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Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca uygun klima programı. 

Viessmann 2,6 -16 kW kapasite aralığında Vitoclima 100-S, 

333-S ve 200-S/HE serisi bireysel ve ticari tip split 

klimalar, 5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen 

Vitoclima 300-S/HE Free joint DC Inverter çoklu sistem 

klimaları ve maksimum 246 kW (88 HP) dış ünite 

kapasitesine sahip Vitoclima 333-S ALL DC INVERTER 

VRF klima sistemleri ile eksiksiz bir klima ürün programı 

ve her ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır. 

www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Vitoclima 100-S / Vitoclima 333-S /
Vitoclima 200-S/HE
Bireysel ve ticari tip split klimalar

Vitoclima ürün programı:

Vitoclima 300-S/HE 
Free Joint çoklu 
sistem klimaları

Vitoclima 333-S 
ALL DC INVERTER
VRF Klima sistemleri

Vitoclima_Programm_195x270_TR.indd   1 04.01.18   16:03
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•İlanların her türlü hukuki ve mali sorumluluğu ilan verene aittir. Dergideki yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz.
•Dergimiz basın ahlak kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Makale ve bilimsel yazılardaki hukuki ve teknik sorumluluk yazarına aittir.
•Geçmiş sayılara, makale ve bilimsel yazı fihristine ve yazım kurallarına www.essiad.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
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ESSİAD ve EHİS LAB ISK-SODEX 2018 Fuarı’nda

ESSİAD’DAN

PENCERE

SÖYLEŞİ

SEKTÖRDEN

TANITIM

GÜNCEL

VERGİ HUKUKU

UYGULAMA

MAKALE

MCE, Mart Ayında İtalya’nın Milano Şehrinde Kapılarını
Ziyaretçilerine Açtı

Üye ve Sektör Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

Başarır Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Sahibi Fehim YARAŞIKLI 
ile İklimlendirme Sektörüne Bakış

İmbat Soğutma Isıtma Mak.  San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Gümrükçüler ile Sektör Değerlendirmesi

Sektörden Haberler ve Ürün Tanıtımları

Fabrikasyon  Laboratuvarı Kavramı  (FABLAB)

Enerji Verimliliğine Bakış “Enerji Kanunu ve Genel Kavramları”

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)

Daikin HVAC-R Sistemleri ile Sürdürülebilir Tasarım

Termodinamik ve Türkiye Bölgesel Yaşam Süresi Tahmini
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Yenilenebilir Enerji Görünümü: Önde Gidiyor 

Yenilenebilir enerji teknolojileri artık büyük bir küre-
sel sanayi. Rüzgar ve güneş elektriği (PV) kaynak-
lı üretim, hidroelektrik ve biyoenerji dünyamızın en 
büyük kaynağı olmakla birlikte, yenilenebilir ener-
ji kaynaklı kapasitenin son yıllarda artmasına neden 
olmuştur.

Dünyada verilen taahhütlerle, dekarbonizasyona 
doğru atılmış bir adım söz konusu, ancak yeni poli-
tikalar senaryosu, dünyayı 2°C’lik bir iklim değişimi 
yoluna koymak için yeterli olmamaktadır. 2°C hedef-
le uyumlu bir yol olan 450 Senaryosu olarak adlan-
dırılan önlemlerin, enerji sektöründeki yatırımların 
yenilenebilir enerjilere ve enerji verimliliğine olan yö-
nelme dengesini değiştirdiğini gözlemleyebiliyoruz. 
2040 yılında (bugün% 8’den olan) birincil enerji karşı-
lama oranının % 27’sini modern yenilenebilir kaynak-
ların oluşturacağı ve enerji ile ilgili CO2 emisyonları-
nın 2020 yılına kadar zirve yapacağı ve daha sonra 
gerileyeceği öngörülüyor.

Yenilenebilir kaynaklar, yeni politikalar senaryosun-
da, güç kapasitesi artışlarının yaklaşık %60’ını sağlı-
yor (ve 2040 yılında bu kapasite 5 170 GW’a ulaştırı-
labilir) ve 2030’dan önce de en büyük elektrik üretim 
kaynağı haline gelebilecektir.

Rüzgar kapasitesi gelişimleri daha çok Çin ve Avrupa 
Birliği tarafından yönetilmektedir; Çin, Hindistan 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nden güneş enerji-
si PV üretim ve uygulamalarında artış; ve Çin, Latin 
Amerika ve Afrika tarafından da hidrolik enerji üre-
timlerinde yoğun artışlar beklenmektedir. Ülkemizde 
de bu çeşitliliğe, yönelişlere ve hedeflerle ilgi-
li senaryolara gereksinimler kaçınılmaz olarak gö-
rünüyor. Dünya Enerji Organizasyonu (WEO)-2016 
enerji görünümünde, yenilenebilir kaynaklara iliş-
kin daha yükselen bir görünüm, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (kredilerde vergi azaltılması) ve Çin’de 
ortaya çıkan önemli politika değişiklikleri (2020 he-
deflerine revizyon getirilmesi gibi) ile ortaya çıkmış-
tır. 450 Senaryosunda, 2020 yıllarının başında yeni-

lenebilir kaynaklar önde gelen tedarik kaynağıdır ve 
2040 yılında tüm arzın yaklaşık %60’ı yenilenebilir 
kaynaklardan karşılanacaktır.

Isı talebi, tüm enerji tüketimi hizmetlerinin en bü-
yüğü ve halen de bu özelliği devam etmektedir. 
Ancak yeni politikalar senaryosunda güçlü politika-
ların eksikliği, yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı-
nın karşılanma oranı yalnızca %9’dan 2040’lı yıllar-
da %15’e kadar büyüyebileceği anlamına geliyor. 450 
Senaryosunda, yenilenebilir tedarik yükümlülükle-
ri (daha katı bina kodlarının bir parçası olarak), hane 
halklarının %40’ının 2040 yılında su ısıtma için yeni-
lenebilir enerji kaynaklarına güvenmelerine yardım-
cı olacaktır. Endüstride verimlilik çalışmalarının yay-
gınlaşması, ısıl talebi azaltırken, daha iyi farkındalık / 
bilgilenme, hedeflenen mali teşvikler ve karbondiok-
sit fiyatlaması, ısı gereksinimi karşılanmasında yeni-
lenebilir kaynakların benimsenmesindeki engellerin 
üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. 2040 yılına 
kadar, endüstriyel ısı kullanımının yaklaşık %20’si ye-
nilenebilir kaynaklardan sağlanıyor olacaktır.

Taşımada, yeni politikalar senaryosu’nda yenilene-
bilir enerjinin payı bugün %3’ten 2040’ta %7’ye yük-
seliyor. 2040 yılına kadar karayolu taşımacılığı 6.1 
mboe/d mertebelerinde ve hava taşımacılığında 2 
mboe/d mertebelerinde biyoyakıt kullanılıyor ola-
caktır. Ayrıca satılan tüm binek araçların yarısı elekt-
rikli araçlar olacaktır.

Görüldüğü gibi yenilenebilir enerjilerin geleceği önde 
görünüyor. Dünya genelinde de bu senaryolara du-
yarsız kalınmaması gerekmektedir.

Son söz:

“Tarih şu dersi verir ki:
Başarıyı da başarısızlığı da belirli bir yerde bırakmalı-
dır insan,
İnsanlar sonlarını türlü türlü bitirmekteler ve bitirecek-
ler ama bütün insanlığın sonu bir olacak- unutmamalı 
ve ona göre düşünüp, yaşayıp, çalışmalı.”

Özdemir Asaf “Kırılmadık Bir Şey kalmadı” etikalar 
1961-1981, XXX Tarih, 419 No’lu etika. 

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör
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Sevgili okuyucularımız;

2018 yılına hem ülkemiz hem de derneğimiz adına hızlı bir gündem ile başladık. 
Derneğimiz ve sektörümüz ile ilgili gündemi ileriki sayfalarda okuyacaksınız. 

7-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ISK – SODEX 2018 fuarında ESSIAD 
ve EHİS LAB’a ait iki stand ile sizlerle buluştuk. Bu yıl ilk defa Tüyap Kongre 
ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuar, yine katılımcı rekorları kırmayı başar-
dı. Fuarın ikili iş görüşmeleri, yarışmalar ve sunumlar ile donatılmış yoğun bir 
programı olmasına rağmen stantlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder 
sizleri ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu belirtmek isterim. 

13-16 Mart tarihleri arasında Milano/İtalya’da düzenlenen, İklimlendirme 
sektörünün en prestijli fuarlarından birisi olan MCE - Mostra Convegno 
Expocomfort 2018 fuarına Kosgeb destekli iş gezisi düzenledik. Heyetimiz için 
organize ettiğimiz ikili iş görüşmeleri ve Sabiana fabrikası ziyareti katılımcıları-
mızdan yoğun ilgi gördü. ESSİAD standının da yer aldığı fuarda, yerli ve yabancı 
misafirlerimizi ağırlama fırsatı bulduk. Gezinin sonunda, katılımcılarımızın ve-
rimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, yorgun ama keyifli olduklarını ifade ede-
rek, organizasyon hakkındaki memnuniyetlerini dile getirmeleri, önümüzdeki 
aylarda yapacağımız etkinlikler için bize motivasyon desteği sağladı.  

Motivasyon, Derneğimiz gibi gönüllülük esası ile çalışan mekanizmalar için 
çok önemli.  Hepimiz, içinde bulunduğumuz düzen ile beraber varız ya da yo-
kuz. ESSİAD gibi diğer sektör örgütlerimizde büyük emek verilerek çalıştırı-
lıyor. Yılmadan hep sektör için motive olup-caba sarf etmeliyiz düşüncesin-
deyim. Ömür kısıtlı, yapılanlardan ve geriye bırakabildiklerinden başka kazanç 
yok. Bu düşünceyle motive olup çalışmaya gayret ediyorum. 

Çabalarımızın beklentileri karşıladığı daha nice mutlu günler görmek dileğiyle 
sizleri dopdolu içeriğe sahip dergimizle baş başa bırakıyorum.

Saygılarımla,

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD Yönetim Kurulu

Başkan
Hakan SEMERCİ

Başkan Yardımcısı
Güray KORUN

Başkan Yardımcısı
Ebru KARAKIRAN

Sayman
Can İŞBİLEN

Yönetim Kurulu Üyesi
A. Sait GÜRSÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer BARLAS

Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan GÜNDOĞAR

Genel Sekreter
Aylin GEL

ESSİAD Denetleme Kurulu

Başkan
Akın KAYACAN

Başkan Yardımcısı
Suat KARAKAŞ

Raportör
M. Turan MUŞKARA

Reklam/Sayfa Dizini



ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD’ın destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı, 
sektörümüzün, ülkemizde düzenlenen en önemli fuar-

larından biri olan ISK-SODEX 2018 Fuarı, 07-10 Şubat 
2018 tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 
katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirdi.

ESSİAD ve EHİS LAB Standlarına Yoğun İlgi

ESSİAD ve EHİS LAB standları ile ISK-SODEX Fuarı’na 
katılım sağlayan derneğimiz, üyeleri ve sektör firmaları ile 
buluşarak dernek faaliyetlerimiz ve sektördeki gelişmeler 
hakkında yüzyüze görüşme imkanı buldu. Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörü için 
büyük önem taşıyan ve Türkiye’nin ilk, dünyanın ise sayılı 
akredite laboratuvarlarından olacak EHİS LAB Projesi ile 
ilgili sektör temsilcileri bilgilendirildi.

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Form End. 
Tes. Genel Koordinatörü Serap KORUN, Kurumsal 

İletişim ve Proje Sorumlusu  Sevda YEŞİLKAYA

Çınarlı MTAL öğrencileri ve değerli 
öğretmenleri standımızı ziyaret etti

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, ESSİAD 
Denetleme Kurulu Üyesi Kerim GÜMRÜKÇÜLER, 

RD Grup Şirket Ortağı Kemal KILIÇ

ESSİAD ve EHİS LAB ISK-SODEX 2018 Fuarı’nda

ISK-SODEX 2018 Fuarı’nda Yer Alan Üyelerimiz

OCAK ŞUBAT MART YIL: 21 SAYI: 806





ESSİAD’dan Haberler

Üyelerimizin Standlarından Görüntüler

Aera

ATC

CFM

Egevizyon

Alindair

Buzçelik

Doğu

Ekinoks

OCAK ŞUBAT MART YIL: 21 SAYI: 808



ESSİAD’dan Haberler

Üyelerimizin Standlarından Görüntüler

Eneko

Fabricair

Friterm

ISIDEM

Ercan Teknik

Form

HCS

İmas

OCAK ŞUBAT MART 2018 YIL: 21 SAYI: 80 9



ESSİAD’dan Haberler

Üyelerimizin Standlarından Görüntüler

İmbat

KLS

MGT

Systemair HSK

Karyer

Makro Teknik

Ode

Teknofan

OCAK ŞUBAT MART YIL: 21 SAYI: 8010



ESSİAD’dan Haberler

Üyelerimizin Standlarından Görüntüler

Sektör Standlarından Görüntüler

Üntes

Danfoss TESTO

Venco

Rothenberger Asya Klima

OCAK ŞUBAT MART 2018 YIL: 21 SAYI: 80 11



ESSİAD’dan Haberler

İki yılda bir gerçekleştirilen, İklimlendirme sektörü-
nün en prestijli ve gözde fuarlarından biri olan Mostra 

Convengo Expocomfort, bu yıl da dünyanın dört bir ya-
nından firmaları ağırladı. Sergi standlarının yanı sıra 
sektöre yönelik seminerler, konferanslar ile özel firma 
toplantılarını da bünyesinde barındıran fuara ESSİAD, 
yürütmüş olduğu projeler ve dernek faaliyetleri ile ilgili 
bilgi paylaşımında bulunduğu standı ile katıldı.

Toplam 13 Firma ile Gerçekleştirdiği KOSGEB Destekli 
MCE 2018 Yurt Dışı İş Gezisi Programı Oldukça 
Başarılı Geçti

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen KOSGEB destek-
li organizasyon kapsamında; etkinliğin ilk günün-
de ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Heyet katılımcı-
larımız, sektörümüzün İtalya’daki önde gelen Castel, 
Climaveneta, Emerson Dixell, Toyotomi, Bulane ve ATF 
(İtalyan Soğutma Teknisyenleri Derneği) ile bir araya 
geldi.

İkinci gün, fuar ziyareti ve katılımcı firmaların stand-
larında yapılan görüşmeler ile ESSİAD standına bulu-
nulan ziyaretlerle tamamlandı. Uluslararası Soğutma 
Enstitüsü (IIR) Başkanı Didier COULOUB’un standı-
mızı ziyaret ettiği MCE 2018 Fuarı’nın son  günün-
de Milano’da yer alan  Sabiana fabrikasına teknik gezi 
düzenlendi.

Hem ESSİAD hem de heyet katılımcıları açısından ol-
dukça verimli geçen fuarda, İngilizce ve Türkçe olarak 
hazırlanan Üye Profil Kataloğu, ESSİAD’ın yayın orga-
nı olan Soğutma Dünyası dergisi dağıtımı gerçekleşti.

İklimlendirme Sektörünün En Prestijli Fuarlarından Biri Olarak 
Kabul Edilen Mostra Convegno Expocomfort, Mart Ayında 
İtalya’nın Milano Şehrinde Kapılarını Ziyaretçilerine Açtı

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR) 
Başkanı Didier COULOUB, EHİS LAB Proje 

Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ

Sabiana Teknik Gezisi

OCAK ŞUBAT MART YIL: 21 SAYI: 8012
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İkili iş görüşmelerinde EHİS Sektörünün İtalya’daki temsilcileri ile bir araya gelindi.

Emerson Dixell - Doğu

ATF Genel Sekreteri Marco BUONI

Climaveneta - Egetek

Toyotomi - Asya Klima

Bulane - Bal-Ay-Ka - Doğu

Emerson Dixell - Ekinoks

Climaveneta - Doğu

Castel - İmbat

Nicotra - Doğu

MCE 2018 / İkili İş Görüşmelerinden Kareler

MCE 2018 Fuarı’nda Yer Alan Üyelerimiz
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ESSİAD’dan Haberler

Üye ve Sektör Ziyaretlerimiz Devam Ediyor

ESSİAD ziyaret programı çerçevesinde; 28 Şubat 
2018 tarihinde ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu 

Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Sait 
GÜRSÖZ, Ömer BARLAS, Duygu ÖZTAŞ, Genel Sekreter 
Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER 
MENKÜ’nün katılımları ile Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
ve Mertekso Firma Sahibi Mustafa E. DERYAŞAN;

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Mustafa E. DERYAAŞAN, Genel Sekreter 
Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 
SEVER MENKÜ’nün katılımları ile Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı ve Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı  
Metin AKDAŞ, Dinamik Isı Satın Alma Sorumlusu Füsun 
AKDAŞ ve İthalat ve İhracat Sorumlusu Aslı AKDAŞ; 

Yine aynı gün Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Mustafa E. DERYAAŞAN, EHİS LAB 
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ve Genel 
Sekreter Aylin GEL’in katılımları ile sektörümüzün 
önemli firmalarından Egetek Genel Müdürü Hulusi 
SATOĞLU, Şirket Ortağı ve İdari Bölüm Koordinatörü 
Gülsüm SATOĞLU;

06 Mart 2018 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi A. 
Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa 
E. DERYAAŞAN’ın katılımları ile ESSİAD’ın Kurucu 
Üyelerinden ve Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz ve 
Messan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa K. YAPAN ile 
Messan Soğutma Genel Müdürü Erdinç YAPAN,  aynı 
gün ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Mustafa E. DERYAAŞAN’ın katılımları ile 
Pnöso Pnömatik Şirket Ortağı Güneş ERTAŞ’ı;

15 Mart 2018 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, Sayman Can İŞBİLEN, 
Yönetim Kurulu Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ ve Serhan 
GÜNDOĞAR’ın katılımları ile Faz Elektrik Genel Müdürü 
Sayın Kaan AYDIN ziyaret edildi.

İlgili ziyaretlerde ESSİAD faaliyetleri ve yürütülen 
projeler hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Soğutma 
Dünyası dergisi çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı.

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Mertekso Firma 
Sahibi Mustafa E. DERYAAŞAN ziyareti

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Dinamik 
Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ ziyareti

Egetek Genel Müdürü Hulusi SATOĞLU, Şirket Ortağı 
ve İdari Bölüm Koordinatörü Gülsüm SATOĞLU ziyareti

ESSİAD’ın Kurucu Üyelerinden ve Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi ve Messan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa K. 
YAPAN ve Messan Genel Müdürü Erdinç YAPAN ziyareti
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MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu’nu Ziyaret Ettik

13-14 Ocak 2018 
tarihleri arasında 

gerçekleştirilen MMO 
İzmir Şube 29. Olağan 
Genel Kurulu ve 
Seçimleri’ne istinaden 
ESSİAD Yönetim 
Kurulu, 07 Mart 2018 
tarihinde MMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu’nu 
ziyaret etti.

MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel 
YAŞARTEKİN, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Yönetim Kurulu Başkanı Necmi VARLIK, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, MMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve ESSİAD Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Ebru 
KARAKIRAN, ESSİAD 
Genel Sekreteri Aylin 
GEL, MMO İzmir Şube 
Sekreteri Selda ÜNVER, 
MMO Yönetim Kurulu 
Üyesi ve ESSİAD Üyesi 
A. Kirami KILINÇ, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Seçkin T. ERDOĞMUŞ, A. 
Sait GÜRSÖZ, Mustafa 
SEZER ve MMO İzmir Şube 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih YALÇIN’ın katılımları 
ile gerçekleştirilen ziyarette kurumlararası işbirliği 
çalışmaları hakkında görüşme gerçekleştirilerek, 
ESSİAD tarafından planlanan eğitimler, yürütülen 
projeler ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında 
bulunuldu.

Onursal Başkanımız Merhum Dr. Erol ERTAŞ’ın oğlu, 
Pnöso Pnömatik Şirket Ortağı Güneş ERTAŞ ziyareti

Faz Elektrik Genel Müdürü 
Kaan AYDIN ziyareti

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07 
Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren «Ozon 

Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik» 
kapsamında, ozon tabakasına zarar veren gazların 

kontrol altına alınması ve bu gazları kullanarak bakım 
ve onarım yapan, servis hizmeti veren gerçek ve 
tüzel kişilere yönelik olarak Son Kullanıcı Eğitimleri 
düzenlenmektedir.

Bu kapsamda 20 Mart 2018 tarihinde Best Western 
Otel/İzmir’de düzenlenen ve ESSİAD’ı temsilen Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kemal YAPAN, Genel 
Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı eğitimde ilgili 
yasal mevzuat, Bakanlığın OTİM takip sistemi, son 
kullanıcıların yasal sorumlulukları, konuya ilişkin 
denetim ve cezai yaptırımlar ile sektörel gelişmelere 
yer verildi.

ESSİAD, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Düzenlenen
OTİM Son Kullanıcı Eğitimi’nde Yer Aldı

Bülbül Mah. Irmak Cad. No: 40 Beyoğlu / Dolapdere / İstanbul  Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Faks: (0212) 255 01 14 E-mail: satis@frigoterm.com.tr

Enerji Tasarruflu Fan

www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W
AJ2

200/2400 W
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı tarafından desteklenen Okuldan İşe 

Projesi kapsamında Karyer ve Klimasan fabrikalarına 7 
Mart 2018 tarihinde teknik gezi düzenlendi. 

Celal Bayar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerinin yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleştirilen

etkinlikte, öğrenciler fabrikaların üretim süreci ve 
istihdam olanakları ile ilgili bilgi sahibi oldular. 

Makina Mühendisi adaylarından oluşan, ziyarete 
katılan öğrencilerin bilinçli soruları ve konuya olan 
ilgileri dikkat çekti. Katkılarından dolayı Karyer ve 
Klimasan firmalarına teşekkür ederiz.

Okuldan İşe Projesi / Teknik Gezi

Karyer - Klimasan / 07 Mart 2018

Okuldan İşe Projesi / Sektör Sunumu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / 21 Mart 2018

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Özay ERVARDAR BİLGİCİ

Kliterm Mühendislik Firma Sahibi
Ali BÜYÜKYILDIZ

Coşgun Furkan İnşaat 
Mak. Müh. Hüseyin ALPARSLAN

ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı tarafından desteklenen Okuldan İşe 

Projesi kapsamında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’nde 21 Mart 2018 
tarihinde sektör sunumu gerçekleştirildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özay ERVARDAR BİLGİCİ, 
Coşgun Furkan İnşaat Mak. Müh. Hüseyin ALPARSLAN, 
ESSİAD Üyelerinden Kliterm Mühendislik Firma Sahibi 
Ali BÜYÜKYILDIZ ve ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL 
ve İl Dernekler Müdürlüğü’nden Uzmanların katıldığı, 
ağırlıklı olarak 2-3. Sınıf öğrencilerinin yer aldığı etkinlik 
yoğun katılım ve öğrencilerin ilgisi ile tamamlandı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meslek Fabrikası, 
bünyesinde yer alan kurs programları ile doğrudan 

işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler esas alı-
narak sektör ve alt sektörlere yönelik kurslar açmak-
ta ve bu kurslar sayesinde belirlenen sektörlere nitelikli 
personel yetiştirmektedir.

İstihdama yönelik olarak sektörümüzün personel ih-
tiyacını karşılamak üzere MESLEK FABRİKASI kursları 
ve ESSİAD ile yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkın-
da görüşmek üzere İstihdam Birim Sorumlusu Cevdet 
KELEŞ ve Birim Uzmanı Didem EREL ile 15 Şubat 2018 
tarihinde ESSİAD’da toplantı gerçekleştirildi. ESSİAD’ı 
temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı toplantıda 
sektörümüzde çoğunlukla ihtiyaç duyulan Kaynakçılık, 
Saç İşçiliği, Soğutma Personeli vb. mesleklerde sek-
tördeki ihtiyaca göre açılacak istihdam garantili kurs-

lar ile Meslek fabrikası bünyesinde düzenlenen diğer 
kurslar ve işbirliği çalışmaları masaya yatırıldı.

Kuruluşundan bu yana Türkiye’de yangın sektörünün 
gelişmesi ve yangın güvenliği konusunda toplumun 

eğitilmesini konularında çalışmalar yapan Türkiye 
Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Müdürü 
Şengül ÇİFTÇİ, 23 Şubat 2018 tarihinde ESSİAD’ı zi-
yaret etti. 

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL’in katılımları 
ile gerçekleştirilen toplantıda; EHİS sektöründeki 
yangın güvenliği ve yangından korunma konuların-
da birlikte yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşme 
gerçekleştirildi. 

Ayrıca, 22-24 Mart 2018 
tarihleri arasında Fuar 
İzmir’de gerçekleştir-
ilen Future Industrial 
Technologies (Endüstriyel 
Teknolojiler ve Sistemleri 
Zirve Programı FIT 2018) 
hakkında bilgi alınarak 
ESSİAD üyelerine duyuru 
yapıldı.

Meslek Fabrikası Kursları ile EHİS Sektörünün Personel 
İhtiyacının Giderilmesi Hedefleniyor

TÜYAK ile Ortak İşbirliği Çalışmaları Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi

İzmir Kalkınma Ajansı 
Yatırım Destek Ofisi 

tarafından 15 Şubat 
2018 tarihinde İzmir’de 
yapılacak olan yatırım-
ların görüşüldüğü bir 
toplantı gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı 
toplantıda; T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Proje Direktörü Samet AKYÜZ, Dünya 
Bankası’ndan İklimlendirme Yatırımları Kıdemli Sektör 
Uzmanı Wim DOUW, Küresel Ticaret ve Rekabet 
Bölümü Sektör Uzmanı Ulla HEHER, İzmir Kalkınma 
Ajansı Yatırım Destek Ofisi Yatırım Uzmanı Dr. Halit 
DURAN, Planlama, Programlama ve Koordinasyon 

Birimi Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR, Dr. Saygın Can 
OĞUZ, Sinem ÖZDEMİR DURMUŞLAR’ın katıldığı to-
plantıda Dünya Bankası ticaret ve yatırım politikala-
rı hakkında görüşmeler gerçekleştirildi. İklimlendirme 
sektörü özelinde, değer zincirinde önemli bir yere sa-
hip olan ve ithal edilen komponentlerin, yerli üreti-
minin sağlanması konusunda görüşmeler yapıldı. T.C. 
Kalkınma Bakanlığı, Ulusal Ajans ve KOSGEB ile bir-
likte yetenekleri olan ve teşvik veren bir sektör or-
taya çıkartılması konusunda çalışma yürüten T.C. 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı özel se-
ktör ve üniversite işbirliği ile çalışmalarına devam edi-
yor. İzmir’de yer alan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve 
bu ofislerin çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılan 
toplantıda EHİS sektörü ile birlikte Enerji Sektörü’nde 
de yeni yatırımların planlandığı ve sektörün yeterlilik 
analizinin yapılacağı konusunda bilgi verildi.

İzmir’de Gerçekleştirilecek olan Yatırımlar Hakkında Toplantı Düzenlendi
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Pencere

Soğutma Dünyası: Öncelikle Fehim YARAŞIKLI ‘yı ta-
nıyabilir miyiz? Başarır Soğutmaya geçiş hikayenizi 
bizimle paylaşırsanız seviniriz.

Fehim YARAŞIKLI: 1956 yılında Muş’un Karakütük 
Köyünde doğdum. İlköğrenimimi Karakütük’te bitir-
dim. Orta ve Endüstri Meslek Lisesi öğrenimimi Muş 
ilinde tamamladım.  Okul bittikten sonra üniversi-
te sınavlarına konumumuz gereği giremediğimizden 
Bursa’ya yerleştik. Bursa Merinos firmasının elektrik 
atölyesinde teknisyen olarak görev aldım. 6 ay ora-
da hizmet yaptıktan sonra Bursa Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi’ne sınavla teknisyen alımı söz konusu 

oldu ve burada göreve başladım; 1977-1978 yılların-
da 1,5 yıl çalıştım. Okulun döner sermayesiyle ilgili cid-
di çalışmalarımız oldu. Bir dönem sonra elektrik atöl-
yesi’nin  laboratuvar bölümünde Sargı Tekniği görevlisi 
olarak öğrencilere eğitim verme görevinde bulundum. 
Bu dönemde Bursa’da bulunduğum bölgede elektrik  
voltajları düşük olduğundan dolayı enerji voltaj regüla-
törü imalatı denemesi yaparak başarılı olduk. Bir süre 
sonra okuldan ayrılmam gerektiğini düşündüm çünkü 
yaptığım işle piyasada 10 günlük sürede okulda aldı-
ğım maaşı kazanabiliyormuşum. Böylece okul göre-
vimizi bıraktık, askerlik görevimizi yaptık. Askerliğimi 
İzmir Ulaştırma Okulunda yaptım. Yaptığım görev iti-
bariyle bu bölgede soğutma, elektrik ve kalorifer mal-
zemeleri gibi işlerle uğraşan birçok firmayla tanışıklı-
ğımız oldu. Askerdeki kademe çavuşluğu görevimde 
kalorifer sistemi olsun soğuk hava depoları olsun tüm 
makina tesisatlarıyla ilgilendim. 

Başarır Soğutma San. Tic. Ltd. Şti. Şirket Sahibi Fehim YARAŞIKLI: 
“Türkiye’nin 2023 ihracat hedefi kapsamında Almanya, Fransa, İsveç gibi ülkelerdeki 

müşteri ve bayiliklerimiz ile  birlikte olduğumuz  partnerlerimizle 2018 yılındaki 
çalışmalarımızda artış olacak diye düşünüyoruz. Bir de makina çeşitlerimize 
yenilerini kattığımızda istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz diye düşünüyorum.”

Bu sayımızdaki Pencere bölümünde Başarır Soğutma San.Tic.Ltd.
Şirketi Sahibi Fehim Yaraşıklı’yı konuk ediyoruz.
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Pencere
SD: İzmir’de askeriye dışındaki firmalara da iş yaptı-
ğınız oldu mu ?

Fehim YARAŞIKLI: Tabii İzmir’de  elektrik , soğutma ve 
kalorifer alanında bir çok  firmayı tanıdığımdan ve ken-
dimce iyi bir elektrikçi olduğumdan ve otomasyon ala-
nında iyi bir deneyimim olduğu için kendime bir hedef 
belirlemiştim. Hatta askerde kalma durumu da söz ko-
nusu olmuştu. Gelen talepleri de değerlendirdim; tek-
nisyen personel olarak kalmam gerektiğini söylediler. 
Komutanım Ali Akıllı’nın; İzmir’de kalmam ve burada 
atölye kurmamın uygun olacağı ve askeri bölgelerden 
iş alabileceğim yönündeki önerileri doğrultusunda ben 
de uygun gördüm ve böylece İzmir’e yerleşmiş oldum.

SD: İzmir’e ne zaman yerleştiniz?

Fehim YARAŞIKLI: 1980 ihtilalinde ben terhis oldum. 
Komutanlarım İzmir’de kalmamı istediler, sana iş ve-
relim dediler, destek verdiler. Kendi başıma geldim, 
İzmir’e yerleştim. Küçük bir atölye kurdum. 

SD: İşe ilk olarak nerede başladınız?

Fehim YARAŞIKLI: Yeşilyurt’ta. Bu bir süre böyle de-
vam etti. Sonra nasip oldu, 21m2 bir mülk bulup  satın 
aldım. Orada kademeli olarak makina, revizyon, bobi-
naj, elektrik projeleri, tesisat projeleri hatta uygulama-
ları bile hedefledik. 1980-1987 yılları arasında hayatı-
mız hep böyle geçti. Dolayısıyla biz 2 kişiyle başlayıp 11 
kişiye çıktık. Hacim büyüdükçe isim de; gerek bölge ola-
rak, gerekse çevre olarak tanındı. İlk olarak Askeriyeden 
gelen soğutma makinalarının bakım-onarım ve sargı 
işlemleri gibi işler bizi tatmin etti . Askeriyede arızalar 
meydana gelince onların bakım onarımları bize gelme-
ye başladı. Çok faaliyetli bir dönem geçirdik. Sonra so-
ğutmayla tanıştık. 

SD: Soğutmayla tanışmanız nasıl oldu?

Fehim YARAŞIKLI: Soğutmayla tanışmamız şöyle oldu; 
bize soğutma makinaları gelmeye başladı. En küçük 
ev tipi buzdolabından, 1.8 motordan 5, 6, 10 Hp der-
ken böyle kademe kademe makina sargı, mekanik ba-
kım ve onarımlarını yapmaya başladık. O dönemde sı-
kıntılar var, usta sayısı sınırlı. Yıldız Sineması’nın orada, 
Çankaya’da birkaç firma vardı. O dönemde revaçta olan 
bir mesleğimiz olduğundan kısa süre zarfında çok sa-
yıda muhtelif firma ile tanışmamız oldu: Konfeksiyon 
makinaları, yoğurt üretimi yapan firmaların ısıtma ve 
soğutma makinaları, fabrika ve apartmanların kalorifer 
ve ısıtma sistemlerinin onarımları, fabrikaların elektrik 

proje tesisat kompenzasyon panolarının imalatı, bina-
ların tesisat ve proje işleri gibi işlerimiz oldu.

Soğutma makinalarına geçtiğimizde  bu makinaların 
kalbini öğrendik. Soğutmayı elde eden sistem makina-
ları üzerine çalıştık ve uzun bir süre de makina reviz-
yonları yaptık. O dönemde az sayıda yedek malzeme 
bulunabilirdi; örneğin yeri geldiğinde pistonda, yeri gel-
diğinde tornada işler yaptırırdık. 

Baktık ki iyi bir soğutmacı olmuşuz, makinanın her tür-
lü donanımını, kalbini öğrenmişiz, fakat imalat saha-
sına çıkmamışız. Sahada iş yoğunluğu artmaya başla-
mıştı, yerimiz küçük gelmeye başladı. 1987 senesinde 
Bozyaka yolu üzerinde 600m2’lik 3 katlı bir bina yaptık. 
Buraya taşındığımızda ilk dolap üretimimize başladık. 
Soğutma revizyonu’na devam ediyor, soğuk oda bakım 
ve onarımlarını yapıyorduk. O dönemde ilk dolabımızı 
ürettik ve böylelikle yol almaya başlayıp çok ciddi bo-
yutlara geldik.

Bugüne bugün 38 sene geçmiş, biz hala askeriye ile ça-
lışıyoruz. İzmir’deki askeriyeler olsun, doğu, batı olsun 
birçok askeriye ile soğuk hava depoları, mutfakları, ba-
kımları vb. işler yapıyoruz.

90’lı yıllarda Romanya’dan talep geldi ve biz bu tale-
bi değerlendirdik, güzel ürünler yaptık. Tabii o zaman 
el işçiliği ve giydirme yapıyoruz terzi usulü, sonra gıda 
sektörü, balık sektörü, soğuk depoculuk bunun yanında 
mutfak ekipmanları, restoranlar, yemekhaneler müş-
terimiz olmaya başladılar.

Ürün çeşidimiz genişledikçe bizim alanımız yetmeme-
ye başladı. Sonra Buca Kaynaklar mevkiinde 2500 m2 
yer aldık. 24 sene kadar oldu. Şu anki yerimiz toplam 
açık alanımızla beraber 8000m2 civarında. Yaz ayları 
70-80 kişi çalışıyor, kışın 40-50 kişi çalışıyor. 1995 yı-
lından beri Avrupa’ya da mal sevk ediyoruz. Almanya, 
Fransa, Kazakistan’a gittiğimiz oluyor. Libya’ya parça 
parça ürün  verdik. Hali hazırda çok büyük konumlara 
geldiğimizi söyleyebilirim.

SD: Yeri gelmişken UR-GE Projesi’nde bizimle 
Kenya’ya gelmiştiniz.  Bu ziyareti takiben, Nijer’e sa-
tış yaptığınızı, Tanzanya ile pazarlama çalışmalarına 
girdiğinizi biliyoruz. Bize bu ihracat deneyiminizi ak-
tarır mısınız?
Fehim YARAŞIKLI: Biz Nijer’e  satış yaptık. Büyük bir 
restoran kuruldu, orada bir otelini mutfak ve soğutma 
ekipmanlarının tamamını gönderdik ve yerinde kurulu-
munu yaptık. Bunun yanı sıra diğer civar bölgelerden 
talep olmasına rağmen ihracat gerçekleşmedi.
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SD: UR-GE projesinin faydasının olduğunu söyleyebi-
liriz bu durumda?

Fehim YARAŞIKLI: Tabii ki oldu. Ayrıca Mobil Tanıtım 
ile iletişim bilgilerimize dünyanın farklı yerlerinden 
firmalar ulaşabiliyorlar. Bu avantajlı bir durum bizim 
açımızdan.

SD: UR-GE Projesi kapsamında ayrıca; firmalara özel 
bireysel danışmanlık destekleri var. 

Fehim YARAŞIKLI: Proje kapsamında seminerleriniz 
oluyor bu seminerlere katılıyoruz. Yeni teknoloji maki-
nalarını hibe ile almaya çalışıyoruz yakın zamanda da 
yeni makinalarımız olacak inşallah. Onlar da geldiğin-
de şu anki sahamızı beşe katlayacağız gibi görünüyor. 
Avrupa’ya daha kolay gidip gelme şansımız doğuyor. 
Bunun için de altyapımız olumlu görünüyor. 

SD: Türkiye İklimlendirme Sektörü 2023 Hedefi  
Türkiye İhracatının %5’i olarak hedefleniyor. 
Başarır Soğutma olarak bu hedefte yerinizi nasıl 
konumlandırıyorsunuz?

Fehim YARAŞIKLI: Bizim kendi açımızdan Almanya, 
Fransa, İsveç gibi ülkelerdeki müşteri ve bayiliklerimiz 
ile,  birlikte olduğumuz  partnerlerimiz ile 2018 yılın-
daki ihracat çalışmalarımızda artış olacak diye düşünü-
yoruz. Bir de makina çeşitlerimize yenilerini kattığımız-
da istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz diye düşünüyorum.

SD: Derneğimizin kuruluşu olan 1990’dan beri üye-
mizsiniz; ESSİAD ile ilgili görüşlerinizi paylaşır 
mısınız?

Fehim YARAŞIKLI: ESSİAD 1990 yılında kuruldu. 
Derneğin kuruluşuna biz 3 kişi ile başladık. Arif ACAR, 
Süleyman ŞENOCAK ve ben. Biz bu üçlü Alsancak’ta 
bir kahvede oturup derneği nasıl hayata geçireceğimizi 
konuştuk. Üç kişiyle başladığımız bu hikayeyi kademe 
kademe artırdık.

Burada en büyük katkı da Arif ACAR’ındır. Kendisine 
teşekkürlerimi sunuyorum. Sonra diğer arkadaşla-
rım da katıldı ve derneğimizi kurma aşamasına gel-
dik. Derneğin kuruluşu sırasında ben kurucu üyelerin 
arasında bulunmam gerekir iken, bulunamadım çün-
kü yine bir askeriye işi için Doğuya gitmek durumunda 
kalmıştım. Yerimi Abdullah KÜLAHÇIOĞLU’na bırakmış 
oldum.

ESSİAD’a çok büyük katkılarımız oldu. İlk başlarda ofi-
simiz olmadığı için  üye arkadaşlarımızın ofislerinde 
toplantılarımızı  gerçekleştirdik. Daha sonra hepimizin 

katkıları ile 1.300,00 TL’ya Gıda Çarşısı’nda Gaziler İş 
Merkezi’nde yer alan ofisimizi aldık. 
O dönemde birçok sorumluluğu üstlendim ve iyi hiz-
metler verdiğime inanıyorum. Para toplamak konusu-
na gelince de bir çırpıda rahmetli Erol Hocamız, Halit 
ŞAHİN abimiz, Ömer Sabri KURŞUN ve ben para topla-
maya çıktık. Birçok arkadaşımızın işyerlerine ziyaretler 
yaparak paranın %65’ini toplamış olduk. Geri kalan kıs-
mını da kendi imkanlarımız ile tamamlamaya çalıştık.

Dernek bünyesindeki arkadaşlarımız ile birçok proje-
lerimiz oldu. 1996 yılında ilk projemiz İzmir Çıraklık 
Eğitim Merkezi Soğutma Bölümü’nün açılması ve fir-
malarımızda çalışan çıraklarımızın eğitimi için çaba 
gösterdik ve başarılı olduk. Usulüne uygun süreçten 
sonra ilk defa 41 kişi soğutma havalandırma usta-
lık belgelerini almış oldu. Eğitim merkezinde soğutma 
bölümünün açılması için bölüm atölyesine, takım ve  
teçhizatına varana kadar, elbirliğiyle okul yönetiminin 
kontrolünde destek olduk. Böylece Hocalarımızın işbir-
liğiyle, okul-sanayi iş birliğini başlatmış olduk. İş yerle-
rimizde soğutma tekniği üzerine uygulamalı çalışmala-
rımız bir süre devam etti.
                                
Çıraklık eğitim merkezi soğutma bölümü çıraklarımı-
za eğitim vermeye devam ediyor.  Bu projenin ilk ta-
liplisi benim, projeye en büyük katkıyı sağlayan  baş-
ta rahmetli Erol Hocamız, saygıdeğer büyüklerimiz ve 
arkadaşlarımızdır.

SD: Derneğimizin Okuldan İşe adını verdiği proje-
ye bu anlamda çok destek oluyorsunuz.  Stajyerlerin 
eğitimi konusunda emek veriyorsunuz.

Fehim YARAŞIKLI: Biz atölyemizi bir fabrika gibi dü-
şünmüyoruz, bir okul gibi düşünüyoruz . Bize ge-
len her birey mutlaka bir zanaat sahibi olmuş, ek-
mek kazanmıştır ve bu böyle devam etmektedir. 2. 
projemiz “Soğutmacılık” ve soğutma sektörü üzeri-
ne Türkiye’mizin konumu, az çok bildiklerimiz dahilin-
de, bir çok projeye ait ekipmanlar yurt dışından temin 
edilmektedir. Sektörel olarak genel nüfusumuza baktı-
ğımızda yakın zamana kadar çok az firma belli konum-
lara gelmiş. Bizler 1980’li yıllarda bu sektöre adım at-
tığımızda İzmir örneğinde olduğu gibi, 3/4 tane üretici 
firma vardı. Bizler de dahil olmak üzere, geneline baktı-
ğımızda yap-gör usulü firmalar kendi imkanları ile bel-
li çıtalara gelmiş bulunmaktadır. Bugünkü genel sa-
yıya baktığımızda çok sayıda belgeli üretici soğutma 
firmaları bulunmaktadır.  Ancak “merdiven altı” tabiri 
ile kat kat daha fazla kayıt dışı firmanın olduğu bilin-
mektedir. Kayıt dışı veya merdiven altı firmalar çok kıy-
metli sektörümüze ciddi hasarlar vermektedir. Bunun 
önüne geçmek için 2013 yılında derneğimizin yöne-
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tim kuruluna bir talebim oldu, talebin içeriği: bölgemiz-
de akredite bir laboratuvarın kurulması idi. Yine bu konu-
da saygıdeğer büyüğümüz rahmetli Erol Hocamız, Halit 
ŞAHİN,  Ömer Sabri KURŞUN, Hüseyin VATANSEVER, 
Metin AKDAŞ büyük katkılarını bu talebimi olumlu kar-
şılayarak ve çok faydalı bir proje olduğunu benimseyerek 
bana destek oldular ve projeyi hayata geçirmeye çalıştık. 
Arkadaşlarımızın çok büyük desteği ile bir çok kurum ve 
üyelerimizden laboratuvarı kurabilecek kadar finansman 
sağlanmış oldu. Laboratuvarımızın temeli atılmış durum-
da zamanlama ve yer olarak bir sıkıntı içermekte. İnşallah 
hepimizin arzu ettiği bu proje biter, tüm soğutma sektörü 
bu Akredite Test ve Analiz Laboratuvarından faydalanır. 
Hak eden firmalar belirlenir, hak etmeyen firmalar (mer-

diven altı ve kayıt dışı olanlar) da elenir.
Benim arzum soğutma sektörünün ehil kişiler tarafından 
işletilmesidir.

SD: Koray Bey, baba mesleğinin içinde yer aldığınızı gö-
rüyoruz. Başarır soğutmada neler yapıyorsunuz?

Koray YARAŞIKLI: Çocukluğumdan beri babam ile birlikte 
çalışıyorum, esasen 4 yıllık su ürünleri fakültesi mezunu-
yum. Ben pazarlama kısmına bakıyorum. İmalat kısmın-
dan sevkiyata kadar bütün süreçlerde bulunuyorum. 

SD: Aile şirketinde çalışmak konusunda neler söylemek 
istersiniz? Çatışmalar oluyor mu? 

Koray YARAŞIKLI: Babayla çatışmalar oluyor tabii, çok 
sütliman ilerlemiyor. Ancak mesaiden sonra her şey bi-
tiyor. Biz bir aile şirketiyiz: Kardeşim Nilay Tutan İktisat 
bölümü mezunu doktora sahibi , kuzenim kalıp endüst-
riyel çizim bölümü mezunu, amcam ve babam  elektrik , 
soğutma/ havalandırma bölümü mezunudur. Böylece bir 
çatı altında işleri hep birlikte yürütmekteyiz. Amcam ve 
babamdan kalan 38 yıllık bu güzel mirası bizler çok daha 
ileriye taşıma arzusundayız. • 

Koray YARAŞIKLIFehim YARAŞIKLI



Söyleşi

“1960’ların başında Türkiye, Güney Kore’den çok daha zengin bir ülkeydi. Aynı yıl, kişi ba-
şına düşen gelir Türkiye’de 360 dolar iken, Güney Kore’de bu rakam 80 dolar düzeyindeydi. 
2016 yılında ise bizden 350 kat fazla büyüdüler. Peki bu nasıl oldu? Ne oldu da geriye düş-
tük?” Bu röportaj tam da bu soruları yanıtlıyor.

İmbat Soğutma Isıtma Mak.  San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
GÜMRÜKÇÜLER, “Nerede yanlış yapıyoruz, aslında ne yapmalıyız?” sorularına da sürpriz 
olmayan ama işe yarar bir cevap veriyor: “Ne yapmamız gerektiğini en baştan düşünmeye 
gerek yok. Uygulanmış başarılı örnekleri alın, uyarlayın ve geliştirin”. 

Daha fazlası röportajımızda, keyifli okumalar…
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Söyleşi
Ülkemizin iyi bir ekip olması gerek

Okul yıllarımda hayalim iyi bir mü-
hendis olmaktı. Elimden geldiğince 
bunu başarmaya çalıştım. Aynı yıl-
larda, yer aldığım bir projede ekip 
olarak çalışma imkanım oldu. Bunun 
başarıyı kat kat artırdığını öğrendim. 
Projede bulunan üç arkadaş olarak 
bu süreçte, her birimizin farklı yön-
lerde ilgisinin olduğunu ve ilgili oldu-
ğumuz yönlerde başarılı olduğumu-
zu gördük. Sonuç çok iyiydi.

Meslek hayatıma başladığımda da 
bu durum aklımın bir yerlerine ka-
zınmıştı. O yıllarda ne olduğunu bil-
meden birlikte çalıştığımız arkadaş-
larımla önce ekip olmaya çalışırdım. 
Ve bu “birlikte yapalım” tarzı hep işe 
yarıyordu. Çok sonraları bunun bir 
yöntem olduğunu fark ettim. Aslına bakarsanız dü-
şünce böyle gelişti. Üç kişi ile ekip çalışması başarılıydı. 
Sekiz kişiyle, detaylardaki başarı artıyordu. On iki kişi 
olduğumuzda ise her birimiz diğerinin yapabileceği ha-
taları yok ediyordu. “Bu nereye kadar gider? Kaç kişi ile 
bu sürdürülebilir?” diye kendi kendime sorduğumda, 
aslında ülkemizin iyi bir ekip olması gerektiğini düşün-
meye başladım.

Ekip olmanın artılarını İmbat içerisinde de yaşıyoruz. 
Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların tümü, bir ortak 
çalışma ürünüdür. Doğru kişileri bir araya getirdiğiniz-
de oluşan güç, bireysel yeteneklerin çok ötesinde bir 
kazanç sağlıyor. Bu yüzden yerli üretimi başarıyla ger-
çekleştirebilmek için öncelikle iyi bir ekip olmamız ge-
rekiyor. Hem üretici tarafında, doğru ürünlerin sunul-
ması için hem de üretici ve satın alma kararını verenler 
arasında yerli üretimin desteklenmesi için ülke çapın-
da bir işbirliği ihtiyacımız olan. Dünyada gelişen ülkeleri 
inceleyin. Sonuç o kadar aşikâr ki… Ne yapmamız ge-
rektiğini en baştan düşünmeye gerek yok. Uygulanmış 
başarılı örnekleri alın, uyarlayın ve geliştirin. Gerçekten 
zor değil.

Yabancı ülkelerin nasıl geliştiğini iyi gözlemlemeliyiz-
Güney Kore örneği bu konuda anlatmak istediklerimi 
daha iyi özetleyebilir. 1960’ların başında Türkiye, Güney 
Kore’den çok daha zengin bir ülkeydi. Aynı yıl, kişi ba-
şına gelir Türkiye’de 360 dolar iken, Güney Kore’de bu 
rakam 80 dolar düzeyindeydi. 2016 yılında ise bu ra-
kam, Türkiye’de 10.750 dolar, Güney Kore’de 27.500 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Yani bizden 350 kat faz-
la büyüdüler. Peki ne oldu, nasıl oldu da geriye düş-

tük? Hepimizin bildiği bir sektörü, otomotivi ele alalım. 
1966’da seri üretime geçen ilk yerli otomobil “Anadol”, 
Ford işbirliğinin sonucu olarak üretilmeye başladı. 1967 
yılında Güney Kore Ulsan’da ChungJuYung, Hyundai 
Motors firmasını HMC adıyla kurarak İngiltere’den kit 
halinde gelen Ford Cortina modeli arabaları monte et-
meye başladı ve bu fabrika 1974’de Hyundai markalı 
Pony modelini üretti. Yani başlangıç her iki ülkede de 
tam olarak aynı.

Güney Kore neyi farklı yaptı? Öncelikle AR-GE’ye ya-
tırım yaptılar. Ardından, mesleki eğitimde işleyen bir 
sistem kurdular, üniversiteleri sanayi ile entegre etti-
ler. Sadece teknoloji öğrenmediler, o teknolojiyi geliş-
tirdiler. En can alıcı noktalardan biri ise şudur: Güney 
Kore’ye gitme imkanı bulduysanız görmüşsünüzdür, 
resmi araçların tamamı, makam araçları dahil, Kore 
malıdır. Bu tavır, vatandaşta da etkisini göstermiştir. 
Caddelerde günlerce gezdim, en fazla on tane yabancı 
otomobil markası görmüşümdür. Özetlemek gerekirse 
Kore, ihtiyaçlarını yerli üretici ile karşıladı. Yerli üretici 
oluşan gelirle daha çok AR-GE yapmaya yönlendiril-
di. AR-GE yapan şirketler teşvikleri kullandılar. Sonuç; 
otomobil sektöründe hepimizin bildiği markalarıyla 
Kore gerçeği önümüzde duruyor.

Otomotivde benzer yöntem 1930’lardan başlayarak 
Japonya’da uygulandı. Daha basitçe bir yöntem temel-
de aynı argümanla başarı yarattı. İlk Toyota (a1 mode-
li) otomobil Dodge ve Chevrolet yedek parçaları taklit 
edilerek üretilmiş bir araçtı. Devlet destekleri ve yine 
Japon devletinin otomobilde yerli marka tercih eden bir 
duruş sergilemesi, Toyota’yı şimdiki seviyesine kadar 
taşıdı.
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İklimlendirme sektöründe ise İtalya, benzer süre-
ci 1980’lerden itibaren yaşadı. Bugün Avrupa’nın bu 
alandaki lideri oldular.

Devlet kurumları ısrarla ithal ürün talep etmeye de-
vam ediyor

Türkiye’de iklimlendirme sektörüne dönersek, 2010’da 
Türkiye’de satılan çatı tipi klimanın -farklı kaynaklarda 
farklı değerler bulmakla birlikte- %95’i yabancı marka-
ların ürünleri idi. 2016 yılında bu oranı %85-90 sevi-
yelerine geriletebildik. Ama devletimizin kurumları ıs-
rarla ithal ürün talep etmeye devam ediyorlar. Sadece 
bu üründe yurtdışına ne kadar para gönderdiğimizi dü-
şünün ve her yeni ürettiği ürünle kendini geliştirecek 
bir sektörün Türk oyuncularına nasıl zarar verildiğini… 
Benzer durum su soğutma gruplarında da aynı şekil-
de seyrediyor.

Ülkede yerli markaların desteklenmesi, yerli üretimin 
artması için yerli ürünlere olan talebin ve desteğin art-
ması gerekiyor. Bir ülke düşünün ki, insanları öncelikle 
kendi ülkesinde yetiştirilen, geliştirilen, üretilen ürünle-
ri tercih etsin; o ülkede üretim de artar, işsizlik de azalır, 
ekonomi de güçlenir. Toplumun yerli ürünleri kullanma-
ya teşvik edilmesi gerek. Ama öncelikle devletin buna 
örnek teşkil etmesi lazım. Devlet kurumlarında, satın 
alımlarda, ihalelerde yerli ürünlerin desteklenmesi, en 
azından yabancı marka ısrarından vazgeçilmesi lazım.

Devletin yerli ürün kullanımını desteklemesi kapalı 
ekonomi yaklaşımı olarak algılanmamalı.Kapalı ekono-
mi hiçbir sanayicinin çıkarına uygun bir yöntem değil. 
Zira sanayicinin hedefi eğer ülke içerisinde satmak ise, 
dünya pazarının %1,5’ine razı bir yatırımcı aslında doğ-

ru yatırımcı profili değildir. Benim söylediğim şey, bir-
çok ülkenin kendini koruma yöntemi olarak kullandığı 
argümandır. Ülkeye, ülkemizin belirlediği kalite stan-
dartlarını yakalayan her ürün girebilir. Yatırımcı istediği 
markayı kullanabilir. Ancak devletin alımlarında öncelik 
yerli üretime verilir. Bu uygulamayı yapan ülkelerin içe-
risinde AB üyesi ülkeler de var. Ve gelişme sürecindeki 
ülkeler veya sektörel gelişmede hedefler koymuş ülke-
ler de bu uygulamayı yapmaktalar.

Bir ülkede aynı sertifikalara sahip benzer yerli ürünler 
varken devlet alımlarının %90’ı ithal ürünler oluyorsa bu 
yanlış bir yoldur. Yerli üretici AR-GE yapmak için kayna-
ğa ihtiyaç duyacaktır. Bunu sağlamasının yolu daha çok 
ürün satmak ve daha fazla tecrübe kazanmaktır. Eğer 
sadece devlet alımlarında bunu düzenlerse her yıl AR-
GE’ye ayrılacak bütçeler yükselecektir. Genelde firmalar 
kar veya bütçelerinden belirledikleri oranları AR-Ge’ye 
ayırıyorlar. Yani yerli üreticinin her ciro artışı AR-GE ya-
tırımlarının karşılanmasına geri dönecektir. Yani devle-
tin AR-GE yatırımlarına vermesi gereken destek tuta-
rı zamanla azalacaktır. Daha çok üreten Türk sanayicisi 
daha fazla AR-GE yapabildiğinde, çok daha iyi ürünlerle 
dünyaya açılacaktır. Sonucu tahmin etmek çok zor de-
ğil. Az önce konuştuğumuz Hyundai ve Toyota örnekleri 
önümüzde duruyor.

Kaliteli teknik eğitim çok önemli

Sadece devlet kurumlarında yerli ürün kullanılması ta-
bii ki yeterli değil. Bize yerli iş gücü gerek. Türkiye’de 
70’ler ve 80’ler teknik eğitime yatırımla geçmiştir. 
Mühendislik fakültelerimizdeki artış ve bu artışta as-
gari eğitim düzeyi standartlarının oluşturulduğu, ara 
kademe iş gücünü sağlamak için kurulan meslek lisele-

Söyleşi
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Söyleşi
rinin parlaması bu dönemde gerçekleşmiştir. Birkaç yıl 
önce bir STK için yapılan ankette, işverenlerin mesleki 
eğitim için taleplerinin o yıllarda uygulanan sistem ol-
duğunu hayretle görmüştük. Zira mesleki eğitimde en-
düstri meslek liseleri gerçekten zeki, çalışkan ve bilgili 
çocukları yetiştirdi. Onların bir kısmı eğitimlerini mü-
hendislik düzeyine taşıdılar ve çok başarılı oldular.

Devlet kaliteli ürünler üretilmesini istiyorsa üzerine 
düşen önemli bir görev var: Mesela kaliteli teknik eği-
tim vermek. Zaten devletin asli görevleri arasında eği-
tim yok mu? Ülkenin üretim gücünü artırmak için temel 
eğitim kadar teknik eğitim de önem arz ediyor. Bunun 
dışında devletin denetleme görevlerini de etkin bir şe-
kilde yapması gerekiyor.

Zihinlerdeki önyargıyı kırmalıyız

İmbat olarak bizim sorunumuz genel sorundan biraz 
farklı. Öncelikle genel sorundan bahsedeyim. Devlet, 
yatırımlarında, yerli üreticinin ürünlerini satın alır. 
Sorun varsa üreticinin bunu iyileştirmesi için destek-
lerini yönlendirir. İyileştirmelerin yapıldığını izler. Zira 
ikinci alımında aynı hatalara veya olumsuzluklara sa-
hip bir ürün almak istemez. Basit ama işlevsel bir yön-
temdir. Aynı zamanda üreticinin de kendini ve ürününü 
geliştirmesini sağlar. Sonuçta yerli üretici uluslararası 
standartlarda üretim yapmaya başlar. 

İmbat’ın sorunu bu noktada biraz farklılaşıyor. Ürün 
özellikleri bakımından, Batılı üreticilerden eksik değil, 
fazla özelliklerimiz var. Yabancı markaların ön plana çı-
kardığı tüm sertifikalara sahip ürünlerimizde bile, yer-
li olduğumuz için devlet ihalelerinde dışlanabiliyoruz. 
İmbat bu sorunu iki farklı şekilde yaşıyor. İlki “bu ülke-
mizde üretilebiliyor mu?” diyen memurlar. Bunun deva-
mında ise “Eurovent’li Türk firması var mı?” diyen me-
murlar. Biz bu soruları, kendimizi ve üretimimizi daha 
iyi anlatarak aşmaya çalışıyoruz. Yeri geldikçe ulusla-
rarası kalitedeki ürünlerin Türkiye’de de üretilebildiğine 
dikkat çekmek için çabalıyoruz. Ama diğeri; şartname-
nin bir markaya bağımlı yazılması durumu ki bu daha 
ciddi bir sorun… Maalesef bu sorun, ülkemizde gittikçe 
yaygınlaşan bir hastalık haline gelmekte. Şartnameyi 
satıcı firmalar hazırlayamazlar, şartnamenin hazırlan-
masında satıcı firmayı kullandığınızda bu sorunun baş-
langıcını yaratmış olursunuz. 

Biz böyle durumlarda, şartnamelerinde olan özellik-
leri taşıdığımızı, bazen üst verimlilikte cihazlar ver-
diğimizi anlatıyoruz. Sertifikalarımızı koyuyoruz. 
Referanslarımızı gösteriyoruz. Örneğin “5827 mm 
uzunluğunda ve RAL … renginde olacak”a kadar gitme-

yen şartnamelerde Türk malı kullanmaya ikna edebili-
yoruz. Bu ülke kendine güvenmeli. Kendi ürünlerine ve 
üreticisine de… Aksi halde, zihinlerdeki önyargı böyle-
likle, işleyişe de taşınmış oluyor ve bir döngüye girme 
tehlikesi oluşuyor.

Her alanda yerli üretimin, yerli markaların artması-
nın bu ülke için bir katma değer olduğuna inanıyorum

Şöyle bir an düşünün; çocuklarınızla birlikte yaşadığınız 
bir aileniz var. Aile bütçesi çalışan çocuklar, anne ve ba-
banın gelirleri toplamıyla yapılıyor. Çocuklarınızdan biri 
yaşadığınız şehrin en iyi terzisi olmuş… Ve hatta daha 
ileri gidelim, başka ülkelerde de ünü yayılmaya baş-
lamış. Ama siz kendiniz için benzer fiyat ve özellikler-
de elbiseyi, mesela İngiliz bir terziye diktiriyorsunuz. 
Gerçekten böyle davranır mısınız? Çatı tipi klima üret-
me kararımızla İmbat, bu ailenin terzi çocuğu oldu di-
yebilirim. Türkiye’de %100 yerli tasarımlar sunan bir 
mühendislik firması olarak, rol model olduğunu dü-
şünüyorum. Diğer gençler onun benzeri kıyafetler di-
zayn etmeyi düşünüyorlar. Dikecekler de. Sonra şehri-
miz, en iyi terzilerin olduğu şehir olacak. Bunu yürekten 
isterim.

Her alanda yerli üretimin, yerli markaların artmasının 
bu ülke için bir katma değer olduğuna inanıyorum. Bu 
iklimlendirme sektörü için de geçerli. Biz bundan yıllar 
önce, “Türkiye’de yapılamaz” diye düşünülen bir alan-
da, Türkiye’nin potansiyelini göstermek için hareke-
te geçtik. İmbat’ın öncü olduğu bu sürecin sonunda; 
İtalya’da katıldığımız bir fuarda Avrupalıların söyledi-
ğinin gerçekleşmesini hayal ediyorum. Demişlerdi ki: 
“Çok eskiden sektör lideri Almanya idi. Sonra İtalyanlar 
oldu. Galiba şimdi sıra Türklerin”. İklimlendirme ve so-
ğutmada “sıra Türklerin” cümlesinin “bu konuda en iyi 
Türkler” sözüne döndüğü günleri el birliği ile göreceği-
mize inanıyorum.•

Kaynak: Termodinamik Dergisi, Aralık 2017
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ISK-SODEX Fuarı’ndan

ISK-SODEX 2018, Uzmanları Bir Araya Getirdi

44 ülkeden 424 uluslararası katılımcının yer aldığı 
ISK-SODEX iklimlendirme fuarını, 93 ülkeden 

yaklaşık 85 bin sektör profesyoneli ziyaret etti.

Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sanayilerinden 
olan iklimlendirme sektörü, başarısını 7-10 Şubat 
tarihlerinde düzenlenen ISK-SODEX 2018 ile zirveye 
taşıdı. 4 günün sonunda, 44 ülkeden bin 108 katılımcı 
ISK-SODEX’in sağladığı yüksek iş hacmi ile yeni 
işbirlikleri kurma olanağı yakaladı.

ISK-SODEX 2018’e yoğun ilgi gösterildiğini belirten 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü 
Alexander KÜHNEL fuara ilişkin, “ISK-SODEX Fuarı’nda 
bu yıl birçok ilki bir arada yaşadık. Yeni yer ve yeni tarih 
değişikliğine rağmen gerek ziyaretçi sayısı gerekse 
yarattığı iş hacmi açısından inanılmaz güzel ve verimli 
bir fuar oldu. Salonlarda gezerken tüm bu memnuniyeti, 
katılımcılarımızın yanı sıra ziyaretçilerimizin yüzlerinde 
de görmek bizim için en büyük mutluluk. Bu gülümseme, 
ortaya koyduğumuz güzel işin ödülü. Bu başarıyı, 
katılımcılar, ziyaretçiler, basın mensupları, dernekler, 
sponsorlar, eş organizatörlerimiz ve Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık olarak hep beraber gerçekleştirdik. 
Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ: 
Yılda 500 Bin Konutu Değiştireceğiz

ISK-SODEX 2018 Fuarı açılış töreninde konuşan 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ, inşaat 
sektörünün önemli bir parçası olan iklimlendirme 

sektörünün ihracat performansı kadar, yurtiçi üretime 
verdiği destekle de büyük önem taşıdığını söyledi.

Ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan 
ÖZHASEKİ; “Yasalar çıktıktan sonra yılda 500 bin 
konutu değiştireceğiz. Enerjisini kendi üretebilen yeşil 
evler diye tarif ettiğimiz ve bu kapsama giren birçok 
özelliği de taşıyacak evler yapacağız ve bu evleri de 
mahalle konsepti içerisinde çözeceğiz ki yaptıktan bir 
müddet sonra “oldu mu buralar yahu hadi yıkalım” 
demeyelim. Baştan mükemmel bir tarz içerisinde 
geliştirmek zorundayız. Şehir planlama kapsamında 
yılda 500 bin konut yenileyecek, bu dönüşümü de yeşil 
evler yaparak sağlayacağız.” dedi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ: Uzman 
Mühendislik Sertifikası Çalışmasının Hazırlanması 
Gerekiyor

ISK-SODEX 2018 Fuarı açılış töreninde yaptığı 
konuşmada sektörün ihracattaki önemine de-
ğinen İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği (İSİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ, “İklimlendirme 
sanayisinin yani bu fuarda kendisini gösteren firmaların 
2017 ihracatı, 4 milyar dolar civarında. Türkiye’nin 
ihracatından aldığı pay yüzde 2,5. Kilogram ihracatı 
ise 4,5 dolar.” olduğunu söyledi. Poyraz, Türkiye’de 
binalarda yalıtımın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, bunun için gerekli kredinin kamu 
kurumları tarafından verilmesinin olumlu bir çalışma 
olacağını belirtti. Binalarda sağlıklı havalandırma 
ve iklimlendirme sağlanması için sektörde uzman 
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mühendislik sertifikası çalışmasının hazırlanması 
gerektiğinin altını çizen Poyraz, bu konuda Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan çalışma beklediklerini ak-
tardı.

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK: Avrupa 
Birliği, İklimlendirme Sektörü Açısından Vazgeçilmez 
Bir Pazar

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK, ISK-
SODEX 2018 Fuarı’nın sektörde dünyanın üçüncü 
büyük fuarı olduğunu belirterek, iklimlendirme 
sektörünün inşaat sektörüyle ayrılmaz bir parçası 
olduğunu söyledi. Sektörde sıkıntıların aşılması için 
daha fazla ihracat yapılması gerektiğini vurgulayan 
Duruk, bunun sektörün örgütlü gücüyle mümkün 
olacağının altını çizdi. Duruk, sektör için Avrupa Birliği 
(AB) pazarının vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, 
sektör ürünlerinin AB standartlarına uygun olarak 
üretilerek ihraç edildiğini anımsattı.

Uluslararası ziyaretçi rekoru kırıldı

13. Uluslararası ISK-SODEX 2018 Fuarı’nı 93 ülkeden 
84 bin 936 sektör profesyoneli ziyaret etti. Geçtiğimiz 
yıllarla karşılaştırıldığında uluslararası ziyaretçide 
yüzde 14 artış sağlandığı görüldü. Bunun yanı sıra, 
T.C. Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde 500’den fazla 
uluslararası satın almacı ağırlandı. Satın almacılar ikili 
iş görüşmeleri kapsamında yeni iş bağlantıları sağladı. 
Katılımcılar ise başta İran, Irak, Katar, Kuzey ve Batı 
Afrika, Rusya, Polonya, Almanya ve Avustralya olmak 
üzere birçok bölgeden önemli iş anlaşmalarına imza 
attıklarını dile getirdi. ISK-SODEX yeni tarihi, yeni 
yeri ve Forum Alanı, Ustalar Ligi gibi yeni destekleyici 
programları ile katılımcıları ve ziyaretçilerine yeni 
deneyimler yaşattı. Tüm bu yenilikçi katma değerler, 
fuarı HVAC endüstrisi için vazgeçilmez kıldı. Bütün 
bu nedenlerle, ISK-SODEX 2018 dünyada alanında 3. 
büyük ticaret fuarı olma gücünü bir kez daha ortaya 
koymuş oldu. Sadece rakamsal sonuçlar değil, katılımcı 
ve ziyaretçilerin memnuniyeti de ISK-SODEX’in HVAC 
ailesi içindeki olmazsa olmaz yerini doğruladı.

ESSİAD’ın üyesi olduğu TOBB İklimlendirme Meclisi 
Toplantısı, 8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

ISK SODEX 2018 Fuarı esnasında gerçekleştirilen ve 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk ÖZ-
TÜRK’ün de katıldığı toplantıda, T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile yapılan çalışmalar ve Bakanlıktan beklen-
tiler değerlendirilerek Isıtma, Soğutma, Havalandırma, 
Klima ve Otomatik Kontrol Tesisatı Teknik Şartnam-
elerinde gelinen son durum hakkında değerlendirme 
yapıldı. 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AK-
DAŞ’ın Meclis Başkan Vekilliğini yaptığı TOBB İklim-
lendirme Sektör Meclisi’ne ESSİAD’ı temsilen Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN katıldı. 

Toplantıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzala-
nan protokol kapsamında hazırlanan üç yeterliliğin, 
MYK Yönetiminin onayında olduğunu, 13 yeterliliğin 
ise Kurumun görüşüne sunulduğu bildirildi. Türkiye’de 
soğuk zincirin desteklenmesi amacıyla yürütülen 
faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Meclis, 
konunun geliştirilmesi amacıyla çalışma yapma kararı 
aldı. Meclis Toplantısı’nda İSMEK (İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi) Eğitim Pro-
jesi kapsamında eğitim programlarının hazırlandığı, 
Şubat 2018 sonu veya Mart 2018 başında eğitim ver-
ilmeye başlanacağı bildirildi. Ayrıca toplantıda, 12-14 
Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan 13. TTMD 
XIII. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu hakkın-
da bilgi alan Meclis konuya ilişkin değerlendirmede 
bulundu.

TOBB İklimlendirme Meclisi Toplantısı, ISK-SODEX Fuarı’nda Gerçekleştirildi

ISK-SODEX Fuarı’ndan
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İSİB, 6-9 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 
ISK-SODEX fuarında dünyanın muhtelif ülkelerinden önemli 

alıcıların Türk firmalarla görüşmelerini sağladı.

Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika başta olmak üzere, 21 farklı 
ülkeden 175 firmadan 235 kişilik yabancı delegasyonu Alım 
heyeti programında yer aldı.

İSİB Yurtdışından Alıcıları ISK-SODEX İstanbul Fuarı’nda Ağırladı

ISK-SODEX Fuarı’ndan

Temel Eğitim Öğrencilerine Yönelik “GEÇMİŞTEN GELECEĞE 
ENERJİNİN (ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE YALIT-

IM) İZİNDE” konulu resim yarışması ile ilgili adayların arasından 
değerlendirme yapmak üzere 08 Ocak 2018 tarihinde ISKAV’da 
sektör derneklerinin temsilcilerinden oluşan seçici kurul toplantısı 
gerçekleştirildi. 

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı Jüride 1.116 
adet resim değerlendirilmiştir. İlköğretim seviyesinde 1. kategori’de 
(Ana Sınıfı, 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf) toplam 667 adet resim, 
Orta Öğretim seviyesinde 2. kategori (5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. 
Sınıf) toplam 439 adet resim arasından yapılan değerlendirme so-
nucunda birinciliği ilköğretim seviyesinde İstanbul Emirgan İlköğre-
tim Okulu’ndan Fırat OMUR, orta öğretim seviyesinde ise Samsun 
İsabet Ortaokulu’ndan İrem Bade USTA kazandı.

ISK-SODEX 2018 Geçmişten Geleceğe Enerjinin İzinde Resim Yarışması Sonuçları Belli Oldu

İlkokul / Birinci 
Fırat OMUR 

Emirgan İlköğretim Okulu 

İlkokul
İkinci
Elif 
Buğlem 
ÖCAL
İbni Sina 
İlkokulu
İstanbul

Ortaokul 
Üçüncü 
Emirhan 
Kayra 
ÖZTÜRK 
Bilim ve 
Sanat 
Merkezi
Erzincan

İlkokul
Üçüncü
Melike
DARICIOĞLU
Atatürk
Hilmi
Bakırlı
İlkokulu
Manisa

İlkokul / Juri Özel Ödülü
Mehmet Sabri ÖNCÜ
MEV Koleji Güzelbahçe İlkokulu
İzmir

Ortaokul / Mansiyon
Hatice Nisan YAMANKAFI
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
İzmir

Ortaokul / Mansiyon
Ceren YALÇINKAYA
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları
İzmir

Ortaokul
Birinci
İrem
Bade
USTA 
İsabet
Ortaokulu
Samsun

Ortaokul
İkinci
Damla
OKUŞ 
Kürtün
Ortaokulu
Samsun

Head office / Factory:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TURKEY
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Fax: +90 216 394 12 87
info@friterm.com
www.friterm.comfacebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm

Innovative Products
For Sustainable Environment

Choose Friterm Class A
Products in Your Applications

Unit Cooler
Horseshoe 
Heat Pipe 

V Type Dry Cooler
Horizontal Type

Air Cooled Condenser

Heat exchanger for heat 
recovery systems

NH3 Ammonia and Glycol
Coolers with Stainless Steel Tubes

CERTIFIED
GEOMETRIES ID No

M2522-3/8” 14.06.001
F3228-12mm 14.04.002
F3833-12mm 14.04.003
F3833-15mm 14.04.004
M4035-12mm 14.04.005
M4035-15mm 14.04.006
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İklimlendirme ve soğutma alanındaki yenilikçi ürünle-
riyle dünyada Türk mühendisliğini gururla temsil eden 

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, HVAC 
sektörünün en büyük fuarı olan ISK-SODEX’te yeni 
ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilere sundu. İmbat’ın 
verimlilik odaklı tasarım yaklaşımı, fuar kapsamın-
da gerçekleştirilen bilgilendirici ve eğitici sunumlar-
da da etkisini gösterdi. Fuar süresince ‘’İklimlendirme 
Cihazlarında Verimlilik’’ başlıklı sunumunda; İmbat’ın 
yüksek verimlilik odaklı AR-GE çalışmaları, imza atılan 
özgün tasarımları, başarılı ve prestijli projeleri ile yeni-
likçi çözümleri sektör profesyonelleriyle paylaşıldı.

Özellikle çatı tipi klima ve su soğutma gruplarıyla ilgi 
çekerken, Türkiye’de tasarlanan tek Eurovent sertifikalı 
çatı tipi klimasıyla da öne çıktı. Fuarda yoğun ilgi gören 
İmbat kendi AR-GE ve mühendislik gücüyle fark yara-
tan ürünlerini “%100 Yerli Tasarım” vurgusuyla tanıtır-
ken Türkiye’de mühendislik alanında değer sunmanın 
ve sektöründe yerli üretimin teşvik edilmesini sağla-
mak için gerçekleştirdiği çalışmaların önemini de vur-
gulamış oldu.

Sadece Türkiye’de değil; yurt dışında da talep gö-
ren İmbat ürünlerinin, Türk mühendisliğinin dünya-
da aranan bir marka haline gelmesine katkı sundu-
ğunu belirten İmbat Yönetim Kurulu Başkanı Kerim 
GÜMRÜKÇÜLER, “Türkiye’de, yerli bir üretici olarak, 
yurt dışından gelip özellikle bizim standımızı arayan fir-
maların ziyareti ve talepleri, İmbat’ın dünyada da emin 
adımlarla yoluna devam ettiğinin bir göstergesidir. Bu 
fuar, dünyada Türk üretimini temsil ediyor olmaktan 
dolayı bir kez daha gurur duymamızı sağladı. Türkiye 
dışında büyük projelere imza atıyor olmamız, bugüne 
kadar kaliteden ve fark yaratan müşteri odaklı ürünle-
rimizin AR-GE çalışmalarından taviz vermeden izledi-
ğimiz sürdürülebilir politikamızın bir sonucudur.” açık-
lamasında bulundu.

Gümrükçüler, İmbat’ın hisselerinin başka bir şirkete 
devredilmesi görüşmeleri hakkında sorulan soruları ise 
“İmbat’ın başka şirketlere hisse devri yapıp yapmadı-
ğına yönelik sorular sıkça sorulmaktadır. Başarımız ve 
sektörde fark yaratan ürün ve hizmetlerimiz global bir-
çok firmanın İmbat’ı yakın takibe almasını sağlamıştır. 
Ben bunu dikkat çekici büyüme performansımızın so-
nucu olarak görüyorum. Bugün için hiçbir firma ile his-
se devrine yönelik bir çalışmamız yok. Bize değer ka-
tacak ve bizi ileriye taşıyıp bir dünya markası yapacak 
çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bilinmeli ki, yerli tasa-
rım ve yerli üretimle de bu başarı sağlanabilir.” sözle-
riyle yanıtladı.

%100 yerli tasarımlarla iklimlendirme ve soğutma ala-
nında çözümler üreten ve Türkiye’de gerçekleştirdiği 
üretimle ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunan 
İmbat, gerçekleştirdiği AR-GE çalışmaları doğrultusun-
da, önümüzdeki dönemde de yüksek verimli, yenilikçi 
ürünlerin hazırlanmakta olduğu sinyallerini verdi.

Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen ilk ISK-SODEX 
Fuarı’na özel standıyla katılan MGT Filtre, başarılı 

bir fuar geçirdi. 

Özellikle yabancı ziyaretçilerle kurdukları temasla-
rın kendileri için önemine değinen MGT Filtre Genel 
Müdürü Onur TÖNGÜT, ISK-SODEX Fuarı’nın MGT 
Filtre açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. 
TÖNGÜT; “Yakın zamanda Çerkezköy’de hayata geçir-
diğimiz Türkiye’nin en büyük ve en teknolojik filtre üre-
tim üslerinden biri olan MGT Filtre Çerkezköy Fabrikası 
ile birlikte üretim kapasitemizi yüzde yüz oranda arttır-
dık. Dünya genelinde 80’e yakın ülkeye ihracat gerçek-
leştiriyoruz. Benzer fuarlara katılarak bu rakamı yılso-
nuna kadar 100’e ulaştırmak istiyoruz. Bu hedefimize 

en kısa zamanda ulaşacağımıza da inanıyoruz.” açıkla-
masında bulundu.

İmbat, ISK-SODEX’te Yeni Ürünlerini Yerli ve Yabancı Ziyaretçilere Sundu

ISK-SODEX Fuarı’ndan

MGT Filtre, İhracat Yaptığı Ülke Sayısını Çoğaltmayı Hedefliyor
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ISK-SODEX Fuarı’ndan

ENEKO, ISK SODEX Fuarı’nda Misafirlerini Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip 
İleri Teknoloji Ürünleriyle Buluşturdu

ENEKO, Ecodesign kritelerine uygun ERP 2021 
sınıfı yeni seri ROOFTOP cihazları ve patentli 

tasarıma sahip Nem Alma Santralleri ile 2018 ISK-
SODEX Fuarı’nda yine ilgi odağı oldu. HVAC sektörünün 
önde gelen firmalarından ENEKO, ISK-SODEX 2018 
Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini 
ileri teknoloji ürünleriyle buluşturdu.

SODEX fuarına aralıksız katılım sağlayan ve üretiminin 
yaklaşık %50 sini Avrupa pazarına ihraç eden ENEKO, 
önceki yıllarda olduğu gibi 2018 ISK-SODEX Fuarı’nda 
da, AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen yüksek 
enerji verimliliğine sahip ürünleri ve kalitesiyle ziya-
retçilerin yoğun ilgisini çekti. Otomasyonu üzerinde 
yer alan tak-çalıştır cihaz üretimi konusunda sektörün 
öncülerinden olan ENEKO firmasının ürünlerinin 
tamamında yer alan “Uzaktan İzleme” özelliği de 
ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.

ERP 2021 verimlilik sınıfına sahip ERF Serisi RoofTop 
cihazları lansmanı ISK-SODEX fuarında gerçekleştirildi. 
Söz konusu cihaz, soğutma ve ısıtma fonksiyonlarının 
yanı sıra, mahalin taze hava ihtiyacını en uygun ısı 
geri kazanım sistemlerini kullanarak karşılarken aynı 
zamanda yüksek enerji tasarrufu da sağlamaktadır. 
Cihaz konfigürasyonuna bağlı olarak, dış ortam sıcaklığı 
başta olmak üzere önemli parametreleri değerlendiren 
gelişmiş kontrol sistemi ve ekonomizör damperleri 
ile serbest soğutma (free-cooling) ve ısıtma (free-
heating) yapabilmektedir. Tüm proje gereksinimlerine 
yanıt verebilecek EC plug fanlı cihaz, ayrıca yüksek 
verimli rotorlu ısı geri kazanım, ekonomizer, dönüş 
fanı ilavesi vb. opsiyonlara sahiptir. Cihaz gövdesinin 
tamamı 50 mm kalınlığında çift cidarlı 70 kg/m3 
yoğunluğunda kaya yünü izolasyonludur. ENEKO’nun 
fuarda sergilediği ve yine ziyaretçiler tarafından çok 
beğenilen diğer bir ürünü ise; yüksek verimlilikteki, 
patentli, EDH Serisi Havuz Nem Alma Santralleri oldu.

Eneko nem alma santralleri standart olarak EC plug 
fanlı ve plakalı ısı geri kazanım eşanjörlüdür. Cihaz, 
özel dizaynı ve sahip olduğu mikro işlemcili kontrolü 
sayesinde, kompresör ve son ısıtıcıyı yıl boyunca 
minimum sürelerde kullanarak işletme maliyetlerinde 
ciddi avantaj sağlamaktadır.

Fuar ziyaretçileri, keyifli bir ortamda, Rooftop ve Nem 
Alma Santrallerinin yanı sıra; konut ve tavan tipi ısı geri 
kazanım cihazları, Klima Santralleri, Rotorlu ve karşıt 
akışlı Kompakt santralleri, Entegre heat pump modüllü 
santralleri ile ilgili de yenilikler hakkında ENEKO 
ekibinden bilgi aldılar. 

ENEKO’dan Patent Tescilli Paket Tipi Nem Alma Santralı

Kapalı yüzme havuzlarındaki yüksek nem oranları sebebiyle konfor koşullarının sağlanabilmesi amacıyla, özel 
tasarlanmış cihazlara ihtiyaç bulunmaktadır. Nem alma ihtiyacının yüksek olduğu kapalı yüzme havuzların-

da nem alma ihtiyacının sağlanabilmesi amacıyla enerji verimliliği dikkate alınarak ileri teknoloji ürünü Eneko 
EDH Nem Alma serisi geliştirilmiştir. Eneko AR-GE Mühendisleri tarafından yapılan geliştirme çalışmaları, PCT/
TR2017/050125 nolu patent tescili ile koruma altına alınmıştır. Eneko Nem alma santralları standart olarak EC 
Plug fanlı ve plakalı ısı geri kazanım eşanjörlüdür. 

Cihaz sahip olduğu dizayn sayesinde kompresör ve son ısıtıcıyı yıl boyunca çok az kullanarak işletme maliyetle-
rinde ciddi avantaj sağlamaktadır. Cihazların MCC - DDC panoları, otomasyonu ve elektrik kontrol sistemi üzerin-
de olup, elektrik şebekesine bağlanması tasarım koşullarında çalışması için yeterlidir. Mikroişlemci temelli kontrol 
sistemi, tasarım koşullarına uygun olarak sıcaklık, nem, 
hava debisi veya iç hava kalitesini kontrol ederek çalış-
maktadır. Cihazlar tak-çalıştır mantığında üretildiğin-
den, şantiyede montaj kolaylığı ve kısa sürede devreye 
alınabilme avantajı da sağlanmaktadır.
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Klima ve ısıtma sektöründeki yeni ürünlerin ve 
endüstriyel gelişmelerin tanıtıldığı ISK-SODEX 

2018 Fuarı’na Form Şirketler Grubu, yeşil bina 
oluşumunu destekleyen, enerji verimliliği yüksek ve 
uluslararası sertifikalı yeni ürünleri ile katıldı. Form 
Şirketler Grubu’nun ISK-SODEX Fuarı’ndaki 575 m²’lik 
standında; MITSUBISHI HEAVY Yeni Airflex Kaset 
Tipi Klima, LENNOX’un Hava Soğutmalı Flexair Paket 
Kliması, CLIVET’in Hava Soğutmalı Frekans Kont-rollü 
Heatpump Chiller gruplarını tanıtma imkanı buldu. 
Bu ürünlerin yanı sıra, Mitsubishi Heavy’nin, enerjinin 
doğru yönetimi ve kontrolü felsefesi ile üretilen VRF iç 
ve dış üniteleri, CLIVET marka Fancoiller, Form marka 
klima santralleri, su ve toprak kaynaklı ısı pompası 
konusunda 50 yılı aşkın deneyime sahip CLIMATE 
MASTER marka ısı pompaları da ziyaretçilerle buluşan 
ürünler arasında yer aldı.

Bu sene fuarda ilk olarak Form’un İzmir Pancar 
OSB’deki fabrikasında ürettiği, sessiz ve ekonomik 
olma özellikleri ile ön plana çıkan fancoil ünitelerini 
de sergiledi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
EUROFORM serisi “yerli imalat” yeni fancoil cihazları, 
işyeri, hastane, rezidans, otel, okul, konut gibi 
mekanların ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarına ekonomik 
çözümler sunuyor. 

Form Şirketler Grubu’nun üretim ayağını oluşturan 
Form Endüstri Tesisleri’ne ait stantta ise SUNVIA 
Gün Işığı Aydınlatma Sistemleri, RODA ve EN12101-
2 sertifikalı ilk ve tek Türk Malı duman tahliye kapağı 

TROKE duman tahliye ve doğal havalandırma 
sistemleri, FES Klima Evaporatif Soğutma Üniteleri 
sergilendi.

Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Form Şirketler 
Grubu İcra Kurulu Başkanı Tunç KORUN “ISK - Sodex 
2018, firma olarak yine uzun bir hazırlık döneminden 
sonra başladığımız bir fuar oldu. 575 m2’lik standımızla 
katıldığımız fuar, şu ana kadar en büyük stand alanıyla 
katıldığımız fuar oldu. ISK-Sodex 2018’de yer almaktan 
firma olarak son derece memnunuz. Müşterilerimizle bir 
araya gelebilmemiz ve yeni ürünlerimizi tanıtabilmemiz 
için fuarın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Fuarın ilk 
günü de dahil olmak üzere standımıza ziyaretçilerin 
ilgisi yoğundu.” dedi. 

Fuarda sergilenen Form ürünlerine de değinen Korun, 
“Bu sene fuarda İzmir Pancar Fabrikamızda yeni 
üretimine başladığımız EuroForm fancoil ürünlerimizi 
sergiledik. Bu konu firmamız açısından en önemli 
konulardan biri. Yeni imalatımızla ilgili fuarda da 
ziyaretçilerden gayet olumlu dönüşler aldık. Bunun 
dışında yine fuarda geniş bir ürün gamı ile yer aldık. 
Mitsubishi Heavy VRF Klima Sistemlerinin yeni kaset 
tipi kliması olan Airflex’de ilk kez sergilediğimiz bir 
ürün oldu. Bunun dışında Lennox Paket Klimalar, 
Clivet Soğutma Grupları, Klima Santralleri, Fes 
Klima Evaporatif Soğutma Ünitesi, Sunvia Gün Işığı 
Aydınlatma, Troke ve Roda Duman Tahliye ve Doğal 
Havalandırma Kapakları sergilediğimiz diğer ürünlerdi.” 
dedi.

Form Şirketler Grubu, Yeni Ürünlerini ISK-SODEX’te Tanıttı

ISK-SODEX Fuarı’ndan

53 yıllık FORM tecrübesinin verdiği güvence 
ve kalite ile İzmir`deki Form fabrikasında 
üretilen EuroForm Fancoil üniteleri; ofi s,
otel, rezidans ve hastane gibi yapılar için
özel olarak tasarlanmış bir üründür. 
EuroForm Fancoil, dijital yazılım tabanlı 
seçim programı ile her mekân
için en uygun ve ekonomik çözümü 
sunmaktadır.
 
Siz de EuroForm Fancoil ünitelerini 
tercih edin, aradığınız kaliteye en 
ekonomik şekilde ulaşın.

Fancoil_tesisat_19.5x27.indd   1 25/01/2018   17:46
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Sektörden Haberler

MMO İzmir Şube 29. Genel Kurul ve Seçimleri Gerçekleştirildi

MMO İzmir Şube 29. Olağan Genel Kurulu ve 
Seçimleri, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde Tepekule 

Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. 13 Ocak 
2018 tarihinde Genel Kurul gerçekleşirken, 14 Ocak 
2018 tarihinde Yönetim Kurulu seçimleri yapıldı.

Doğan ALBAYRAK başkanlığında, Nuray BOZOKALFA 
(Başkan Yardımcısı), Cansu KÖKEY ve Güneş ALTAY’dan 
oluşan divan tarafından yönetilen Genel Kurul, Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN’in 
konuşması ile başladı. 

Ermin’in açılış konuşmasının ardından, DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş SARI ve KESK İzmir Şubeler Platformu 
Dönem Sözcüsü Hasan Ali KILIÇ konuşma yaparak 
başarı dileklerini ilettiler. Sonrasında sırasıyla 28. 
Dönem Şube Çalışma Raporu, Yönetim Kurulu Sekreteri 
Melih YALÇIN tarafından, Mali Rapor ise Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Tayfun ÇAYLAN tarafından sunuldu. 
Çaylan’ın ardından Çalışma Grup Raporları, gruplardan 
sorumlu üyeler tarafından paylaşıldı.

Görüş ve önerilerin ardından söz alan Yönetim Kurulu 
Sekreteri Melih YALÇIN, üyelerin görüş, öneri ve 
eleştirilerini yanıtladı. Daha sonra söz alan Yönetim 
Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN de 28. Dönem 
çalışmalarında kendilerine destek olan herkese 
teşekkür ettiğini belirtti. “Son Söz Üyenin” bölümünde 
ise geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlarından 
Necdet TÜRETKEN söz alarak üyeler adına konuştu. 
29. Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulu adaylarının 
belirlenmesi ve delege adaylarının açıklanmasının 
ardından sona erdi. 

Yönetim Kurulu Seçimleri ise 14 Ocak Pazar günü 
gerçekleşti. Çocuklara ve büyüklere yönelik çeşitli 
sosyal etkinliklerle zenginleşen ve Çağdaş Demokrat 
Makina Mühendisleri ile Dinamik Mühendisler 
listelerinin katıldığı seçimlerde toplam 1152 üye oy 
kullanırken, bu oylardan 1145’i geçerli sayıldı. Seçimler 
sonucunda Çağdaş Demokrat Makina Mühendisleri 29. 
Dönem Yönetim Kurulu’nu oluşturmaya hak kazandı ve 
görev dağılımlarını gerçekleştirdi. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru 
KARAKIRAN ve ESSİAD Üyelerinden A. Kirami KILINÇ’ın 
da yer aldığı MMO İzmir Şube 29. Dönem Yönetim 
Kurulu şu isimlerden oluştu:

Asıl Üyeler: Yüksel YAȘARTEKİN (Başkan), Melih YALÇIN, 
Selda ÜNVER, Dilek Ferda YAMANLAR, Gürkan DURGUN, 
Elif Eda DOĞAN, Bircan ÇİÇEKDEȘ

Yedek Üyeler: İlkin Boz, Ebru KARAKIRAN, Özcan GÜLHAN, 
Görkem TENELER, Yıldız SINMAZ UZGAN, Ziya Haktan 
KARADENİZ, A. Kirami KILINÇ

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kaizen Paylaşımları etkinli-
ği, 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde MMO İzmir Şube yürütü-

cülüğünde Tepekule’de gerçekleşti. Etkinlikte 24 firmadan 84 
proje Kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile gö-
rüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. 

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan MMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri Selda ÜNVER, düzenlenen ilk üç et-
kinliğin büyük ilgi gördüğünü ve “Sürekli Gelişim” anlamındaki 
Kaizen kavramının anlaşılması, uygulama alanlarının genişletil-
mesi ve konuya gerekli önemin verilmesi çabalarına katkı sağ-
lamak amacıyla dördüncü Kaizen Paylaşımları etkinliğinin dü-
zenlendiğini ifade etti. Sırayla gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından “Sahne İş’te” tarafından bir tiyatro 
oyunu sergilendi. Etkinliğin ilk gününde ayrıca Bimar, Univera ve Biltaş firmaları tarafından proje sunumları ger-
çekleştirildi.Etkinliğin ikinci gününde ise proje sergisi devam ederken “Kaizen’de Ölçülebilirliğin Önemi” başlıklı 
bir açık oturum da gerçekleşti. Etkinlik sonunda tüm proje sahiplerine katılım sertifikaları takdim edildi. 4. Kaizen 
Paylaşımları etkinliğine 682 kişi katılırken, sergide 24 firmadan 84 proje yer aldı.

4. Kaizen Paylaşımları Etkinliği, Yoğun Katılımla Gerçekleşti
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İȘLETMELERİNİZDE İȘ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
İLE İLGİLİ SORUNLARINIZIN İNSAN VE ÇEVRE 
ODAKLI ÇÖZÜMLERİ İÇİN BİZİ ARAYIN, 
GELELİM, GÖRÜȘELİM, ÇÖZELİM...

NEDEN JET-PULSE FİLTRE ?

WHY JET-PULSE FILTER ?

TOZSUZ

KOKUSUZ

DUMANSIZ

On-site Inspection;
Exact Solutions To 

Your Problems

68 Yıllık Tecrübe;
 Deneyimli Teknik 

Kadro ile İșletmenize 
Özel Çözümler

68 Years of Experience; 
Original Solutions For Your 
Business With Experienced 

Technical Staff

   
Yerinde Keșif; 

Sorunlarınıza Kesin 
Çözümler

 FOR  SOLUTIONS  ON   HUMAN AND 
ENVIRONMENTAL ORIENTED   OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY PROBLEMS,  CALL US, 
WE SCOPE, WE DISCUSS, WE SOLVE...

Jet-Pulse type dust collection filters provide 
an automatic system  to collect dust, fume and 
odour  emitted  during processes in industr i al 
areas  via air.

Jet-Pulse tipi toz tutma filtreleri, endüstriyel 
alanda üretim sırasında ortaya çıkan tozun, 
kokunun, dumanın hava emiși ile ortamdan 
alınarak filtre edilmesini sağlayan otomatik 
sistemdir.

•
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ODAKLI ÇÖZÜMLERİ İÇİN BİZİ ARAYIN, 
GELELİM, GÖRÜȘELİM, ÇÖZELİM...

NEDEN JET-PULSE FİLTRE ?

WHY JET-PULSE FILTER ?

TOZSUZ

KOKUSUZ

DUMANSIZ

On-site Inspection;
Exact Solutions To 

Your Problems

68 Yıllık Tecrübe;
 Deneyimli Teknik 

Kadro ile İșletmenize 
Özel Çözümler

68 Years of Experience; 
Original Solutions For Your 
Business With Experienced 

Technical Staff

   
Yerinde Keșif; 

Sorunlarınıza Kesin 
Çözümler

 FOR  SOLUTIONS  ON   HUMAN AND 
ENVIRONMENTAL ORIENTED   OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY PROBLEMS,  CALL US, 
WE SCOPE, WE DISCUSS, WE SOLVE...

Jet-Pulse type dust collection filters provide 
an automatic system  to collect dust, fume and 
odour  emitted  during processes in industr i al 
areas  via air.

Jet-Pulse tipi toz tutma filtreleri, endüstriyel 
alanda üretim sırasında ortaya çıkan tozun, 
kokunun, dumanın hava emiși ile ortamdan 
alınarak filtre edilmesini sağlayan otomatik 
sistemdir.

•



Sektörden Haberler

7.Dönem ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural EROĞLU’nun ani 

ve üzücü vefatından sonra 15 Ocak 
2018 tarihinde gerçekleştirilen 
Yönetim Kurulu toplantısında 
yönetim kurulu kendi içerisinde 
yeniden görev dağılımı yaptı. 
Başkanlığa, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı A. Metin 

DURUK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına İsmet 
MURA seçildi. Levent AYDIN Genel sekreterlik görevine 
devam ediyor.

ISKAV Yönetim Kurulu üyelerinden; ESSİAD Yüksek 
İstiare Kurulu Üyesi Akın KAYACAN, Bahri TÜRKMEN, 
Ertuğrul ŞEN, Prof. Dr. Hasan HEPERKAN, İsmet 
MURA, Metin DURUK, Nurettin ÖZDEMİR ve Taner 
YÖNET’in katıldıkları toplantı ISKAV Vakıf merkezinde 
gerçekleştirildi. Toplantıya katılan tüm üyeler Vural 
EROĞLU’nun vefatından dolayı duydukları derin 
üzüntüyü paylaştılar. Vakıf senedi doğrultusunda, tüm 
üyelerden görüşleri alındı. Oy birliğiyle gerçekleştirilen 
yeni görev dağılımı sonrası ISKAV Yönetim Kurulu 
üyeleri Vural EROĞLU’nun başlatmış olduğu projeleri 
etkin bir şekilde sürdüreceklerini ifade ettiler.

İSKİD 13. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu 
Faaliyetlerinin görüşüldüğü Mali Genel Kurul 

Toplantısı, 18 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 
Toplantının Başkanlığını HAVAK Firması’ndan Ahmet 
GÖKŞİN, Başkan Yardımcılığını Refkar Firması’ndan 
Herman HAÇADURYAN ve Yazmanlığını FRİTERM 
Firması’ndan Ümit GÜNGÖR yürüttü. Divan heyeti 
seçimi sonrasında ise faaliyetler İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner YÖNET, mali tablolar Sayman Hakan 
DÖNMEZ ve komisyon faaliyetleri Dernek Müdürü 
Melek ÜNAL TAVUKÇUOĞLU tarafından sunulduktan 
sonra Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu ayrı ayrı 
ibra edildi.

İSKİD, uzun yıllardır yer aldığı yurtdışı faaliyetler 
ile sektörün uluslararası arenada gelişimine, 
gerçekleştirdiği yurt içi etkinlikler ve ilgili bakanlıklarla 
yürüttüğü ilişkiler sayesinde Türkiye İklimlendirme 
Sektörü’nün gelişimine önemli katkılar sağladı. 2017 
yılında faaliyetlerine devam eden İSKİD, 2018 yılında 
ise pek çok yenilikçi ve daha geniş kitlelere seslenecek 
faaliyet planlarını aktararak üyelerinin desteğini aldı.
Toplantı sonunda İSKİD Faaliyetleri hakkında dilek 
ve temennilerin alındığı bölümde söz alan üyeler, 
İSKİD faaliyetlerine gelecekte yön verecek önerilerde 
bulundular. Toplantı sonrasında verilen resepsiyon ile 
İSKİD misafirleri günün yorgunluğunu hafiflettiler.

ISKAV Yönetim Kurulu’nda Yeni Görev Dağılımı

İSKİD, 13. Dönem Mali Genel Kurulu 18 Ocak 2018’de Yapıldı

İSİB, ACREX INDIA Fuarı’na Katıldı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 22-24 Şubat 
2018 tarihlerinde Bangalore Hindistan’da gerçekleştirilen 

Acrex India 2018 Fuar’na tanıtım standı ile katılım sağladı.

İklimlendirme Sektörü için Hindistan ve Güney Asya’nın en 
önemli fuarı konumunda olan Acrex India Fuarı yılda bir defa 
Hindistan’ın 3 farklı şehrinde dönüşümlü olarak düzenleniyor. 
2016 ve 2017 yıllarında Mumbai ve Delhi’de gerçekleştirilen 
Acrex India Fuarlarında İSİB tarafından düzenlenen Milli 
Katılım Organizasyonlarına bu yıl da ilgi oldukça fazlaydı.  

Hindistan’da yerleşik birçok kuruluşla sektör adına önemli görüşmeler gerçekleştirilirken, İSİB tanıtım standını 
ziyaret eden ziyaretçilere Türkiye ve Türk İklimlendirme Sektörü hakkında bilgiler verildi.

Aday İklimlendirme ve Soğutma E k i p m a n l a r ı  T i c .  S a n .  A . Ş .
1203 / 4 Sk. No:10 A Yenişehir - İZMİR
Tel: +90 232 469 73 59 - 60 - 73  Faks: +90 232 458 10 11

s a t i s @ a d a y i k l i m l e n d i r m e . c o m
w w w . a d a y i k l i m l e n d i r m e . c o m

SOĞUTMA DÜNYASININ EN İYİLERİ, 
ADAY İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA 
GÜVENCESİYLE HİZMETİNİZDE.

aday
iklimlendirme & soğutma
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Sektörden Haberler

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 25. Yıl Kuruluş 
Balosu 23 Aralık 2017 tarihinde Ankara Latanya 

Otel’de gerçekleştirildi. 1992 yılında Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma ve Sıhhi Tesisat sektöründe öncü dernek 
olarak kurulan TTMD, 25. yaşını görkemli bir balo 
eşliğinde kutladı. TTMD Kurucu Üyeleri, TTMD Geçmiş 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerinin 
katıldığı geceye TTMD 13. Dönem Başkanı Prof. Dr. Birol 
KILKIŞ ev sahipliği yaparken; baloda MMO, DOSİDER, 
ISKAV, İSİB, İSKİD, MTMD temsilcileri, TTMD Komisyon 
Üyeleri, akademisyenler ve TTMD üyeleri yer aldılar.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir Temsilciliği 
tarafından düzenlenen, 2017-2018 Dönemi 4. 

Semineri 20 Ocak 2018 tarihinde, “İklimlendirme 
Sistemlerinde Nesnelerin İnterneti (IoT)” konusunda 
gerçekleştirildi. MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi 
Ege Salonu’ndaki etkinliğe, Konuşmacı olarak Mak. 
Müh. Utku KANAR katılırken, Seminer Oturum 
Başkanlığını Prof. Dr. Macit TOKSOY yaptı.

Seminere, Nesnelerin İnternetini anlatarak başlayan 
Utku KANAR, daha sonra İklimlendirmede loT 
uygulamaları hakkında bilgiler verdi. İklimlendirme 
Sistemlerinde uygulama örnekleri hakkında geniş 
bilgiler aktaran Utku KANAR, yine son bölümde 
katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Seminer, 

Mak.  Müh. Utku KANAR ve Prof. Dr. Macit TOKSOY’a 
teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

SOSİAD’ın VII. Olağan Genel Kurulu 16 Ocak 
2018 günü İstanbul CVK Park Bosphorus 

Hotel’de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı M. Metin 
TERZİBAŞIOĞULLARI’nın açılış konuşmasından 
sonra Divan Kurulu oluşturularak, saygı duruşunda 
bulunuldu. 2016-2018 dönemi Faaliyet Raporu ve 
Denetleme Kurulu Raporunun okunmasının ardından 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı ibra 
edildi. Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliği ile yeni 
dönemde SOSİAD Yönetim Kurulu 8 asil 5 yedek üyeden 
oluşacak. 2018-2019 yıllarında uygulanacak giriş ve 
yıllık aidat miktarının belirlenmesi, 2018- 2019 yılları 

tahmini bütçelerinin onaylanmasından ve gündemdeki 
diğer konularının görüşülmesinden sonra seçimlere 
geçildi. Seçimler sonucunda Yönetim, Denetleme, Onur 
ve Danışma Kurulunun asil ve yedek üyeleri belirlendi. 
Genel Kurulun ardından üyelere ve davetlilere kokteyl 
verildi.

SOSİAD, yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısını 18 Ocak 
2018 Perşembe günü yaptı. Yönetim Kurulu görev 
dağılımının belirlendiği, Başkanlığa Turgay KARAKUŞ’un 
seçildiği ve Başkanlık devir tesliminin yapıldığı toplantı, 
yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüşme 
ve kararlarla sürdü.

Asıl Üyeler: Turgay KARAKUȘ (Başkan), M. Metin 
TERZİBAȘIOĞULLARI, Barış UÇANER, Vahe DAĞDEVİRENEL, 
Eyüp ÇİL, Kıvanç ASLANTAȘ, Buğra Alp BULDUR, Șenol 
KAĞITÇI

Yedek Üyeler: Ufuk ATAMTÜRK, Hayati CAN, Șant 
ÖZBÜLBÜL, Akın YURTSEVER, Hagop KARTUN

TTMD’nin 25. Yıl Kuruluş Balosu Ankara’da Gerçekleşti

İklimlendirme Sistemlerinde Nesnelerin İnterneti (IoT) Semineri Yapıldı

SOSİAD VII. Dönem Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
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Sektörden Haberler

Testo termal kameralar, yüzeydeki sıcaklık dağılımını 
görme şansı vererek, bağlantı bölgelerindeki 

kabloların aşırı ısınması sebebiyle oluşan yangın riskini 
tespit etme imkanı tanıyor.

Termografinin temeli yüzeydeki sıcaklık dağılımının 
izlenmesidir. Dolayısıyla Testo termal kameralar ile 
elektriksel sistemler üzerindeki kusurlu bağlantıları 
tespit etmek için tek bir bakış yeterli oluyor.

Elektrik akımı, elektriksel ekipmanlar üzerinde 
yüklemelere neden olur. Yaşlanmalar, hatalı montaj, 

mekanik gerilmeler ya da hasarlar, bu dirençlerin çok 
ciddi oranda yükselmesine neden olur ve elektrik 
enerjisi ısı enerjisine dönüşmeye başlar. Bunun 
sonucunda ortaya çıkan sıcaklık, termal kameralar 
vasıtasıyla kolayca tespit edilir.

Testo, termal kameralar, elektriksel bakım işlerinde 
her zaman bir çözüm ortağıdır. Denetimlerin kısa bir 
sürede ve temas etmeksizin gerçekleştirilebilmesini 
sağlar. Testo’nun bu yıl piyasaya sürdüğü dört yeni 
model termal kamera avantajlı fiyat-performans oranı 
ve cazip fiyatlarıyla “Alman” kalitesini gösteriyor.

Giriş modeli Testo 865 dışındaki tüm termal kameralar 
Testo Termografi Uygulamasına bağlanabilir. iOS ve 
Android için mevcut olan uygulama, kullanıcıların 
akıllı telefonunu ikinci bir ekrana ve termal kamera 
için uzaktan kumandaya dönüştürür, sahada kompakt 
raporlar oluşturulmasını, online olarak kaydedilmesini 
ve e-posta ile gönderimini sağlar. Ayrıca Testo 871 ve 
Testo 872 modelleri, Testo 605i termohigrometre ve 
Testo 770-3 pens ampermetre ile kablosuz bağlantı 
sağlayabilir. Böylece bir binadaki nemli noktaların yerini 
ya da çalışan bir şalt dolabında ne kadar yük olduğunu 
hızlı ve net bir şekilde belirler.

ISIDEM Yalıtım, 2018 yılı başında piyasaya sunduğu 
Coolflex PCS elastomerik kauçuk köpüğü ürünü ile 

sektörde bir ilki daha gerçekleştirdi.

ISIDEM Yalıtım’ın 2018 yılında piyasaya sunduğu 
Coolflex PCS (Pre Cutting Sheet) elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünleri büyük çaplı boru yalıtımı için 
ölçülendirilerek, 45 derecelik açıyla özel olarak kesilmiş 
ve paketlenmiş elastomerik kauçuk köpüğü levhalarıdır.
Ayrıca μ (Mu) ≥ 10.000 değeri ile üretilen Coolflex 
PCS ürünleri TSE tarafından tescillenmiş ürünler 
arasında sektörün en yüksek su buharı difüzyon direnç 
katsayısına sahip ürün olma özelliği de taşıyor.

Sektörde bir ilk olarak değerlendirilen Coolflex PCS 
ürünü tamamen uygulayıcı dostu olma özelliği ile ön 

plana çıkıyor. Ürün tesisat yalıtımlarında fireleri ve 
işçilik maliyetlerini azaltarak, hızlı ve kolay uygulanıyor. 
“Ambalajından çıkar ve uygula” sloganı ile piyasaya arz 
edilen ürün, ustalara büyük kolaylık sağlıyor.

Yenilikçi metotlarla sektörün geleceğine yön 
verdiklerini dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü 
Murat ERENOĞLU sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Yenilikçilik konusunda sektörde öncü bir rol izlemeyi 
kendimize misyon edindik. Geçtiğimiz yıllarda da 
Halojen içermeyen (Coolflex HF) ve EPDM esaslı 
(Coolflex HT) elastomerik kauçuk köpüklerini ürettik. 
Coolflex HF ürünü Yılın En İyi Isı Yalıtım Ürünü ödülünün 
de sahibi olmuştu. Bu başarılar ISIDEM Yalıtım için ilk 
değil, son da olmayacak. İşlevsellikten uzaklaşmadan 
daha yaratıcı ve daha fonksiyonel ürünler üretmeye 
devam edeceğiz.”

Testo ile Elektriksel Bakım İşleri Çok Kolay

ISIDEM Yalıtım “COOLFLEX PCS” ile Sektöre Bir İlk Daha Sunuyor
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FABRİKASYON  LABORATUVARI 
KAVRAMI  (FABLAB)

FabLab, İngilizce’de Fabrication lab yani Üretim labo-
ratuvarı’nın kısaltılmasıdır. FabLab kavramı, Massac-
husetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi’nde 
Prof. Neil Gershenfeld’in How to Make (Almost) Every-
thing dersinden çıkmıştır. FabLab’lar, gerçekten de (he-
men hemen) her şeyi yapabileceğiniz yerlerdir. Eskiden 
sadece büyük şirketlerin milyon dolarlık AR-GE labo-
ratuvarlarında geliştirilebilen yenilikçi (inovatif) ürünler 
artık üretim ve prototipleme teknolojilerinin ucuzlama-
sı ve daha kolay öğrenilip kullanılabilmeleri sayesinde 
FabLab benzeri üretim merkezlerinde geliştirilebilmek-
tedir. Bu sayede yaratıcı bireyler, teknolojik girişim-
ler ve KOBİ’lerin FabLab ve benzeri merkezlerde yeni 
ürünlerinin prototiplerini tasarlamaları ve geliştirme-
leri mümkün olmuştur. Sayısal (dijital) üretim ve icadın 
yanında FabLab’lar aynı zamanda yerel olarak özellikle 
donanım odaklı girişimciliği de kuvvetlendiren merkez-
lerdir. 

•Fab Foundation 2009 yılında dünyadaki FabLab’ları bir 
araya getirmek ve FabLab ağını kuvvetlendirmek ama-
cıyla kurulmuştur. MIT Üniversitesi’nin Center for Bits 
& Atoms FabLab programından ortaya çıkmış kar ama-
cı gütmeyen bir organizasyondur. 

•Fab Foundation, her sene farklı bir kıtada Fab kon-
feranslarını düzenlemektedir. Bu konferanslar, Fab-
Lab’lar ve genel olarak sayısal üretimle ilgili gelişmeleri 
takip etmek ve uluslararası FabLab ağıyla bağlantılı ol-
mak için çok önemlidir. 

•Mayıs 2017 itibariyle Dünya çapında 1141 tane Fab-
Lab vardır. Bunların büyük bir çoğunluğu Avrupa ülke-
lerinde ve ABD’nin doğu yakasındadır.

FabLab Esasları

FabLab’ların, kurulma felsefeleri doğrultusunda verimli 
bir şekilde ilerlemeleri için: 

•Haftanın en az bir gününde halka açık ve ücretsiz ol-
maları (tüketilen sarf malzemesi gideri hariç),
•İçerisinde kullanımı kolay olan temel aletleri de içe-
recek şekilde sayısal üretimi destekleyen ekipmanları 
barındırmaları,
•Uluslararası FabLab ağı ile iletişimde olup, ağdaki di-
ğer FabLab’lar ile ortak proje geliştirmeleri ya da mev-
cut projelere katkı vermeleri beklenmektedir.

Tanıtım
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Uluslararası Bağlantılar

Uluslararası Bağlantılar FabLab’lar bağımsız mekan-
lardan ziyade uluslararası bir ağın parçalarıdır. Yukarı-
da belirtildiği gibi, şu anda dünyada 1141 adet FabLab 
vardır ve sayıları hızla artmaktadır. Bu uluslararası bağ, 
farklı alanlarda iş birliğinin de önünü açmaktadır. Fab-
Lab konferansları her sene farklı bir kıtada bir kere dü-
zenlenir. 

Bu konferanslar, dünyanın her tarafından gelen FabLab 
kullanıcı ve yöneticileriyle ile ülkelerinde bu konularla 
ilgilenen kamu ve özel sektörden insanla tanışmak için 
bulunmaz bir fırsattır. FabrikaLab İzmir, 26.12.2017 ta-
rihinde FabLab Ağı’na üye olmuştur. 

Türkiye’de ilk FabLab Kadir Has Üniversitesi bünyesin-
de kurulan FabLab İstanbul’dur. 

FABRİKALAB İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube 
Müdürlüğünce yürütülen İzmir Kalkınma Ajansı des-
tekli İzmir Kent Koleji Projesi kapsamında kurulan Fab-
rikasyon Laboratuvarı (FabLab) Meslek Fabrikası’nın 
yenilikçi ve inovasyona yönelik yüzünü oluşturmakta-
dır. 

FabLab eğitim, yenilik ve üretim için kullanılan bir plat-
form niteliğindedir ve küresel anlamda öğrenci, eğitim-
ci, teknoloji uzmanları, araştırmacılar ve üreticiler ara-
sında, bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Bütün FabLab’ler 
sahip oldukları ortak araç ve teknolojiler ile pek çok ül-
kede araştırma ve üretimi sağlayan küresel bir ağ yapı-
lanması şeklindedir.

Mesleki bilginin beceriye ve tasarıma dönüşmesine 
olanak sağlayacak bir yapı olarak tasarlanan FabLab-
tasarım, sanat, zanaat, mühendislik ve girişimcilikte, 
profesyonel ya da amatör kişileri, ortak çalışma alanla-
rında bir araya getirerek işlerini paylaşabilecekleri, üre-
timlerinin hayallerden gerçeğe dönüşmelerine imkan 
verecek bir yaratıcılık atölyesidir. 

FabLab, proje bazlı teknik eğitimlerin temini, teknik 
problemlere çözüm üretme, küçük ölçekli yüksek tek-
nolojili iş alanla-
rına hizmet etme 
ve temel araş-
tırmaların yürü-
tülmesine yöne-
lik bir misyona da 
sahiptir. 

FabLab’ın getirdiği bu yenilikçi yöntem, teknoloji ve do-
nanımlarla İzmir’de bilim, teknoloji, inovasyon ve giri-
şimcilik odaklı mesleki eğitim ile yeniliklerin bölgesel 
faydaya dönüştürülerek kullanılmasına katkı sağlaya-
caktır. 

Proje kapsamında dünyada ve Türkiye’deki FabLab uy-
gulamaları incelenerek ve uzman görüşleri alınarak 
FabLab yönetim modeli kurgulanmış ve gerekli ekip-
manlar/cihazlar temin edilmiştir. Fabrika Lab İzmir ismi 
ile kurulumunu gerçekleştirdiğimiz FabLab için; 

•Lazer kesici, 
•CNC router, 
•Vinil kesici, 
•Robot kol, 
•3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılar, 
•Elektronik geliştirme kartları, 

•Robot tasarım ve eğitim kitleri, 
•Bilgisayarlar,
•CAD-CAM yazılımları, ve elekt-
ronik dikiş makineleri satın alın-
mıştır. 

Kurulum destek hizmetleri ile 
birlikte Fabrika Lab İzmir’in ha-
yata geçirilmesi için 3.105.000 
TL’lik “İzmir Kent Koleji Projesi” 
bütçesinin yaklaşık 1.500.000 
TL’si harcanmıştır.•

Tanıtım
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Soğutma Dünyası dergisi için hazırlanan, okumakta 
olduğunuz bu ve devamı çalışmanın, Enerji Verimliliği 
hakkında, sektör oyuncularına mevzuat kaynaklı hak 
ve yükümlülüklerinin farkında olunması, mevzuatın 
kolayca anlaşılabilir kılınması amacıyla hazırlandığını 
bir önceki yazımızda belirtmiştik.

Yine geçen yazımızda, Enerji Verimliliğinin ne anlama 
geldiği ile ilgili açıklamalar yapmıştık.

Bu yazımızda Enerji Verimliliği Kanunu hakkında bilgi 
verilecektir. 

Enerji Verimliliği Kanunun, Amaç, Kapsam ve 
Tanımları

Amaç: Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılma-
sı, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi 
üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korun-
ması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımın-
da verimliliğin artırılmasıdır.

Kapsam: Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım 
ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, 
binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim 
ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin 
artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelin-
de enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak 
usûl ve esasları kapsar.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin 
uygulanması ile özellik veya görünümleri kabul edile-
mez derecede değişecek olan sanayi alanlarında işlet-
me ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri olarak 
kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, 
yılın dört ayından daha az kullanılan, toplam kullanım 
alanı elli metrekarenin altında olan binalar, koruma al-
tındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar ve atölyeler, 
bu Kanun kapsamı dışındadır.

Kanundaki Tanımlar

Bu Kanunun uygulanmasında;

a)Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b)Genel Müdürlük: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel 
Müdürlüğünü,

c)Kurul: Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunu,

ç)Kamu kesimi: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler ve 
mahallî idareleri,

Güncel
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Güncel

d)Meslek odaları: Elektrik ve makina mühendisleri 
odalarını,

e)Şirket: Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurum-
lar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, 
enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki bel-
gesi verilen enerji verimliliği danışmanlık şirketlerini,

f)Yetkilendirilmiş kurumlar: Düzenlenen yetkilendir-
me anlaşması çerçevesinde, eğitim, yetkilendirme ve 
izleme faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük 
tarafından, Kurul onayı ile yetkilendirilen meslek oda-
ları ve üniversiteleri, 10060

g)TEP: Ton Eşdeğer Petrolü,

ğ)Atık: Kullanılmış lastikler, boya çamurları, solventler, 
plastikler, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yakıt 
olarak kullanılması uygun görülen atık yağlar ve diğer 
atıkları,

h)Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, 
ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

ı)Endüstriyel işletme: Elektrik üretim faaliyeti gös-
teren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam 
enerji tüketimleri bin TEP ve üzeri olan, ticaret ve sa-
nayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı ola-
rak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan 
işletmeleri,

i)Enerji kimlik belgesi: Asgarî olarak binanın enerji ih-
tiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellik-
leri ve ısıtma ve/veya soğut-
ma sistemlerinin verimi ile 
ilgili bilgileri içeren belgeyi,

j)Enerji verimliliği: Binalarda 
yaşam standardı ve hizmet 
kalitesinin, endüstriyel işlet-
melerde ise üretim kalitesi 
ve miktarının düşüşüne yol 
açmadan enerji tüketiminin 
azaltılmasını,

k)Etüt: Enerji verimliliğinin 
artırılmasına yönelik imkân-
ların ortaya çıkarılması için 
yapılan ve bilgi toplama, öl-
çüm, değerlendirme ve ra-
porlama aşamalarından olu-
şan çalışmaları,

l)Enerji verimliliği hizmet-

leri: Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, 
etüt ve uygulama hizmetlerini,

m)Enerji yoğunluğu: Bir birim hasıla üretebilmek için 
tüketilen enerji miktarını,

n)Enerji yöneticisi ve sertifikası: Bu Kanun kapsamı-
na giren endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji 
yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorum-
lu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişi ile Genel 
Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar veya enerji verim-
liliği danışmanlık şirketleri tarafından enerji yöneticileri 
için düzenlenen belgeyi,

o)Enerji yönetimi: Enerji kaynaklarının ve enerji-
nin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen 
eğitim, etüt, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama 
faaliyetlerini,

ö)Geri ödeme süresi: Endüstriyel işletmelerin mevcut 
sistemlerinde enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 
hazırladıkları veya şirketlere hazırlattıkları projelerde 
ihtiyaç duyulan yatırım harcamalarının projede öngö-
rülen tasarruflarla geri kazanılmasını sağlayan süreyi,

p)Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerji-
nin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini,

r)Uygulama anlaşması: Etüt çalışmaları ile belirlenen 
önlemlerin uygulanmasını gerçekleştirmek amacıyla 
şirketlerin yaptıkları anlaşmayı,
s) Yakma tesisleri: Yakıtın yandığı yer ile bu yere bağlı 
parçalar ve atık gaz tertibatlarının dâhil olduğu ısı elde 
edilen tesisleri,
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ş) Yetki belgesi: Düzenlenen yetkilendirme anlaşma-
ları çerçevesinde, üniversitelere ve meslek odalarına 
eğitim, yetkilendirme ve izleme faaliyetlerini yürütmek 
üzere Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından, şir-
ketlere ise eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama faali-
yetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük, meslek oda-
ları veya üniversiteler tarafından verilen belgeyi, ifade 
eder. 

Kanundaki Kurul ve Yetkilendirmeler

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji verim-
liliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluş-
lar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının iz-
lenmesi ve koordinasyonu amacıyla Enerji Verimliliği 
Koordinasyon Kurulu oluşturulur. Kurulca alınan ka-
rarların uygulanmasının takibi ve sekreterlik hizmetleri 
Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Kurul; Bakanlığın Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği 
müsteşar yardımcısı başkanlığında, İçişleri Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Bakanlık, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk Standartları 
Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türkiye Belediyeler 
Birliğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşur.

Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)Ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejileri, planları 
ve programları hazırlamak, bunların etkinliğini değer-
lendirmek, gerektiğinde revize edilmelerini, yeni ön-
lemlerin alınmasını ve uygulanmasını koordine etmek.

b)Genel Müdürlük tarafından yürütülen enerji verimlili-
ği çalışmalarını yönlendirmek ve enerji verimliliği hizmet-
lerinin yaygınlaştırılmasında, Genel Müdürlük tarafından 
meslek odalarına ve üniversitelere verilen yetki belgeleri-
ni onaylamak.

c)8.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve 9. madde-
nin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki uygulama-
lardan yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin 
yaptıkları veya şirketlere hazırlattıkları uygulama pro-
jelerini, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kap-
samındaki gönüllü anlaşmaları onaylamak ve uygula-
manın sonuçlarını izlemek.

ç)Kurula verilen görevler kapsamında ve gerekli gördüğü 
hallerde, giderleri Genel Müdürlük bütçesinden karşılan-

mak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite-
lerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile 
geçici ihtisas komisyonları oluşturmak.

d)Yetkilendirilmiş kurumların, şirketlerin, kamu kuru-
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının katılımı ile her yıl Kasım ayında Genel 
Müdürlük tarafından düzenlenecek danışma kurulu 
toplantılarının gündemini ve toplantıya katılacak kuru-
luşları belirlemek, toplantı sonuç değerlendirmelerini 
ve önlem önerilerini onaylamak.

e)Her yıl Ocak ayı içinde yetki belgesi ve enerji yöneticisi 
sertifikası bedellerini belirlemek ve yayımlamak.

Kurul her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında 
olmak üzere, dört kez olağan olarak toplanır. Ayrıca, 
Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde, yapılan çağ-
rı üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Toplantı yeter 
sayısı için üçte iki çoğunluk aranır ve kararlar toplantıya 
katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması ha-
linde Başkanın oyu iki oy sayılır.

Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmak üzere, her 
toplantı günü için, Kurul Başkanı ve üyelerine, yılda 
dörtten fazla olmamak üzere uhdesinde kamu görevi 
bulunanlara (2.000), uhdesinde herhangi bir kamu gö-
revi bulunmayanlara ise (3.000) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak 
miktarda huzur hakkı ödenir.

Kanundaki Yetkilendirmeler

Enerji verimliliği hizmetlerinin yürütülmesine yönelik 
yetkilendirmeler ve bu kapsamdaki faaliyetler aşağıda-
ki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

a)Yetkilendirmeler ve yetki belgesine ilişkin işlemler 
şunlardır:

1. Üniversitelere ve meslek odalarına uygulamalı eği-
tim yapabilmeleri ve şirketleri yetkilendirebilmeleri 
için Kurul onayı ile Genel Müdürlük tarafından yetki 
belgesi verilir. Bu belgeler bu Kanun ve ilgili yönet-
meliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykırı bir du-
rum olmadıkça her beş yılda bir yenilenir. Yetki bel-
gesi yenilenmeyen kurumların şirketlere verdikleri 
yetki belgeleri ile ilgili işlemler, süreleri doluncaya 
kadar Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

2. Şirketlere eğitim, etüt, danışmanlık ve uygulama 
faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdürlük ve/
veya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yetki 
belgesi verilir. Bu belgeler bu Kanun ve ilgili yönet-
meliklerde belirlenen usûl ve esaslara aykırı bir du-
rum olmadıkça her üç yılda bir yenilenir. Şirketler, 

Güncel
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yetki belgesi bedelinin tamamını ve enerji yönetici-
si sertifikası bedelinin yüzde onundan fazla olma-
mak kaydıyla Kurul tarafından belirlenen bölümü-
nü yetkilendirme anlaşması yaptıkları kurum veya 
kuruluşa öder.

b)Yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler, Genel Müdürlük ta-
rafından kamuoyuna duyurulur.

c)Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirket-
ler ile bunlar adına hareket eden görevlileri, enerji ve-
rimliliği ile ilgili çalışmaları sırasında elde ettikleri ve 
müşterilerinin ticarî ilişkilerine zarar verecek ticarî sır-
ları gizli tutmakla yükümlüdür. Bu sırları gizli tutmak-
la yükümlü olanlar, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi 
bu sırları kendi menfaatlerine ve başkalarının lehine 
kullanamaz.

ç)Genel Müdürlük ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından 
yürütülecek faaliyetler şunlardır:

1. Genel Müdürlük veya yetkilendirilmiş kurumlar, 
şirketlere yetki belgesi verir, enerji yöneticisi eğiti-
mi ve sertifikalandırma faaliyetlerini yürütür.

2. Yetkilendirilmiş kurumlar yetki belge-
si verdikleri şirketlerin faaliyetlerini izler, 
bu Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına 
yönelik olarak Bakanlık tarafından yürür-
lüğe konulacak yönetmelik hükümlerine 
aykırılık teşkil eden hususları otuz gün 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.
3. Genel Müdürlük, televizyon ve rad-
yo kanallarında yayınlanmak üzere bi-
linçlendirme ve bilgilendirme amaç-
lı eğitim programları, yarışmalar, kısa 
süreli film ve/veya çizgi filmler hazırlar 
veya hazırlattırır.
4. Yetkilendirilmiş kurumlar Genel 
Müdürlüğe her yıl faaliyet raporu sunar.

d) Şirketlerin görevleri şunlardır:

1. Eğitim, sertifikalandırma, endüstriyel 
işletmeler, bina sahipleri veya yönetim-
leri ile aralarında yapılan hizmet anlaş-
maları çerçevesinde, etüt ve danışmanlık 
faaliyetleri yürütmek. 
2. Enerji verimliliği etüt çalışması ile be-
lirledikleri önlemlerin uygulanmasına yö-
nelik projeyi hazırlamak.
3. Uygulama anlaşması kapsamındaki 
tadilatları proje doğrultusunda gerçek-
leştirmek ve enerji tasarruf miktarını ga-
ranti etmek.
4. Yetki aldıkları kuruma her yıl faaliyet 
raporu sunmak.

e)Enerji tasarruf miktarı ile ilgili olarak yapılan uygulama 
anlaşması kapsamında garanti ettiği taahhüdünü, uygu-
lama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel 
işletmenin ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzu-
runda kanıtlayamayan şirket, yetkilendirildiği kurum tara-
fından internet üzerinden ilan edilir. En fazla üç uygulama 
anlaşmasındaki taahhüdünü yerine getiremeyen şirketin 
yetki belgesi, bir yıl sonra yenilenebilmek üzere iptal edilir.

f)Şirketlerin uygulama anlaşmaları kapsamında ölçüm-
lerle kanıtladıkları tasarruf miktarl arı, yetkilendirildik-
leri kurumlar tarafından internet üzerinden ilan edilir. 

Yetki belgesinin verilmesine, yetkilendirilecek kurum-
larda ve şirketlerde aranacak niteliklere, yetki belgesi 
ve enerji yöneticisi sertifikasına ilişkin hususlar ile bu 
madde kapsamındaki yetkilendirmelere, faaliyetlere 
ve görevlere ilişkin usûl ve esaslar Bakanlık tarafından 
yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakma dileğiyle.•

Güncel
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Vergi Hukuku

“Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik-
te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 17 Aralık 
2017 tarihli ve  29921 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girmiştir.  Buna göre,  Türk vatan-
daşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşını doldurmamış 
olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun 
hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşme-
siyle, Hazine Müsteşarlığınca uygun görülen bir şir-
ketin sunacağı emeklilik planına dahil edebilecektir.  

1.Kanunun esaslarını  belirlemeye kim yetkilidir?

Emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları 
ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını  Bakanlar Ku-
rulu belirlemeye yetkili olacak.  

2.Kimler yararlanacak?

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, SSK’lar (4/a) ve 
kamu görevlilerinden (4/c),  45 yaşını doldurmamış 
ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hüküm-
lerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle 
emeklilik planına dahil edilecektir.   

3.Özel sektör işverenlerin sisteme katılma tarihi 
nedir?

a.Çalışan sayısı 1000  ve üzerinde olan işyerlerinde;  
01.01.2017 tarihinden itibaren,
b.Çalışan sayısı 250 ve üzerinde  olan  işyerlerinde;   
01.04.2017 tarihinden itibaren,
c.Çalışan sayısı 100 ve üzerinde olan işyerlerinde;   
01.07.2017 tarihinden itibaren,
d.Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan 
işyerlerinde; 01.01.2018 tarihinden itibaren,
e.Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan 
işyerlerinde; 01.07.2018 tarihinden itibaren,
f.Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan iş-
yerlerinde; 01.01.2019 tarihinden itibaren,

Ancak; 5 kişinin altında çalışanı bulunan  işverenler, 
henüz sisteme dahil edilmemiştir. 

4.Sisteme dahil olmama cezası nedir?

İşverenin yükümlülüklerine ve yürürlüğe konulan dü-
zenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari 
para cezası uygulanacaktır. 

5.Birden fazla işverenle çalışanların sisteme katılı-
mı nasıl olacaktır? 

Çalışanın her bir işvereni nezdinde ayrı ayrı işverenin 
emeklilik planına dahil edilecektir.

BİREYSEL 
EMEKLİLİK 

SİSTEMİ
(BES)

EDA KAYA
SMMM

İŞLETME BİLİMİ UZMANI
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6.Çalışanın maaşı üzerinde haciz veya nafaka gibi ya-
sal kesintiler varsa katkı payı ödemesi için maaşın-
dan kesinti yapılabilir mi? Çalışana ücret ödenmeyen 
günlerde katkı payı hesabı nasıl yapılmaktadır?  

Çalışanın maaşı üzerinde haciz veya nafaka gibi kesinti 
olması halinde, SGK matrahı etkilenmediği sürece öde-
necek katkı payı tutarı değişmemektedir.  

Çalışana ücret ödenmeyen günlerde örneğin ücretsiz 
izin, rapor vs. gibi durumlarda, katkı payı kesintisinde, 
çalışanın matrahı esas alınır ve SGK matrahını etkile-
yen her türlü sebep katkı payı kesintisinin hesaplan-
masında dikkate alınmaktadır. 

7.Kamu veya özel sektör işverenlerinin hangi emekli-
lik şirketlerini  tercih etmelidir? Yine kamu veya özel 
emeklilik şirketleri arasından mı olmalıdır? Sistemde 
hangi şirketler yer almaktadır? 

Herhangi bir işveren sistemde faaliyet gösteren kamu 
veya özel fark etmeksizin herhangi bir emeklilik şirke-
ti ile anlaşabilir. Şirketlerin listesi aşağıda yer almakta 
olup, detaylı bilgi için www.egm.org.tr adresi ziyaret 
edilebilir: 

•Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
•Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
•Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 
•Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
•Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
•Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
•Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
•BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. 
•Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
•Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
•Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 
•Groupama Emeklilik A.Ş. 
•Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
•Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş 
•Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş 
•NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
•Vakıf Emeklilik A.Ş. 
•Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

8.Fon seçim süreci nasıl olacaktır? Yılda kaç defa fon 
değişikliği yapabilir? 

Sisteme giriş sırasında, çalışanlardan faiz içeren veya 
faiz içermeyen fon tercihleri alınır. Ancak, çalışanın ter-
cih belirtmemesi durumunda, işveren bu tercihi ilgili 
çalışan adına yapar. Bu kapsamda, katkı payları yapı-
lan tercih doğrultusunda öncelikle 1 yıllık süre boyunca 
faiz içeren veya faiz içermeyen başlangıç fonunda yatı-
rıma yönlendirilir. 1 yılın sonunda ise, yine tercihe göre 

faiz içeren veya içermeyen standart fonlarda yatırıma 
yönlendirilmeye devam eder. 

Çalışan cayma süresinin bitiminden sonra fon dağılımı 
değişikliği yapabilir. Bu değişiklik işleminden önce ken-
disine risk profili anketi sunulur. Sistemde yer alan
 
•muhafazakâr, 
•dengeli, 
•dinamik veya  büyüme 
•agresif 

olarak tanımlı fonların yanı sıra başlangıç ve standart 
fonlar arasında tercihte bulunulabilir. 

Çalışan, yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

9.İşverenler anlaşmış olduğu emeklilik şirketini de-
ğiştirebilir mi?

İşverenin emeklilik şirketini değiştirmesi aktarım ola-
rak tanımlanmakta olup, işverenin şirket ile yapaca-
ğı emeklilik sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 2 
yıl, aktarılan şirkette ise 1 yıl kaldıktan sonra farklı bir 
emeklilik şirketine geçmesi mümkündür. 

10.Çalışanın ödemelere ara verme imkanı var mıdır? 
Bu talep nasıl yapılacaktır? 

Çalışanın talebi üzerine katkı payı ödemelerine ara ve-
rilebilir ancak 3 ayın sonunda tekrar katkı payı tah-
sil edilmeye başlanır. Çalışanın 3 ayda bir söz konusu 
talebini yinelemesi gerekir. Ara verme talebinin işve-
ren veya emeklilik şirketinden hangisi tarafından kar-
şılanacağı hususu, işveren ile emeklilik şirketi arasın-
da kurulacak emeklilik sözleşmesinde kararlaştırılır. 
Söz konu çalışan tarafından elden teslim, posta yoluyla 
veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla iletilebilir

11.Katkı payı neye göre hesap edilecektir? Takibini 
kim takip eder?

Prime esas kazanç, emeklilik keseneğine esas aylık 
esas alınarak hesaplanacaktır. Hesaplanan katkı payı 
tutarının virgülden sonraki kısmı yani kuruş tutarı dik-
kate alınmaz.  Çalışan kesinti oranını işverene bildirerek 
artırabilir veya varsa arttırmış olduğu tutarı yine Ka-
nunda belirtilen kesinti oranından az olmamak kaydıy-
la düşürebilir. Ödemeler için matbu belirlenemez, katkı 
payları oransal olarak hesaplanır. 

Katkı paylarının doğru ödenip ödenmediği emeklilik şir-
ketleri veya bu amaçla yetkilendirilen Emeklilik Göze-
tim Merkezi tarafından takip edilecektir.

Vergi Hukuku
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12.Katkı payı ödemesi bordroya yansıyacak mıdır? 

Kamu kurumları bakımından, aylık işlemlerini Mali-
ye Bakanlığının  bilişim sistemleri üzerinden yürüten 
harcama birimleri için katkı paylarının bordroya yan-
sımasını sağlayacak şekilde sistemsel geliştirmele-
ri gerçekleştirilebilecektir. Diğer kurumlar bakımından, 
işyerlerinin iç sistemlerinde bu kesintilerin bordroya 
yansıtılması ve diğer şirket içi ücret takip sisteminin 
geliştirilmesi operasyonel süreçlerinin takibi bakımın-
dan önem arz etmektedir.

13.Devlet desteğinden faydalanmak için süre şartı 
var mıdır?

Sistemden 1 yıl sonra çıkanlar devlet desteklerinden 
faydalanamıyor. Destekten faydalanmak için belli süre 
ve şartlar gerekli. Şu anki bireysel emeklilik sisteminde 
devlet desteği belirli bir oranda ancak 3 yıl sonra hak 
edilebiliyor.

14.Devlet katkısı olacak mıdır?

Sistemde 3 farklı devlet katkısı bulunmaktadır: 
a.Çalışan katkısının %25’i oranında verilen devlet kat-
kısı, 
b.Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara verilen 1.000 
TL’lik başlangıç devlet katkısı,
c.Emekli olduktan sonra birikimini emekli aylığı olarak 
almak isteyen (en az 10 senelik yıllık gelir sigortası ter-
cih eden) çalışana, birikiminin üzerine %5 ilave devlet 
katkısı.

15.Sistemden çıkıp tekrar giriş yapan bir çalışan, sis-
tem kapsamında sunulan avantajlardan aynı şekilde 
yararlanmaya devam edebilecek midir? 

Sistemden çıkıp tekrar giriş yapan bir çalışan, %25’lik 
devlet katkısından tekrar faydalanabilir ancak önceki 
hak edişe ilişkin süre kazanımlarını kaybedeceğinden 
hak yeniden başlar. Bununla birlikte, 1.000 TL başlan-
gıç devlet katkısı, sisteme girişte bir defaya mahsus ol-
mak üzere verildiğinden, söz konusu katkıdan tekrar 
faydalanamaz. Sistemden emekli olması durumunda, 
%5’lik ilave devlet katkısından faydalanması mümkün-
dür. 

16.Otomatik ödemeye ara verilebilinir mi? 

Cayma hakkını kullanmayan çalışan, belirlenecek hal-
lerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep ede-
bilmektedir.  Bu madde kapsamında bir emeklilik söz-
leşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi halinde, 
yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı 

varsa, çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekli-
liğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine 
aktarılacaktır.

17.Emekli olanlara 2.aylık olanağı sağlanabilir mi?

Bireysel emeklilik  sistemine 10 yıl süreyle prim yatıran 
ve 56 yaşını dolduran çalışanlar emekliliğe hak kazana-
caktır. Emeklilik hakkı kazandığı tarihte parasını toplu-
ca çekmeyip en az 10 yıl süreyle kendisine emekli aylığı 
şeklinde ödenmesini talep edenlere o güne kadar birik-
miş tutar üzerinden %5 oranında ilave bir devlet katkısı 
daha sağlanacaktır.

18.Sistemden ne zaman çıkılanabilir?

Sisteme giren çalışanlar için 2 ay içinde cayma hakkı 
getirilecek. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa 
hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 işgü-
nü içinde çalışana iade edilecek.

19.Daha önce sisteme girmiş ve devam eden çalışan  
yeni  bir işyerinde çalışmaya başladığında durum ne 
olacak?

İşveren yeni bir çalışan istihdam ettiğinde  söz konusu 
çalışan; 
a.Önceden sisteme girmiş ve ayrılmışsa; yeni işveren 
tarafından yeniden sisteme dahil edilir.
b.Önceden sisteme girmiş ve devam ediyorsa; çalışan 
yeni işyerinde sunulan emeklilik planına geçiş yapar. 
Yeni işvereni otomatik katılım sistemi kapsamında de-
ğilse, işveren kapsam kadar çalışan dilerse İş yeri deği-
şikliğini izleyen ay sonuna kadar hesabının bulunduğu 
emeklilik şirketine bildirim yaparak eski planına dışarı-
dan katkı payı ödeme yapmaya devam edebilir ve yen 
otomatik katılım sistemi kapsamına dahil olduğunda 
sunulacak olan işyeri bazlı emeklilik planına dahil olur.
c.Daha önce sistemle hiç tanışmamış ise sisteme dahil 
edilmesi durumunda; a bendi kapsamında çalışanlar, 
işvereni tarafından sisteme dahil edilir.

20.Şirketler topluluğunun tek bir çatı altında değer-
lendirilmesi halinde sistem nasıl işleyecektir?

Her bir şirket, ayrı bir tüzel kişilik olarak kendi çalışan 
sayısına göre sisteme dahil olacaktır. 

Aynı yönetim kurulu ile yönetilen iki şirketlerde ise; TTK 
hükümlerine tabi bir sermaye şirketi, özel hukuk tüzel 
kişisi kategorisinde işveren olarak kabul edildiğinden  
dolayı her bir sermaye şirketi ayrı birer işveren olarak 
değerlendirilir.•

Vergi Hukuku
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Daikin HVAC-R Sistemleri ile Sürdürülebilir Tasarım

Dr. Andaç YAKUT
a.yakut@daikin.com.tr

Makina Yüksek Mühendisi, BREEAM AP
Daikin Türkiye Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü

2015 yılından itibaren Avrupa’daki yeni bina projele-
rinin büyük bir kısmının yeşil bina projesi olması bek-
lenmektedir. Türkiye’de de bu trend her geçen gün 
artmaktadır.

Ayrıca müteahhit ve yatırımcıların %93’ü yeşil bina ser-
tifikasyonunun önemli olduğunu düşünmektedirler.

Daikin Çözümleri ile Breeam ve Leed Yeşil Bina 
Sertifikasyonu Puanlarınızı En Üst Düzeye Taşıyın

•Daikin partneriniz olarak yeşil bina tasarımındaki uz-
manlığı ve geniş bir yelpazedeki sürdürülebilirlik odaklı 
cihazları ile toplam çözüm sunmaktadır.
•Projelerinizde yetkili uzmanlarımız ile çalışmanız siz-
lere BREEAM kredisi kazandıracaktır. Ayrıca Daikin’in 
eşsiz cihazlarının enerji verimliliği üzerine büyük etkisi 
vardır, bu da kredi alınmasında büyük rol oynar.

Ayrıca, Daikin ürünleri LEED puanlarının %30’undan fazlasına direkt olarak katkı sağlayabilir. Bu, Daikin’i LEED sü-
recine dahil en etkili markalardan biri haline getirir.
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Toplam Çözüm Sunabilmek Neden Önemlidir?

Günümüzde birçok bina ısıtma, soğutma, hava-
landırma, sıcak su elde edilmesi için ayrı sistem-
ler kullanırlar. Sonuç olarak büyük miktarda enerji 
boşa harcanır. Bu gibi durumlarda toplam çözümü 
sunabilmek önemlidir.

Bir bina içindeki HVAC enerji tüketiminin top-
lam enerji tüketimindeki oranı oldukça önemli-
dir. Aşağıdaki grafik ofisler ve oteller için ortalama 
HVAC enerji tüketimini göstermektedir. Otellerde 
toplam enerjinin %70’i, ofislerde ise %50’si HVAC 
cihazları tarafından harcanmaktadır. Dolayısıyla 
bir binanın enerji tüketiminin %70’ine kadar olan 
kısmı Daikin’in Toplam Çözümü ile yüksek ener-
ji verimliliği, düşük işletme maliyeti ve daha az 
CO2 emisyonu ile rahatlıkla yönetilebilir. Toplam 
Çözüm ile tek noktadan yönetim, kullanımı çok daha 
kolay bir hale getirir.

1. Enerji Verimliliği Önemlidir

Hem BREEAM hem de LEED yeşil bina sertifikasyon 
sistemleri enerji verimliliğine büyük önem vererek, 
yüksek enerji verimli binalara daha çok puan vermek-
tedirler. Tam da bu yüzden Daikin’i tercih etmek olduk-
ça önemlidir. Peki Daikin yüksek enerji verimliliğini na-
sıl sağlamaktadır?

Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı (VRT) 
Teknolojisi: 

Bu teknoloji soğutucu akış-
kan (gaz) sıcaklığını hava 
koşullarına ve yüke göre 
otomatik olarak değişti-
rerek ortalama %28 ora-
nında daha fazla Sezonsal 
Verimlilik elde etmemi-
zi sağlayan teknolojidir. Bu 
sayede;

•Sezonsal Verimlilikte %28 artış,
•Pazarda ilk dış hava koşullarına bağlı kontrol
•Soğutucu akışkan sıcaklığının otomatik olarak ayar-
lanmasıyla daha yüksek sıcaklıklarda üfleme hava-
sı elde edilerek kullanıcı konforu garanti edilir (soğuk 
hava üfleme önlenmiş olur).

Nasıl Çalışır?

Standard VRF sistemlerde kapasite sadece inverter 
kompresör ile kontrol edilir.

Daikin VRV IV

Daikin VRV IV sistemleri kısmi yük şartlarında enerji ta-
sarrufu sağlayan Değişken Soğutucu Akışkan Sıcaklığı 
(VRT) teknolojisi ile kontrol edilir.

Kapasite kontrolü, inverter kompresör ve soğutucu 
akışkanın buharlaşma (Te) sıcaklığının değişimiyle en 
yüksek sezonsal verimliliği elde etmede kullanılır.

Dış hava sıcaklığı azaldıkça, binadaki soğutma yükü 
azalır ve daha az kapasite gerekir.

Değişken Soğutucu 
Akışkan Sıcaklığı 
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Gerekli kapasite ne kadar 
az olursa soğutucu akış-
kan sıcaklığı (buharlaşma 
sıcaklığı) o kadar yüksek 
olabilir.

Yüksek soğutucu akış-
kan sıcaklığı (buharlaş-
ma sıcaklığı) daha yük-
sek sezonsal verimlilik ve 
daha fazla konfora olanak 
sağlar.

Inverter Teknolojisi

Yüksek verimlilik, konfor, güvenilirlik
Inverter sürücülü cihazlar sadece gerekli yük 
miktarı kadar enerji tüketirler. Bu da yıllık 
enerji tüketimlerinin ve işletme maliyetleri-
nin azalmasına olanak sağlar. Inverter tekno-
lojisi değişken yük şartlarına hızlı tepki, daha 
düşük başlangıç akımı gereksinimi, dayanık-
lılığı sağlayan daha az kompresör aç-kapa ve 
kısmi yüklerde daha sessiz çalışma sağlarlar. 
Daikin’in tüm VRV serileri inverter sürücülü-
dür ayrıca en geniş yelpazede inverter sürü-
cülü Chiller üniteleri de mevcuttur.

Isı Geri Kazanımı ile Artık Atık Isı Yok

Daikin’in VRV, Chiller ve Endüstriyel Soğutma ısı geri kazanımlı ci-
hazları BREEAM ve LEED enerji verimliliği hesaplarından en yüksek 
puanların alınmasını sağlarlar. Isı geri kazanım sistemleri soğutma 
ihtiyacı olan bölgelerden ısının geri kazanılıp ısıtma ve sıcak su ih-
tiyacı olan bölgelere aktarılmasıyla en yüksek enerji verimliğini he-
men hemen ücretsiz sağlarlar.

2. İklimlendirmenin Akıllı Yöntemi ve İzlenmesi

Enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için 
yüksek verimli cihaz üretmenin yanında enerjinin izlenmesi de 
önemlidir. BREEAM, VRV Cloud gibi yenilikçi ürün ve teknolojile-
ri ayrıca ödüllendirir. Bu da sizin BREEAM kredilerinizi yükseltir ve 
böylece BREEAM derecenize büyük katkı sağlar. 
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Daikin Intelligent Network (iNet): Gelişmiş Servis 
Desteği

Enerji tüketiminizi büyük ölçüde azaltmak için siste-
minizin 7/24 izlenmesi ve yönetilmesi gerekir. Bu nok-
tada bina yönetimi adına işi bir adım daha ileri götürüp 
Daikin Intelligent Network (iNet) dediğimiz Gelişmiş 
Servis Desteği sistemimizi sunuyoruz. Bu sistem ge-
rektiğinde tahmin de yapabilen 7/24 otomatik per-
formans analiz aracıdır. Diğer bir deyişle, yapılması 
gereken küçük düzeltmeleri tespit edip bunları ger-
çekleştirerek ileride meydana gelecek büyük problem-
leri ortadan kaldırır. Böylece zaman ve maddi kayıp-
ların da önüne geçilmiş olunur. Tüm bildirimler servis 
firmasına, tesis yöneticisine veya binanın bakımından 
sorumlu kişiye e-mail veya SMS olarak direkt gönderilir. Bu servis destek sistemi İngiltere’de BRE tarafından ofis 
binaları için BREEAM İnovasyon kredisi olarak kabul edilmiştir ve ekstra puan kazandırmıştır. Daikin, Intelligent 
Network (akıllı ağ) sistemini geliştirmek adına bir adım daha ileri giderek ‘’VRV Cloud’’ geliştirdi.

VRV Cloud (Bulut) Nedir?

VRV Cloud, VRV sisteminin tüm işletme ve 
enerji verilerini görselleştiren bir akıllı ener-
ji-yönetim destek aracıdır. Cloud Server’ı 
enerji hedeflerinizin gelişimini izleyip kont-
rol eder ve nerelerde iyileştirme yapılabile-
ceği hakkında bilgilendirme yapar. Sisteminizi 
uzaktan kontrol edebileceğiniz gibi, masanız-
dan ayarlamalar yaparak tüketiminizi düzene 
sokabilir ve hatta daha fazla iyileştirebilirsiniz.

3. BREEAM Yetkili Uzmanlarımız Hizmetinizde

Daikin hem Avrupa’da hem de Türkiye’de zorlu 
BREEAM sınavını başarıyla tamamlamış 30 adet 
BREEAM Yetkili Uzmanı’na (BREEAM AP) sahiptir. 

Bu uzmanlar en uygun HVAC tasarımının en uy-
gun maliyetle seçilmesinde yardımcı olarak (aynı 
zamanda tasarım aşamasından, en son değer-
lendirme aşamasına kadar destek olarak) gerek-
li BREEAM kredilerinin elde edilmesini sağlarlar. 
Binanız için BREEAM sertifikasına ihtiyacınız olmasa bile, sertifikalı uzmanlarımız ihtiyaçlarınıza uygun sürdürü-
lebilir tasarımın seçilmesinde sizlere yardımcı olacaktır. Eğer bir projeniz varsa ve BREEAM projeniz için en uy-
gun HVAC tasarımını seçmede bir Yetkili Uzman’a (AP) ihtiyacınız varsa; burada adresi verilen Sürdürülebilirlik 
internet sitemizden bu uzmanlara ulaşabilirsiniz: http://www.daikinme.com/minisite/sustainability/intro/

Ayrıca tüm DAIKIN BREEAM Yetkili Uzmanları’na www.greenbooklive.com adresinden ulaşabilirsiniz.

4. BES 6001 Sertifikasını Alan İlk HVAC Üreticisi DAIKIN

Daikin, Belçika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikalarına; uluslararası saygınlığı olan (BRE) BES 6001 sorumlu edi-
nim standardına göre sertifika alan ilk HVAC üreticisi olmuştur (2016).

Uygulama

Sürdürülebilir tasarım kökenli mühendis olan Daikin 
BREEAM Yetkili Uzmanlarımızdan birkaçı görülmektedir
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Uygulama
Daikin Europe fabrikala-
rında üretilen ürünleri ter-
cih eden kullanıcılar, müte-
ahhitler bu ürünlerin daha 
önceden belirlenmiş stan-
dartlara göre sorumlu edi-
nildiklerinden ve üretildik-
lerinden emin olarak ilgili kategoriden yüksek kredi 
alabileceklerini bilirler.

Daikin’in Belçika ve Çek 
Cumhuriyeti’ndeki fabri-
kalarının sertifikalandırıl-
ması sayesinde VRV siste-
mi, Sky Air sistemi, Daikin 
Altherma Sistemi, split 
sistem ve birtakım küçük 

Chiller’ler BES 6001 sertifikasına sahip olmuştur ve bu 
da BREEAM’den yüksek puan alınmasına yardımcı olur.

Neden BES Sertifikası?

BES 6001 standardı; sosyal, ekonomik ve çevresel sür-
dürülebilirlik kriterlerine karşı ürün yönetimini kanıtla-
yarak tedarik zinciri boyunca sorumlu edinimi göster-
mek için BRE tarafından geliştirilmiştir. 

Standard, dünyanın önde gelen bina derecelendirme 
sistemi BREEAM tarafından tanınmış olup, “Çok İyi” 
olarak derecelendirildiğinden, şartname hazırlayanlar 
ve müteahhitler sertifikalı bir ürün seçerek, ürünün so-
rumlu elde edildiğinden ve üretildiğinden emin olarak, 
ek BREEAM kredisi elde edebilirler.

BREEAM Sağlık ve Konfor Kategorisi

BREEAM’de en önemli kategoriler arasında Sağlık ve 
Konfor kategorileri yer almaktadır.

Bu kategoride yüksek BREEAM puanı alınmasını sağla-
yacak birçok kriter iç ünitelerle ilgilidir. Daikin BREEAM 
puanınızı büyük yönde etkileyecek çok geniş iç ünite 
ürün yelpazesini müşterilerine sunmaktadır. Bu cihaz-
lar şu özelliklere sahiptir:

•Düşük Ses Seviyesi
•CO2 sensörleri
•Varlık Sensörleri (verimliliği arttırmak için değil fakat 
insanlar üzerine yönlendirilen hava akışına engel ol-
mak için)
•Soğuk hava üflemeyi önleme

SONUÇ

•Avrupa ve Türkiye’deki bina projelerinin büyük bir kıs-
mı Yeşil Bina Projesi olmaya başlamıştır.
•Daikin, sizin yeşil bina projeleriniz için en uygun 
HVAC-R partnerinizdir.•

KAYNAKLAR

[1]http://www.daikinme.com/minisite/sustainability/
intro/
[2]https://new.usgbc.org/leed
[3]http://www.breeam.com/
[4]www.greenbooklive.com
[5]www.daikin.com.tr
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Termodinamik ve Türkiye Bölgesel Yaşam Süresi Tahmini
Thermodynamics and Turkey Regional Life Span Estimation

Prof. Dr. Lütfullah KUDDUSİ
kuddusi@itu.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü
ÖZET

Bu çalışmada, termodinamik yasaları kullanılarak 
Türkiye’nin yedi bölgesinde yaşayan insanların ya-
şam süresi (ömrü) tahmin edilmiştir. Ömür tahmi-
ni Türkiye’nin değişik bölgelerinde yaşayan insanların 
gıda alışkanlıklarına dayanmaktadır. Değişik bölgelerin 
gıda alışkanlıkları için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verileri kullanılmıştır. Sonuçta, İç Anadolu’da yaşayan 
insanların yaşam süresi en uzun, Doğu Anadolu’da ya-
şayan insanların yaşam süresi en kısa olarak tahmin 
edilmiştir. Genel olarak, Türkiye’nin yedi bölgesinde ya-
şayan insanların yaşam süresi uzunluğu bakımından 
aşağıdaki eşitsizlik elde edilmiştir.

Doğu Anadolu < Güneydoğu Anadolu < Karadeniz < 
Akdeniz < Marmara < Ege < İç Anadolu

Ülkemizin değişik bölgelerinde mevcut gıda alışkanlık-
larında uygun değişiklik yapılarak yaşam süresinin uza-
tılabilmesi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Termodinamik, Birinci yasa, İkinci 
yasa, Entropi üretimi, Gıda, Yaşam süresi,
Ömür.

ABSTRACT

The life span of Turkish people living in the seven re-
gions of Turkey is estimated by applying the thermod-
ynamic laws. The life span estimation is based on the 
food habits of people living in the different regions of 
Turkey. The data related with food habits of people is 
provided by Turkish Statistical Institute (TÜİK). The fin-
dings are that the life spans of people living in Central 
Anatolia and Eastern Anatolia regions are the longest 
and shortest, respectively. Generally, the following 
inequality regarding the life span of people living in the 
seven regions of Turkey is found:

Eastern Anatolia < Southeast Anatolia < Black Sea < 
Mediterranean < Marmara < Aegean < Central Anatolia.

As a result of this study, long life span may be achieved 
if food habits of people is changed suitably.

Key Words: Thermodynamics, First law, Second law, 
Entropy generation, Food, Life span.

1. GİRİŞ

İnsanoğlunun kaç yıl yaşayacağı (ömrü) her zaman me-
rak konusu olmuştur. Dolayısıyla, geçmiş zamandan 
günümüze çeşitli metotlar kullanılarak insanoğlunun 
ömrü tahmin edilmiştir. Entropi üretimi bunlardan bi-
ridir. Canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için enerjiye 
gereksinimleri var. İhtiyaç duyulan enerji termodinamik 
terminolojisinde “ısı” ve “iş” şeklindedir. İnsanoğlunda 
bu ihtiyacın kaynağı, yani ısı ve iş, tükettiği gıdalardır. 

Tüm tüketilen gıdalar üç bileşenden oluşmuştur; kar-
bonhidrat, yağ ve protein. Canlıların aldığı havada oksi-
jen mevcuttur. Oksijen, vücuda giren karbonhidrat, yağ 
ve proteinin yanması için gerekli bir bileşendir. Bu bile-
şenlerin yanmaları sonucu vücutta gerekli olan ısı ve iş 
elde edilir. İnsan vücudunda iş enerjisi ATP molekülleri 
şeklinde depolanır. Termodinamik biliminde ısı makina-
sı ısıyı işe dönüştüren makina olarak tanımlanmaktadır. 
Bu tanımlamadan yola çıkarak insan vücudunu bir ısı 
makinası olarak görmek mümkündür çünkü gıdaların 
yanmaları sonucu insan vücudunda üretilen ısı ener-
jisinin bir kısmı iş enerjisine dönüştürülür. Bir ısı ma-
kinasının verimi ısının işe dönüştürülen yüzdesi olarak 
tanımlanmıştır. İnsan vücudunun bu tanımlamaya göre 
verimi 25-30% [1] olarak belirlenmiştir. İnsan vücudu 
termodinamik tanımlamaya uygun bir “sistem” olarak 
seçilebilir. Bir sistem çevresiyle ısı veya iş veya hem ısı 
hem de iş alışverişinde bulunabilir. İş alışverişi sistemin 
entropisinde bir değişiklik meydana getirmez ancak ısı 
alışverişi sistemin entropisini değiştirir. Yani, insan vü-
cuduna veya vücudundan olan ısı geçişi “entropi üre-
timi” ile beraberdir. İnsanoğlu yaşadıkça gıda tükettiği 
için vücudunda ısı geçişi ve onun sonucu entropi üre-
timi söz konusu olacaktır. İnsanoğlu ancak yaşamadığı 
takdirde entropi üretimi durur. Bu gerçekten yola çıka-
rak bir insanın tükettiği gıdalar sonucu birim zaman-
da ürettiği entropi hesaplanabilir. Çok büyük bir insan 
kitlesinin ömür boyu ürettikleri entropi kullanılarak bir 
insanın birim kütlesi başına ömür boyu ürettiği entro-
pinin ortalaması hesaplanabilmiştir. Birim kütle başına 
ortalama ömür boyu entropi üretimi değeri sabit kabul 
edilmiştir. Bu durumda, bir insanın yaşam süresi, birim 
kütle başına ortalama ömür boyu entropi üretimi değe-
rinin birim kütle başına birim zamanda entropi üretimi-
nin bölünmesinden elde edilir. Bu çalışmada, insanoğ-
lunun yaşam süresi bu yolla hesaplanmıştır. 
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Termodinamiğin birinci yasası bu tepkimelere uygulanırsa,

Elde edilir. Burada, Q ve W sırasıyla sistemin çevresiyle olan ısı ve iş alışverişi, Hp ve Hr ise sırasıyla tepkimeden 
çıkanların ve tepkimeye girenlerin toplam entalpisidir. İnsan vücudunda meydana gelen tepkimelerin “sabit ha-
cim”de olduğunu düşünerek iş alış verişi söz konusu değil ve tepkimelerle ilgili termodinamiğin birinci yasası aşa-
ğıdaki hali alır.

Veya daha detaylı olarak yazılırsa,

Hesaplamalara geçmeden önce yaşam süresi hesabın-
da entropi üretimi metodunu kullanan araştırmacıların 
çalışmaları irdelenecektir. 

Silva ve Annamalai [2, 3] termodinamiğin birinci ve 
ikinci yasalarını insan vücuduna uygulayarak birim küt-
le başına ortalama ömür boyu entropi üretimi değerinin 
11404 kJ/kg.K olduğunu hesaplamışlar. Bu değer ve 
ABD ahalisinin tükettiği gıda verileri kullanılarak erkek 
ve bayanların yaşam süreleri sırasıyla 73.78 ve 81.61 
yıl olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, değişik gıda di-
yetlerinin yaşam süresi üzerinde etkisi araştırılmıştır. 

Gıdaların oksijen ile birim zamandaki reaksiyon hızına 
Bazal Metabolizma Hızı (BMR) denir. Bazal metabo-
lizma hızı değişik durumlarda, örnek olarak dinlenme, 
egzersiz, gençlik, yaşlılık, hastalık ve sağlıkta farklı de-
ğerlerde olur. Sayılan durumlardan bir insan en uzun 
“dinlenme” durumunda yaşar. Bu bakımdan çalışmala-
rın çoğunda dinlenme durumu esas alınmış ve o durum 
için hesaplama yapılmıştır. Hershey ve Wang [4] çalış-
malarında bir insanın ömür boyu dinlenme durumunda 
olduğunu varsayarak ve bu durumdaki bazal metabo-
lizma hızını kullanarak erkek ve bayanların birim kilog-
ram başına ömür boyu entropi üretimlerini sırasıyla 
10025 kJ/kg.K ve 10678 kJ/kg.K bulmuşlar. 

Hershey [5] insan yaşlandıkça bazal metabolizma hı-
zının düştüğünü ifade etmiştir. Bazal metabolizma hızı 
ve yaşam süresi boyunca tüketilen hava değerlerini 
kullanarak ömür boyu entropi üretimi hesaplanabilir. 
Bu yolla hesaplanan erkek ve bayanların bir kilogram 
kütlesi başına ömür boyu entropi üretimi sırasıyla yak-
laşık 10027kJ/kg.K ve 10680 kJ/kg.K ve dolayısıyla, er-
kek ve bayanların yaşam süreleri sırasıyla 84 ve 96 yıl 
bulunmuştur.

Annamalai ve Puri [6] termodinamiğin birinci ve ikinci 
yasalarını insan vücuduna uygulayarak birim kütle için 
ortalama ömür boyu entropi üretimini 10000 kJ/kg.K 
bulmuşlardır. Bu değeri kullanarak insan ömrünü 77 yıl 
olarak hesaplamışlardır.   

Lütfullah Kuddusi [7, 8] yaptığı çalışmalarında entro-
pi üretimi yoluyla Türk insanının yaşam süresini tahmin 
etmiş, gıda alışkanlığında uygun değişiklik yapılarak 
ömrün uzatılabileceğini göstermiştir. Bu bildiri yapılan 
çalışmaların bir özeti mahiyetindedir.     

2. Tanıtım

Bütün tüketilen gıdalar karbonhidratlardan, yağlar-
dan ve proteinlerden oluşmaktadır. Gıdaların içerdiği 
karbonhidrat, yağ ve protein miktarları farklı olmakla 
beraber bunlar esas itibariyle sırasıyla glikoz, palmitik 
asit ve 20 amino asit grubundan meydana gelmektedir. 
Amino asit grubunun kimyasal formülü Nelson ve Cox 
[9] tarafından C4.57H9.03N1.27O2.25S0.046 şeklinde verilmiş-
tir. Bu üç kimyasal vücutta oksijen ile tepkimeye girerek 
insan için gerekli olan ısı ve iş enerjisini üretir. 

3. Termodinamiğin birinci yasasının insan vücuduna 
uygulaması

İnsan vücudunda tepkime için gereken oksijen etrafı-
mızdaki havadan temin edilmektedir. Bir tepkime için 
gereken en az havaya (oksijene) stokiyometrik hava 
(oksijen), stokiyometrik miktardan fazlasına “fazla 
hava” denir. Sağlıklı bir insanda tepkimeler 400% fazla 
hava ile meydana gelir [6]. Bu üç tur kimyasalın 400% 
fazla hava ile “tam yanma”ları aşağıdaki gibidir. 

OCAK ŞUBAT MART 2018 YIL: 21 SAYI: 80 67



Makale

Tablo 1 verileri ışığında denklem (6) kullanılarak 400% fazla hava ile sabit hacimde meydana gelen tepkimelerin 
ortaya çıkardığı ısı hesaplanabilir. 

Ve benzer şekilde,

Yukarıda hesaplanan ısılar insan vücudunda değil, yanma odasında ortaya çıkar. İnsan vücudu ısının yanı sıra “iş” 
enerjisi ihtiyacını temin eden ATP molekülleri de üretir. Bu durumda, insan vücudundaki tepkimeler aşağıdaki gibi 
meydana gelir.

İnsan vücudu iş enerjisini ısı enerjisinden üretir. Termodinamik anlamda, ısıdan iş üreten makinaya “ısı makinası” 
adı verilir. Bu tanıma uygun olarak insan vücudu bir “ısı makinası”dır ve onun metabolik verimi bir ısı makinasının 
aynısıdır.

Silva ve Annamalai [3] ve Silva [10] çalışmalarında glikoz, palmitic asit ve 20 amino asit grubunun ortalamasının 
metabolik verimini aşağıdaki gibi vermişlerdir.

Tablo 1-Tepkimeden çıkanlar ve tepkimeye girenlerin entalpileri

Burada, np ve nr sırasıyla tepkimeden çıkanlar ve tepkimeye girenlerin mol sayısı,                              sırasıyla olu-
şum entalpisi, tepkime sıcaklığında entalpi ve standart şartlarda entalpi değerleridir. Gıdaların standart sıcaklıkta, 
25oC, tüketildiği ve vücut sıcaklığı olan 37oC’a yükseldiği varsayılmıştır. Bu sıcaklıklarda tepkimeden çıkanlar ve 
tepkimeye girenlerin entalpileri Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloda glikoz, palmitik asit ve 20 amino asit ortalaması 
entalpileri Nelson ve Cox [9] çalışmasından alınmıştır.
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İş alış verişi entropi üretimine sebep olmaz, ancak ısı alış verişi entropi üretimine sebep olur. Bu durumda,  insan 
vücudundan çevreye olan ısı geçişi entropi üretimine sebep olacak. İnsan vücudunda glikoz, palmitik asit ve 20 
amino asit grubunun ortalamasının tepkimesi sonucu ortaya çıkan ısının entropi üretimine sebep olan kısmı şöy-
le hesaplanır.

Şekil 1’de glikozun insan vücudunda tepkimesi örnek olarak verilmiş ve entropi üretimi hesabında kullanılan insan 
vücudu (cildi) ve çevre sıcaklıkları gösterilmiştir. Sistemin (insan vücudunun) her hangi bir hal değişiminde entropi 
üretimi sistemin ve çevrenin entropi değişimlerinin toplamına eşittir.

Burada,                 sırasıyla entropi üretimi, sistemin entropi değişimi ve çevrenin entropi değişimidir. 
Sistemin ve çevrenin entropi değişimi aşağıdaki gibi hesaplanır.

Şekil 1-Glikozun insan vücudunda metabolizması

4. Termodinamiğin İkinci Yasasının İnsan Vücuduna Uygulaması

    tepkimeden çıkanların ve tepkimeye girenlerin toplam entropisini göstermektedir. Bu eşitlikler vasıta-
sıyla insan vücudunda tepkimeden dolayı entropi üretimi aşağıdaki gibi hesaplanır.

    sırasıyla mol sayısı ve i bileşeninin birim molü için entropisidir. Bir mükemmel gaz karışımında i bileşe-
ninin entropisi
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Palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalamasının mol kütlesi hesaplanır.

Yukarıdaki mol kütleleri Palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalamasının birim kütle başına entropi üreti-
minin hesabında kullanılır.

Glikozun mol kütlesi hesaplanır.

Glikozun mol kütlesi birim kütle başına entropi üretiminin hesabında kullanılır.

şeklinde hesaplanır. Karakterlerin tanımı şöyledir; Si karışımdaki i bileşeninin toplam entropisi, T karışım sıcaklı-
ğı, Pi  karışımdaki i bileşeninin kısmi basıncı, P0 çevre basıncı, P karışım basıncı,       karışımdaki i bileşeninin çevre 
basıncında ve T sıcaklığında mutlak entropisi                   , Ru üniversal gaz sabiti yn  karışımdaki i bileşeninin 
mol oranı. İnsan vücudunda P=1 atm ve Ru=8.314 kJ/(kmol.K) olarak varsayılmıştır.

Tablo 2’de verilen değerleri ve verilen denklemleri kullanarak insan vücudunda glikoz tepkimesi sonucu entropi 
üretimi hesaplanır.

Palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalaması ilgili entropi ve diğer veriler sırasıyla Tablo 3 ve 4’te verilmiştir. 
Glikoz ve palmitik asittin Tablo 2 ve 3’teki entropi değerleri Ref. [9, 10]’dan, 20 amino asit grubunun ortalaması 
entropisi ilgili web sitelerinden alınmıştır. 

Glikoza benzer olarak palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalaması ilgili entropi üretimi hesaplanmıştır.
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Bu vesile ile bir kilogram glikoz, palmitik asit ve 20 amino asit grubunun ortalaması insan vücudunda sebep ol-
duğu entropi üretimi hesaplanmıştır.

5. Türkiye’nin Yedi Bölgesine Yaşayan İnsanların Gıda Alışkanlıkları

Türkiye İstatistik Kurumu [11] Türkiye’nin yedi 
bölgesinde, Şekil 2, yaşayan insanların gıda 
alışkanlıklarını vermiştir. Türkiye İstatistik 
Kurumu gıda alışkanlığı verileri Ungan vd [12] 
bildirilerine dayanmaktadır. Bu veriler Tablo 5’te 
verilmiştir. Ayrıca, besinlerin karbonhidrat, yağ 
ve protein içerikleri Tablo 6’de ve Türklerin tü-
kettiği gıda grubu yüzdeleri Tablo 7’de verilmiş-
tir. Tablo 5, 6 ve 7 verileri kullanılarak Türklerin 
bölgesel olarak aldığı karbonhidrat, yağ ve pro-
tein miktarı hesaplanabilir. Bu değerler kullanı-
larak bir Türkün ürettiği entropi hesaplanabilir. 
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6. İnsan vücudunda kimyasal tepkimelerden doğan entropi üretimi

Bir insanın günlük gıda tüketimi 1.14 kg/gün [13] veya 1.32x10-5 kg/s ve kütlesi 65 kg [6] varsayılmıştır. Bu de-
ğerleri ve Tablo 7 verilerini kullanarak denklemler 30-36 vasıtasıyla Marmara bölgesinde yaşayan bir Türkün ent-
ropi üretimi hesaplanmıştır.

Protein alımından kaynaklanan entropi üretimi:
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Yağ alımından kaynaklanan entropi üretimi:

Karbonhidrat alımından kaynaklanan entropi üretimi:

Toplam entropi üretimi birim zamandaki gıda tüketimi ile çarpılırsa, birim zamanda entropi üretimi
hesaplanabilir.

Bu değer bir insanın varsayılan kütlesine bölünürse, birim zamanda birim kütle için entropi üretimi bulunur.

Silva ve Annamalai [2, 3] bir insanın birim kütlesi başına ömür boyu ortalama entropi üretimini 11404 kJ/(K.kg) 
bulmuşlardır. Bu değer birim zamanda birim kütle için entropi üretimine bölünürse, yaşam süresi hesaplanabilir. 
Marmara bölgesinde yaşayan bir Türk için bu işlem yapılmıştır.

Yukarıdaki yaşam süresi tahmini sadece insan vücudunda gıdaların metabolizmasına dayanmaktadır.  

Entropi üretiminde az rolü olan hava ve su alımı gibi faktörler ihmal edilmiştir.

Makale

Tablo 5, 6 ve 7 verileri kullanılarak Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan insanların birim zamanda birim kütle-
si için entropi üretimi hesaplanmış ve Tablo 8’de verilmiştir. Bu değerler kullanılarak Marmara’ya benzer olarak 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan insanların yaşam süreleri hesaplanmıştır.
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Makale
Sonuç olarak, Türkiye’nin yedi bölgesinde yaşayan insanların yaşam süreleri için aşağıdaki eşitsizlik söz konusudur.

Doğu Anadolu < Güneydoğu Anadolu < Karadeniz < Akdeniz < Marmara < Ege < İç Anadolu

SONUÇ

Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi üretimi 
daha az olan bir hal değişimi daha iyidir. Teorik olarak, 
entropi üretimi sıfır olan bir hal değişimi en iyidir. Bu 
yasaya uygun olarak, insan vücudundaki hal değişim-
leri ile ilgili entropi üretimi daha az olursa, daha iyi bir 
insan vücudu demektir. Türkiye’nin yedi bölgesinde ya-
şayan insanların entropi üretimi aşağıdaki eşitsizlikte 
verilmiştir.

Doğu Anadolu > Güneydoğu Anadolu > Karadeniz > 
Akdeniz > Marmara > Ege > İç Anadolu

En az entropi üretimi İç Anadolu, en çok entropi üre-
timi Doğu Anadolu insanlarındadır. Termodinamiğin 
ikinci yasasına göre İç Anadolu insanları Doğu Anadolu 
insanlarına nazaran daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Bu 
durum doğal olarak yaşam sürelerine yansıyarak daha 
uzun yaşamaktadırlar.  

Uzun yaşam sürelerini elde etmek için gıda alışkanlığı-
nı daha az entropi üretimi yapacak şekilde değiştirmek 
gerekir. Genel olarak, yukarıdaki analize göre daha az 
entropi üretimini (daha uzun yaşam süresini) sağlamak 
için tüketilen gıdada sırasıyla yağ, protein ve karbon-
hidratın düşürülmesi yerinde olur.•
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Malzeme:
2 adet patates
2 adet yumurta
150 gram aterina (gümüş balığı)
1 adet pancar turşusu
5 adet kornişon (“0” numara salatalık turşusu)
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1 çorba kaşığı beyaz şarap
1 çorba kaşığı kapari turşusu
Tuz

Yapılışı:
Patatesleri haşla-
dıktan soyunuz ve 
püre haline getirip 
derince bir kaba alı-
nız. Gümüş balıkları-
nı haşlayıp fileto çı-
karınız. Zeytinyağı, 
tuz, sirke ve beyaz 
şarabın yarısı ile pa-

tates püresine ilave edip karıştırınız. Gümüş balığının 
filetolarını da ekleyiniz ve dikkatli bir şekilde, balık-
lar parçalanmadan karıştırınız. Karışımı tabağa alınız. 
Üzerini dilimlenmiş pancar turşusu, kornişon ve kapa-
riler ile süsleyiniz. Sirke ve şarabın kalanını ilave ediniz.

Not:
1. Bu yemek Fransa’nın Alsace yöresine mahsus, sı-
cak balık yemeklerinin yanında sunulan lezzetli bir 
salatadır.
2. Gümüş balığını bulmak oldukça zordur. Onun yerine 
hamsi ve küçük sardalya (papalina) da kullanabilirsiniz.
3. Hatta balık çorbası yaptığınızda, balık etinin bir mik-
tarını ayırıp bu güzel salatayı yapabilirsiniz.

Malzeme:
2 adet çiroz balığı
Sirke
Zeytinyağı
Limon
Dereotu

Hikayesi:
Çiroz, uskumru ve kolyostan yapılır. En lezzetlisi ve 
makbul olanı uskumrudan yapılanıdır. Uskumru yaz ay-
larını Karadeniz’de geçirip Eylül ayından itibaren sürü-
ler halinde Marmara’ya inmeye başlar. Kışı Marmara’da 
geçiren ve burada yumurtlıyan uskumrular Mart ayın-
dan itibaren Karadeniz’e dönmeye başlarlar. Bu arada 
son derece irileşmiş fakat yağsızdırlar. Çiroz bu balık-
tan yapılır. “Çiroz” aslında dönüş uskumrusunun adıdır 
(bakınız “Hangi mevsimde hangi balık yenir). Bu balı-
ğın kurutulmuşuna da “çiroz kurusu” denir. Ancak ge-
çen süre içinde bu isim kısaltılarak yalnızca “çiroz” den-
meye başlanmıştır.

Karadeniz’e dönen çiroz ise ise yağlanmaya başlar-
lar ve “Lipari” adını alırlar. Yakalanan dönüş uskum-
ruları içleri temizlendikten sonra kuyruklarından ah-
şap ızgaralara asılarak kurutulur. Kurutulmuş çirozları 
eskiden balıkçılarda ve şarküterilerde bulmak müm-
kündü. Günümüzde uskumru zaten son derece azaldı-
ğından uskumru yapımı da eski yaygınlığını kaybetmiş 
bulunmaktadır.

Yapılışı:
Çirozlar ızgara orta 
ateşte kızartılır. Sonra 
başları kopartılıp yağ-
lı kağıda sarılır. Düz ve 
sert bir zemin üzerinde 
havan tokmağı ile dö-
vülür. Derisi ve kılçıkları 
ayıklanıp bir kaba alınır. 
Üstünü örtecek kadar sirke eklenip yaklaşık 2 saat din-
lendirilir. Dinlendirilmiş çirozlar servis tabağına alınıp 
üzerine kararınca zeytinyağı ve limon gezdirilir. Üstü ve 
kenarları ayıklanmış dereotu ile süslenerek soğuk ser-
vis yapılır.

Not:
Çiroz salatası eskiden beri masalarının vazgeçilmez bir 
mezesiydi. Ana yemek ister balık, isterse et olsun çiroz, 
cacıkla birlikte mutlaka yerini alırdı.

Damak Tadı

Haluk SEVEL
mhsevel@gmail.com

FIRIN VE IZGARALAR

Alsas Salatası (Salat d’Alsace)

Çiroz Salatası
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57 Karyer 

58 Klas Klima

59 Klimaİtalya

60 Klimasan

61 Kliterm

62 Lazer

63 Makro Teknik

64 Matesis

65 Mekanik Tesisat 

66 Maktes Müh.

67 Merkez Rezistans

68 Mertekso

69 Messan

70 Meytes Tesisat

71 MGT Filtre

72 Mitsubishi Electric

73 MS Klima

74 MTT

75 Murat Teknik

76 Net Soğutma

77 Nursaç Havalandırma

78 Ode Yalıtım

79 Ontek

80 Otto Otomasyon

81 Öge Müh.

82 Öz-Ge Müh.

83 Öztaş/GreenCooler

84 Pnöso

85 Prodek

86 Rast Enerji

87 RD Grup

88 Ref Isı

89 Salvo

90 Savaşlar

91 Sevel Dondurma Makinaları

92 Sisbim

93 Systemair HSK

94 Tekan Teknik

95 Teknion

96 Teknofan

97 Terkan

98 Termokar

99 Termomak

100 Termosan

101 Tolerans Müh.

102 Trio İklimlendirme

103 Trox Turkey

104 Tunç Tesisat 

105 Türkoğlu Makina

106 Ulus Soğutma

107 Uzay Mekanik

108 Ün-Sal Makina

109 Üntes

110 Venco

111 Yılmazer

Üyelerimizin iletișim bilgilerine 
www.essiad.org.tr adresinden 
Üyelerimizin iletișim bilgilerine 
www.essiad.org.tr adresinden 
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EWAD-TZ-B EWWD-VZ
Daikin VVR* Teknolojisiyle

Merkezi Sistemlerde De İlkleri Geliştirdi.
(5,59 ESEER)Hava Soğutmalı ve (8,71 ESEER)Su Soğutmalı

Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Soğutma Grubu Ürünlerini Üretti.

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları
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Su Soğutmalı Soğutma Grupları
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SOĞUTMA GRUBU
TEKNOLOJİSİNDE ZİRVE 

Üstün Özellikler
• Daikin tek vida teknolojisi • VVR* teknoloijisi

• Rakipsiz verim sınıfı • Kompakt dizayn 
• Uygulama esnekliği• Sessizlik

• Bulut platformuna bağlantı olanağı
• HFO gazları ile kullanıma uygunluk 

*VVR: Variable Volume Ratio

Doğru Hava Uzmanı

*2015 yılı satıs verilerine göre HVAC sektöründe cirosal bazda dünyanın en büyük firmasıdır.444 999 0 • www.daikin.com.tr

Kaliteli yaşam için yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler kullanın.
Çevreyi korumaya katkı sağlayın 
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büyük işletmeler için
               doğru çözümler...

Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co. Ltd.
Hisense VRF Sistemleri yarım asırlık tecrübeye dayanan ÜNTES güvencesiyle

Full DC Inverter VRF
Sistemi

 Satış ve Pazarlama
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - Ankara
 T+90 (312) 287 91 00      F+90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi  
No:11, 34758 Küçükbakkalköy - Ataşehir - İstanbul

T+90 216 456 04 10       F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule  
Kongre Merkezi Bayraklı - İzmir - Türkiye

T+90 232 469 05 55       F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

İş Merkezi  2.Kat No: 250 Adana
 T+90 322 459 00 40      F +90 322 459 01 80

www.untesvrf.com.tr


