patates (taze) 11,50 90,00 23,35 36,21 51,44 68,93 0,016444301 1,7789
Patlıcan (kır) 11,00 93,00 33,52 97,53 108,21 468,18 3,67251E-06 4,31
Patlıcan (mor) 11,00 93,00 39,74 114,93 127,43 546,72 4,74876E-06 4,285
Patlıcan (siyah) 11,00 93,00 37,06 74,13 148,25 177,90 0,00238454 2,4847
Pazı (İsviçre) 0,00 98,00 58,10 66,89 67,81 82,25 2,73019085 0,568
Pepino 9,00 93,00 8,46 16,85 18,01 46,35 0,000185464 2,781
Pırasa 0,00 95,00 34,50 65,25 162,40 266,80 9,65301E-05 3,362
Portakal 5,50 93,00 9,40 14,85 34,00 47,45 0,001062021 2,3346
Rambutan 11,00 93,00 24,16 47,99 51,31 131,53 0,000550427 2,77
Rezene 15,70 60,00 58,15 69,03 70,19 88,80 1,777793742 0,692
Roka 0,00 95,00 78,42 185,12 201,25 653,62 0,000160129 3,466
Salatalık 11,00 97,00 56,45 63,10 77,10 84,85 1,554402031 0,7129
Sapote 14,00 93,00 22,80 45,56 48,74 125,97 0,000477982 2,794
Sarımsak (kuru) -0,50 65,00 18,60 20,80 25,30 51,20 0,013255396 1,7443
Sarımsak (taze soy.) 0,00 95,00 73,11 136,36 144,88 340,60 0,004031482 2,515
Soğan (kuru) 0,00 68,00 7,20 13,51 22,36 34,03 0,00049194 2,463
Soğan (yeşil) 0,00 98,00 43,85 114,05 127,15 218,65 0,004780664 2,3742
Su teresi 0,00 95,00 32,03 59,44 110,29 161,15 0,001136067 2,6399
Şalgam (kök) 0,00 95,00 11,89 24,41 26,18 70,16 0,000172106 2,901
Şeftali (olgun) -0,50 93,00 13,65 20,80 41,60 100,85 0,000034832 3,3676
Tamarillo 3,50 93,00 21,70 31,44 32,59 54,19 0,0408962 1,496
Trabzon hurması 0,00 93,00 16,11 26,85 37,6 48,34 0,014545162 1,722
Turp (alabaş) 0,00 90,00 30,62 57,50 61,13 145,09 0,001532027 2,543
Turp (kış) 0,00 98,00 16,11 21,48 34,91 77,88 0,000542683 2,628
Turp (mor) 0,00 98,00 17,99 35,03 37,37 93,21 0,000542683 2,689
Turp (yabani) -2,20 98,00 24,38 41,45 43,65 90,36 0,004914575 2,141

Tablo 4. Meyve ve sebzelerin farklı sıcaklıklardaki solunum ısısı (mW/kg) değerleri ve katsayıları
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MEYVE VE SEBZE
Muh. 
Sıcaklığı

Bağıl 
Nem Solunum ısısı (mW/kg) Solunum katsayıları

[°C] [%] 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C f g
Üzüm (amerikan) 0,00 93,00 9,14 20,14 21,75 64,26 4,91061E-05 3,187
Üzüm (bektaşi) 0,00 98,00 21,32 47,77 51,67 156,21 9,04682E-05 3,255
Üzüm (frenk, siyah) 2,50 95,00 4,90 11,85 21,80 29,40 0,000500394 2,4146
Üzüm (taze) -0,50 93,00 9,14 18,78 20,14 54,10 0,00012949 2,907
Vişne -0,50 93,00 25,40 34,85 69,45 103,65 0,002098001 2,372
Yaban mersini 0,25 93,00 16,11 32,22 48,34 64,45 8,17855E-05 3,1049
Yer elması 0,00 93,00 30,53 71,43 77,58 248,86 7,07503E-05 3,4295
Yıldız meyvesi 7,50 93,00 29,54 53,70 56,91 129,14 0,002335996 2,411
Zeytin (taze) 6,00 93,00 21,57 40,28 75,20 118,17 0,000451448 2,789

Tablo 4. Meyve ve sebzelerin farklı sıcaklıklardaki solunum ısısı (mW/kg) değerleri ve katsayıları

Not: Tablodaki kırmızı renkli değerler literatürde olmayıp diğer değerlere bağlı tahmin değerlerini ifade etmektedir.

Şekil 3. Solunum katsayılarına bağlı olarak solunum ısı kazancını ve taze hava debisini hesaplayan yazılım arayüzü 

SEMBOL LISTESI

Birim ürün kütlesi başına karbondioksit üretimi [mg/kg h]
Karbondioksit üretim hızı [mg/h]
Solunum katsayıları [-]
Zararlı gaz üretim hızı [mg/h]
Kirletici gazları seyreltmek için gereken hava debisi [m3/h]
Soğuk depo içine sızan hava debisi [m3/h]
Müsaade edilen iç hava derişikliği [mg/kg] veya [ppm]
Dış hava zararlı madde derişikliği [mg/kg] veya [ppm]
Solunuma bağlı ısı üretim hızı [W/kg]
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Solunum ısısı [mW/kg]
Ortalama ürün sıcaklığı [°C]
Ürün kütlesi [kg]
Hava değişim sayısı [1/24 h]
Soğuk oda hacmi [m3]

SEMBOL LISTESI
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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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Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W

www.daikin.com.tr/vrv5s

VRV 5-S ile Sektöre Öncülük Eden Çözümler

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

Daikin’in en sürdürülebilir çözümüyle karşılıyor.

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

verimlilik sayesinde üstün sürdürülebilirlik

›m’ye kadar odalarda montaj olanağı ile maksimum esneklik

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

ergonomi ve kullanım kolaylığı

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

otomatik olarak ayarlanan ESP değerinin sağladığı tasarım çeşitliliği

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

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

› IEC -- standardına uygun gelişmiş soğutucu akışkan sızdırmazlık gereksinimleri 

için fabrika çıkışlı güvenlik önlemleri ile yüksek güvenilirlik

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz:

Çevresel ayak izimizi azaltmaya kararlıyız ve  yılında CO

 Nötr olmayı hedefl iyoruz.

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

Gelecek
için tasarlandı

Daha düşük
CO2 eşdeğeri

ErP 2021
UYUMLU

ErP 2021
UYUMLU
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