
84
OCAK - ŞUBAT - MART

2019
Yayın organıdır.

Üç ayda bir yayımlanır.

•ENDÜSTRIYEL HAVALANDIRMA 
  IKLIMLENDIRME SOĞUTMA KÜMESI DERGISI 
•ISSN: 1304-1908 / Hakemli Dergi

Z - 406
ESSİAD standında 

buluşalım!



V
ie

ss
m

an
n 

Is
ı T

ek
ni

kl
er

i T
ic

. A
.Ş

. /
 M

er
ke

z:
 Ş

er
ifa

li 
M

ah
. S

öy
le

şi
 S

k.
 N

o.
 3

9 
34

77
5 

Ü
m

ra
ni

ye
  -

 İs
ta

nb
ul

 · 
Te

le
fo

n:
 (0

21
6)

 5
28

 4
6 

00

Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca uygun klima programı. 

Viessmann 2,6 – 6,7 kW kapasite aralığında Vitoclima 200-S/HE

High Seasonal ve Eco Serisi bireysel tip split klimalar, 7 – 14 kW 

kapasite aralığında Vitoclima 100-S ve 333-S Ticari tip split klimalar,

5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen Vitoclima 300-S/HE 

Free Joint DC Inverter çoklu sistem klimalar ve Maksimum 246 kW 

(88HP) dış ünite kapasitesine sahip Vitoclima 333-S All DC Inverter 

VRF klima sistemleri eksiksiz bir ürün programı ve her ihtiyaca uygun 

çözümler sunmaktadır. www.viessmann.com.tr

Vitoclima 100-S/Vitoclima 333-S/Vitoclima 200-S/HE Bireysel ve ticari tip split klimalar
Vitoclima 300-S/HE Free Joint çoklu sistem klimaları
Vitoclima 333-S ALL DC INVERTER VRF Klima sistemleri

Vitoclima ürün programı:

Vitoclima_Programm_195x270_TR.indd   1 11.01.19   08:29
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E D I T Ö R D E N

“Bu noktada, ASHRAE'nin Gelişmiş Enerji 
Tasarım Kılavuzlarını (AEDG: Advanced 
Energy Design Guides) duydunuz.

Ama biliyor muydun?

AEDG'ler, DOE'nin fonu ve desteği ile ASHRAE, AIA, IES 
ve USGBC arasında bir ortaklık aracılığıyla geliştirilmiştir.

2018 yılında, ASHRAE K-12 Okul Binaları için çığır 
açan İleri Enerji Tasarım Kılavuzu'nu yayınladı: 

Sıfır Enerjinin Elde Edilmesi ve daha fazla Sıfır 
Enerji kılavuzu geliştirmek için çalışıyor.
AEDG'ler LEED® Yeni Konstrüksiyon EA 
puanları kazanmak için bir yol sunar.

Herkese ücretsizdir.”

Bu amaçlarla değişik kullanımlarda ticari ofis, sağlık 
hizmeti, konaklama, perakende/bakkal, okullar, 
soğuk depolar için hazırlanmış sıfır enerji, %50 
koruma, %30 koruma (enerji tasarrufu anlamında) 
türü tasarım kılavuzları ücretsiz pdf biçimli 
kitap olarak sağlanabiliyor. ASHRAE’nin internet 
sayfalarından bu yayınlara ulaşabilirsiniz.

Son söz: Ülkemizde de ilgili kurum ve firmalarımızın enerjinin 
verimli kulanımı konusunda paylaşımcı ve duyarlı olması 
bir gerekliliktir. Kongremizde buluşmak dilekleriyle…

“Geçmiş… Bakmasan da var. Bakma.
 Gelecek… Bakarsan yok. Bakma.
 Önüne bak.”

Özdemir Asaf “Kırılmadık Bir Şey kalmadı” “Yuvarlağın 
Köşeleri” etikalar 1940-1960, 182 No’lu etika. 

Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR / Editör

Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek

Bu yazı yayınlandığında okuyor olduğunuz günlerde 
yeni bir ulusal tesisat kongresi sürecinde olacağız. Bu 
kongremizin ana teması, bu yazının başlığı. Ülkemizde 
hala bazı alanlarda günceli yakalamakla birlikte teknoloji 
öyle hızlı gelişiyor ki ayak uydurmada gecikebilmek olası. 
Mekanik tesisatta ülkemizdeki uygulamalarda neredeyiz? 
Sektör bileşenleri topyekûn başarılı uygulamalara, 
üretimlere, tasarımlara, yeniliklere imza atabiliyor mu? 
Nasıl bir gelecek bekliyor bizleri sektörümüzde? Neler 
yapılmalı bu geleceği yakalamak için? Kongrede değişik 
platformlarda bu konu kapsamlı olarak değerlendirilecek.

Günümüzde düzenlenen uluslararası kongre ve 
sempozyumlarda güncel konu başlıkları:

•Enerji ve güç verimliliği ve düşük enerjili binalar
•Binaların yenilenmesi
•Verimli HVAC bileşenleri
•Isı pompası ve jeotermal sistemler
•Bölge ve şehir enerji sistemleri
•İşletimdeki binalar
•Bina simülasyonu
•Disiplinler arası bağlantılar ve sosyal bakış açıları
•İç ortam ve sağlık
•Nem güvenliği ve higrotermal yönleri
•Kodlar, düzenlemeler, standartlar ve politikalar
•Soğuk iklimlerde binaların 
iklimlendirilmesine diğer bakış açıları

Kongremizde de ulusal ölçekte günceli yakalama 
anlamında bu konu başlıklarının çoğunda örtüşme 
olduğu görülebilir. Bu ve daha farklı konu başlıklarında 
yenilikler ve gelişmeler tartışıldığı gibi, her zamanki 
eğitim işlevi de ön planda tutulmuştur. Umarım 
sektör için beklenen bir buluşma olan 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX 
Fuarı, beklenen yararı sonuçlarıyla sağlar. 

Görüldüğü gibi enerji verimliliği gündemini her 
daim koruyor. Uluslararası önem verilen bir konu. 
ASHRAE ve birlikte çalıştığı dernekler de bu konuya 
fazlasıyla önem vermekte. Bu kapsamda bilgi 
üretmek ve paylaşmaya da özen gösteriyor. 

Geçenlerde ASHRAE’den gelen bir e-posta çarpıcıydı.

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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E S S I A D ' D A N

arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
düzenlenecek. Fuar süresince dernek standımızda 
üyelerimizi ve sektör temsilcilerimizi bekliyor olacağız. 

Derneğimiz tarafından organize edilen ve 7.’si 
düzenlenecek olan Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 
da yine TESKON kapsamında konusunda uzman kişileri bir 
araya getirecek. Ayrıca Okuldan İşe Projemiz kapsamında 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımları 
ile ikincisini düzenleyeceğimiz Soğutma Becerileri 
Yarışması’nı standımızda gerçekleştireceğiz. ESSİAD 
olarak sektöre nitelikli personel yetiştirilmesine katkıda 
bulunmak, öğrencilerin girişimcilik, bilimsel düşünme, 
yaratıcı zekâ ve rekabet bilinçlerini geliştirmek, aynı 
zamanda ülkemizdeki meslekî ve teknik eğitimin 
niteliğinin artırılmasına, yaygınlaştırılmasına ve sektörel 
alanda tanınırlığına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Değerli Okurlarımız,

Son 10 yılda Türkiye iklimlendirme sektörü teknolojik 
açıdan önemli bir noktaya ulaştı. Üretimde Avrupa 
standartlarını yakalamak isteyen sektör firmalarımız 
Endüstri 4.0 kavramının da hayatımıza girmesiyle beraber 
üst teknolojik makinalara yatırım yapmaya ve AR-GE 
çalışmalarına yüksek bütçeler ayırmaya başladı. Bu 
yatırımlar doğrultusunda nitelikli projelerin artması ile 
sektörümüz teknolojik anlamda ivme kazanmış oldu. 
Teknoloji dışında ise sektörümüzün en önemli 
gündem maddesi olan iklimlendirme ürünlerinin 
ihracatının artırılması için çalışmaya devam 
etmemiz gerekiyor. Dış pazarlardaki rekabet 
üstünlüğümüzü kullanarak sektörümüzü hak 
ettiği noktaya ulaştıracağımıza inanıyorum. 

İlerleyen sayfalarımızda göreceğiniz üzere 
zengin içeriği ile 22. Yılını kutladığımız dergimizin 
yeni sayısını sizlerle buluşturmaktan mutluluk 
duyar, keyifle okumanızı dilerim. 

Saygılarımla,

Güray KORUN / Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Soğutma Dünyası Okurları,

Sektörümüzde ilk kurulan dernek olarak ESSİAD, Ege 
bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’deki, üreticisinden 
satıcısına, projecisinden uygulamacısına 150’ye 
yakın üyeyi tek çatı altında bir araya getirmektedir. 
Bölgemizde ve Türkiye’de stratejik öneme sahip olan 
ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve havalandırma 
sektörünün önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri 
olarak en temel amacımız, ulusumuza, sektörümüze, 
üyelerimize ve topluma hizmet etmektir.

Böylesine değerli bir misyona sahip derneğimizin 
12 Ocak 2019 tarihinde Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi. 2017-2019 Dönemi faaliyet raporu 
sunuldu, değerlendirmeler yapıldı. 2019-2021 dönemi 
planları ile hedefleri görüşüldü. Genel Kurulumuz, 
Yönetim Kurulumuzu göreve getirdi ve 2 yıllık dernek 
faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için yetki verdi. Bu 
sorumluluk ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
En önemli projelerimizden olan ve her zaman ilk gündem 
maddemiz olacak, Türkiye’deki Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nün önemli bir 
eksikliğini giderecek olan İzmir Kalkınma Ajansı-İZKA ile 
başlattığımız Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı, EHİS 
LAB projemizdir. Ülkemizin kaybı olan ve her yıl test ve 
analiz giderleri için yurtdışına göndermekte olduğumuz 
meblağları büyük oranda azaltacak olan projemiz aynı 
zamanda Üniversite-Sanayi iş birliğinin de önemli 
bir ayağını oluşturacaktır. Sektörün ürün kalitesinin 
yükselmesine, ihracatımızın artmasına ve sektörümüzün 
gelişimine destek olacak projemizin çalışmaları Proje 
Yürütme Kurulumuz tarafından sürdürülmektedir. 

UR-GE katılımcısı üyelerimizin katkılarıyla T.C. Ekonomi 
Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE projemiz 
kapsamında ihtiyaç duyacağınız danışmanlık faaliyetleri 
ile yurtdışı heyet düzenlemeyi ve böylece ihracatın 
arttırılmasına destek olabilmeyi arzuluyoruz. İhracattaki 
bilgi eksikliklerini, düzenlediğimiz eğitim programları 
ve gerektiğinde danışmanlıklar ile aşmayı ve böylece 
ticari heyetler ile başarı elde etmeyi hedefliyoruz.

Sektörümüz Nisan ayını yoğun bir şekilde geçirmeye 
hazırlanıyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 
İzmir Şubesi yürütücülüğünde, 14.'sü düzenlenecek 
olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) 
ile HMSF Fuarcılık tarafından düzenlenecek olan 
Sodex fuarıyla birlikte 17-20 Nisan 2019 tarihleri 





12 Ocak 2019 tarihinde Fuar Anemon Otel İzmir’de 
gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
Form Endüstri Tesisleri A.Ş Genel Müdürü Güray 
KORUN ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 
Yeni dönem yönetim kurulunda Güray KORUN (Form), 
Turan MUŞKARA (İmas), Alev TOPRAK (MTT Müh.), 

Can İŞBİLEN (Ref Isı), Seçkin T. ERDOĞMUŞ (Doğu), 
Mustafa SEZER (Venco), Erdinç YAPAN (Messan), Nilay 
TUTAN (Başarır), Murat SARI (MS Havalandırma), Alper 
AYÇELEP (Aldağ), Özay ERVARDAR BİLGİCİ (Coşgun 
Furkan İnşaat), Yalçın KIRABALI (Rothenberger), Onur 
UZUNOĞLU (Lazer) ve Kemal YANIK (Sisbim) görev aldı.

ESSIAD 2019-2021 Dönemi Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN Oldu

ESSİAD 
Olağan Genel Kurul Toplantısı 

öncesi

2017-2019 Dönemi Genel Sekreter  V. 
ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 

SEVER MENKÜ’nün açılış konuşması 
sonrasında İstiklal Marşı okunarak 

saygı duruşunda bulunuldu.

Divan Kurulu Selçuk SAVAŞ, 
Hüseyin VATANSEVER ve 
Gürkan AKÇAY’dan oluştu.

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ 

açılış konuşmasında gerçekleştirilen 
faaliyetler hakkında bilgi verdi.

2017-2019 Dönemi Genel Sekreter V. 
ve EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ, iki yıllık
dönem içerisinde gerçekleştirilen

faaliyetleri içeren sunum gerçekleştirdi.

2017-2019 Dönemi 
Saymanı Can İŞBİLEN

mali sunum gerçekleştirildi.

ESSİAD'dan

OCAK ŞUBAT MART 2019 • YIL: 22 • SAYI: 848





2017-2019 Dönemi Yayın Kurulu Başkanı 
Serhan GÜNDOĞAR Soğutma Dünyası 

faaliyetlerini içeren sunum gerçekleştirdi.

2017-2019 Dönemi Denetleme 
Kurulu Başkanı 

Akın KAYACAN denetim raporunu okudu

Hazirunun oylaması sonrasında 
2019-2021 Dönemi Yönetim, Denetleme, 

Disiplin Kurulu seçimleri gerçekleştirildi.

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu adına 
Güray KORUN söz alarak yeni dönem çalışmaları 

ile ESSİAD’ın hedeflerinden bahsetti.

ESSİAD Yönetim Kurulu adına söz alan Güray 
KORUN, kendisine ve yönetim kuruluna duyulan 
güvenden dolayı haziruna teşekkür ederek, birlik 
ve beraberlik içinde iklimlendirme sektörü ve 
Türkiye için canla başla çalışacaklarını söyledi. 

Korun, “Sektörümüzde ilk kurulan derneklerden 
biri olarak, 1990 yılından bu yana pek çok önemli 
çalışmaya imza attık. Derneğimiz Ege Bölgesi 
başta olmak üzere tüm Türkiye’deki üreticisinden 
projecisine, uygulamacısından satış firmalarına 
kadar 150’ye yakın üyeyi tek çatı altında bir araya 
getirmiştir. Bölgemizde ve ülkemizde stratejik öneme 
sahip olan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, 
Isıtma, Soğutma sektörünün önde gelen sivil toplum 
örgütü olarak en temel amacımız üyelerimizden 
aldığımız güçle üyelerimize, sektörümüze ve 
ülkemize hizmet etmektir. Böylesine değerli bir 
misyona sahip derneğimizin 2019-2021 dönemi 
için titiz bir hazırlık dönemi yaşadık. Üyelerimizin 
güvenoyları için çok teşekkür ederiz.” dedi. 

Korun, “Derneğimizin üye profil yapısı olan soğutma, 
iklimlendirme, havalandırma ve proje taahhüt 
firmalarının yönetim kurulumuzda eşit olarak 
temsiline hassasiyet gösterdik. Derneğimizin 
geçmişten gelen önemli bir üstünlüğüdür bu. Eşit 
katılım ile tüm üye profilimize eşit uzaklıkta olacağız. 
Bu sayede temsilde adaleti sağlayabiliyoruz. Bu 
hassasiyet güçlü bir birlikteliği de beraberinde 
getiriyor. Öte yandan derneğimizin başarılarındaki 
önemli bir etken de üyelerimizin istekli ve gönüllü 
çalışmasıdır. Ne mutlu ki gönüllü çalışmak isteyen 
arkadaşlarım çoğunluktaydı. 2 senelik süreç içerisinde 
bizleri önemli görevler bekliyor. Geçmiş dönemde 
başlayan faaliyetlerimiz devam edecek. En önemli 
projemiz de soğutma sektöründe Türkiye’de önemli bir 
eksikliği kapatacak olan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
ile başlattığımız EHİS LAB projemizdir. Bu projenin 
gerçekleşmesi ile ülkemizin kaybı olan ve her yıl 

test ve analiz giderleri için yurt dışına göndermekte 
olduğumuz meblağları büyük oranda azaltacağız. Bu 
projemiz aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğinin 
önemli bir ayağı olacak. Sektörün ürün kalitesinin 
yükselmesine, ihracatımızın artmasına, İzmir’in 
vizyonuna ve sektörümüzün gelişmesine katkı 
sağlayacak olan projemizin çalışmaları proje yürütme 
kurulumuz tarafından yönetilecektir. EHİS LAB’ı 2 
sene içinde bitirip, testleri yapmaya başlayacağız. 
Önce AR-GE laboratuvarı olarak hizmet verecek olan 
projemiz, akredite olduktan sonra da uluslararası bir 
kimliğe kavuşacak. Tüm sektörün EHİS LAB projesine 
maddi manevi desteklerini bekliyoruz” dedi. 

Güray KORUN, yeni yönetimin Çalışma 
Komisyonları’na ağırlık vereceğinin de altını 
çizerek, üyelerine ve sektöre katma değer 
yaratmak amacı ile, çağın ihtiyaç ve beklentilerine 
cevap verecek yeni Çalışma Komisyonları 
oluşturacaklarını sözlerine ekledi.
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Cross-linked



2017-2019 ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ de yönetim kurulu olarak görev dönemi 
süresince belirledikleri hedefleri, ilkelerinden ödün 
vermeden gerçekleştirmeye ve bir iz bırakmaya 
çalıştıklarını ifade ederek, “Geçen iki yıl içinde 
bizden önceki yönetimleri takip ederek, onların 

bıraktığı yerden bayrağı devralıp daha iyi bir noktaya 
taşımayı hedefledik. Bu anlayış ile çalışmalarımızı 
sürdürdük. Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme 
ve Soğutma (EHİS) Kümesi’nin İzmir ve çevresinde 
kümelenmiş olması derneğimiz için önemli bir 
fırsattır. İzmir EHİS sektörünün kalbidir. Hizmet 
dönemimizde derneğimize yeni üyeler kazandırdık 
Yeni üye potansiyelinin daha da fazla olduğunu ve 
derneğimizin başarılı çalışmaları doğrultusunda birlik 
ve beraberlik anlayışımız ile derneğimize olan ilginin 
daha da artacağına inanıyorum. Kuruluşumuzdan bu 
yana geçen 29 yıllık zaman zarfında çalışma azmi ve 
ekip ruhu ile birlikte büyüklerimizden öğrendiklerimiz 
yolumuza ışık tuttu. Bayrağı devrettiğimiz yeni 
yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımıza başarılar 
diler, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza 
devam edeceğimizi belirtmek 
isterim. Ayrıca genel 
kurulumuza sponsor olduğu 
için Sektörümüzün önemli 
fuarlarından ISK-SODEX’i 
düzenleyen HMSF Fuarcılık 
firmasına yönetim kurulumuz 
adına teşekkür ederim.’’ diyerek sözlerine son verdi.

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Metin AKDAŞ söz alarak çalışmalarından 

dolayı Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.

EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ proje ile 

ilgili sunum gerçekleştirdi.

Murat KURTALAN söz alarak 
gerçekleştirilen faaliyetler 

ile ilgili teşekkür etti.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN, Yüksek 

İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ

2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu 
Üyesi Suat KARAKAŞ, Yönetim Kurulu 
Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Venco Yönetim 

Kurulu Başkanı A. Kirami KILINÇ

ESSİAD'dan
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Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Metin AKDAŞ, Venco Yönetim 

Kurulu Başkanı A. Kirami KILINÇ,
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi 

A. Sait GÜRSÖZ

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi 
A. Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare 

Kurulu Üyesi ve Divan Kurulu 
Başkanı Hüseyin VATANSEVER

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, Başkan Yardımcısı 
Güray KORUN, Yayın Kurulu 
Başkanı Serhan GÜNDOĞAR

İmas Klima Yönetim Kurulu Üyesi 
Turan MUŞKARA, MS Havalandırma 

Şirket Sahibi Murat SARI, 
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 

Metin AKDAŞ, GMD Genel Mekanik 
Dizayn Genel Müdürü Orhan GÜRSON

Klimasan Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü 
Ayşegül EYLEMER, 

Başarır Soğutma 2. Nesil 
Yöneticisi Nilay TUTAN

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, Yüksek 
İstişare Kurulu Üyesi 

Mustafa E. DERYAAŞAN

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Metin AKDAŞ, Klas Klima Genel 

Müdür Yardımcısı Tayfur ALTINKÜP, 
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hakan SEMERCİ, Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Sisbim Genel Müdürü Kemal YANIK

Başarır Soğutma 2. Nesil Yöneticisi 
Nilay TUTAN, 2017-2019 Dönemi 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi 

Özay ERVARDAR BİLGİCİ

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
MS Havalandırma Şirket Sahibi 

Murat SARI, İmas Klima Yönetim 
Kurulu Üyesi Turan MUŞKARA

Nursaç Genel Müdür Yardımcısı Hilmi 
GÜRSÖZ, 2017-2019 Dönemi Yönetim 

Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Klas 
Klima Genel Müdür Yardımcısı

Tayfur ALTINKÜP

2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu 
Başkanı Akın KAYACAN, Denetleme 

Kurulu Üyesi Suat KARAKAŞ, Yönetim 
Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Venco 

Yönetim Kurulu Başkanı A. Kirami KILINÇ
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Klas Klima Genel Müdür Yardımcısı 
Tayfur ALTINKÜP, 2017-2019 

Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Divan Kurulu Başkanı 

Hüseyin VATANSEVER

Messan Soğutma Genel Müdürü Erdinç 
YAPAN, 2017-2019 Dönemi Yönetim 

Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Ahmet Yar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Halit T. SALAÇİN, Divan Kurulu Başkan 
Yardımcısı Selçuk SAVAŞ, Yayın Kurulu 

Başkanı Serhan GÜNDOĞAR

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 

Yayın Kurulu Başkanı Serhan GÜNDOĞAR

Messan Soğutma Firma 
Sahipleri Erdinç YAPAN, 

ESSİAD Kurucu Üyelerinden ve 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 

Mustafa Kemal YAPAN

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 
Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Genel Sekreter V. 
ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 

SEVER MENKÜ, Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA, 2017-2019 Dönemi Yönetim 

Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Ön 
Muhasebe Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, 
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL

2017-2019 Dönemi Saymanı Can 
İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, Aksal Isıtma Soğutma 
Şirket Ortağı Gürkan AKÇAY, Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Mustafa SEZER, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray 
KORUN, GMD Genel Mekanik Dizayn 

Genel Müdürü Orhan GÜRSON, 
Alindair Üretim Müdürü Anıl GÜNDÜZ

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi 
Özay ERVARDAR BİLGİCİ, 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ, İSİB Basın Danışmanı 
Özlem SARSIN, Genel Sekreter V. 
ve EHİS LAB Proje Koordinatörü 

Ayşegül SEVER MENKÜ
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Aday Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerin listesi okunarak oylanması sonucunda 
2019-2021 Dönemi boyunca dernek organlarında görev alacak olan kişilerin seçimi gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Güray KORUN, Turan MUŞKARA, Alev TOPRAK, 
Can İŞBİLEN, Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Mustafa SEZER, Erdinç YAPAN

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Nilay TUTAN, Murat SARI, Alper AYÇELEP, Özay 
ERVARDAR BİLGİCİ, Yalçın KIRABALI, Onur UZUNOĞLU, Kemal YANIK

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: Hakan SEMERCİ, Ebru KARAKIRAN, Serhan GÜNDOĞAR

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: A. Sait GÜRSÖZ, Selçuk SAVAŞ, Duygu ÖZTAŞ

Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Mustafa Kemal YAPAN, Gürkan AKÇAY, 
Bekir CANSEVDİ, Fehim YARAŞIKLI, A. Sait GÜRSÖZ

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Murat ÜNLÜ, Halil GÜLADA, Kerim GÜMRÜKÇÜLER

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

ESSİAD'dan
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Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen 
Gala Yemeği’nde ESSİAD ve sektöre olan 
katkılarından dolayı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Metin AKDAŞ, ESSİAD’ın Kurucularından olan 
ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Kemal 
YAPAN ve Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden Akın 
KAYACAN, Hüseyin VATANSEVER ve Mustafa E. 

DERYAAŞAN’a teşekkür plaketi takdim edildi. 
Ardından Derneğin yayın organı olan Soğutma 
Dünyası Dergisinin 22. Yaşı Geçmiş Dönem Yayın 
ve Yönetim Kurulu Başkanları ile birlikte pasta 
kesilerek kutlandı. ESSİAD ailesinin keyifle geçirdiği 
gala yemeği iyi dilek ve temennilerle son buldu.

Mustafa Kemal YAPAN’a plaketi 
Güray KORUN ve Hakan SEMERCİ tarafından 

takdim edildi.

Hüseyin VATANSEVER’e plaketi 
Hakan SEMERCİ ve Ebru KARAKIRAN tarafından

takdim edildi.

Akın KAYACAN’a plaketi 
Hakan SEMERCİ ve Can İŞBİLEN tarafından 

takdim edildi

Metin AKDAŞ’a plaketi 
Güray KORUN ve Hakan SEMERCİ tarafından 

takdim edildi.

Mustafa E. DERYAAŞAN’a plaketi
Hakan SEMERCİ ve Serhan GÜNDOĞAR tarafından takdim edildi.

ESSİAD'dan
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Habib YILMAZ, 
Hakkı TATAR ve eşi, 
Murat ABALI ve eşi

Mustafa SEZER ve eşi, Serhan 
GÜNDOĞAR ve eşi, 

A. Sait GÜRSÖZ ve eşi, 
Murat SARI ve ailesi

Hakan SEMERCİ, Alya SEMERCİ, Özlem 
SEMERCİ, Mustafa E. DERYAAŞAN, 
Erdinç YAPAN, Metin AKDAŞ, Güray 

KORUN, Füsun AKDAŞ, Serap KORUN

Sevda YEŞİLKAYA, 
Ayşegül SEVER MENKÜ, 

Gülcan ÖRTEL ve eşi, Elif KOÇYİĞİT ve eşi

Özay ERVARDAR BİLGİCİ, 
Ahmet HEKİMOĞLU ve eşi, 

Adnan YAĞIR ve eşi

Yrd. Doç. Dr. Turhan ÇOBAN ve ailesi, 
Fatih SÜSLÜ, 
Bülent ŞAHİN

Turan MUŞKARA, 
Suat KARAKAŞ, Akın KAYACAN, 

Ebru KARAKIRAN, Güleycan KOCAMAN, 
Alper AYÇELEP, Cenk SEVER

Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve ailesi, 
Hüseyin VATANSEVER ve eşi, 

Can İŞBİLEN ve eşi

Soğutma Dünyası’nın 22. yaş günü kutlandı.

Hakan SEMERCİ ve ailesi, Serhan 
GÜNDOĞAR ve eşi, Elif KOÇYİĞİT 
ve eşi, Ayşegül SEVER MENKÜ, 

Sevda YEŞİLKAYA, A. Sait GÜRSÖZ ve eşi, 
Güray KORUN ve eşi, Suat 

KARAKAŞ, Murat KURTALAN, Bülent 
ŞAHİN, Mustafa K. YAPAN 

Keyifle geçen Gala Yemeği 
sonrasında gece sona erdi.

ESSİAD'dan
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ESSIAD Yönetim Kurulu Devir Teslimi ve 
2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Gerçekleştirildi

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen ESSİAD Genel 
Kurul Toplantısı sonrasında 21 Ocak 2019 tarihinde 
gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında 
2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri, 
görevlerini    2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu 
üyelerine devretti. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen 
toplantıda; 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ebru KARAKIRAN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ, Serhan GÜNDOĞAR ve 
Soğutma Dünyası dergisine katkılarından dolayı 
2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu Üyesi 
ve geçmiş dönem Yayın Kurulu Başkanlarından 
Suat KARAKAŞ plaketleri takdim edildi. 

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ’ye 

plaketi 2019-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray 

KORUN tarafından takdim edildi.

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru 

KARAKIRAN’a plaketi 2019-2021 
Dönemi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 

SEZER tarafından takdim edildi.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 
Üyesi A. Sait GÜRSÖZ’e plaketi 

2019-2021 Dönemi Genel Sekreteri 
Can İŞBİLEN tarafından takdim edildi.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu 
Üyesi Serhan GÜNDOĞAR’a plaketi 

2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ 

tarafından takdim edildi.

2017-2019 Dönemi Denetleme Kurulu 
Üyesi ve geçmiş dönem Yayın Kurulu 

Başkanlarından Suat KARAKAŞ’a 
plaketi 2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve 

2019-2021 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Güray KORUN 

tarafından takdim edildi.
Toplantının ikinci bölümünde, 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından görev dağılımı 
yapıldı. Görev dağılımı sonrasında 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Ünvan Ünvan

Güray KORUN 
Turan MUŞKARA 
Alev TOPRAK 
Can İŞBİLEN 
Seçkin T.  ERDOĞMUŞ 
Mustafa SEZER  
Erdinç YAPAN 

Nilay TUTAN
Murat SARI
Alper AYÇELEP
Özay ERVARDAR BİLGİCİ
Yalçın KIRABALI
Onur UZUNOĞLU
Kemal YANIK

Yönetim Kurulu
Asıl Üyesi

Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi
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Doğanın mucizesini
        teknolojiyle buluşturuyoruz

Endüstriyel Soğutma Malzemeleri • Ticari Buzdolabı ve Klima Montaj Malzemeleri  
Ticari Buzdolabı Alüminyum Profilleri • Bombe Cam 
Boyalı ve PVC Kaplı Desenli Saclar (Plaka ve Rulo)  

1203 Sok. No. 18 Yenişehir - İZMİR  
Tel: 0 232 458 01 79 - 0 232 458 05 22 Faks: 0 232 449 20 13 
www.karatassogutma.com.tr • info@karatassogutma.com.tr

Ege Bölge
Bayisi



ESSİAD’ın sektör firmaları 
ziyaret programı çerçevesinde; 
06 Şubat 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Murat SARI ve Nilay 
TUTAN, Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katılımıyla 
Mesa Mekanik firması şirket 
sahibi İsmail ARSLAN ziyaret 

edildi. İlgili ziyarette dernek 
faaliyetleri ile ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.

ESSİAD 2019-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu, Ocak ayı üye 
ziyaret programı çerçevesinde, 29 
Ocak 2019 tarihinde İmas Klima’yı 
ziyaret etti. ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray KORUN, Yönetim 
Kurulu Üyesi Yalçın KIRABALI, 
Denetleme Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ebru KARAKIRAN, 
Denetleme Kurulu Üyesi A. 
Sait GÜRSÖZ, Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Hakan SEMERCİ ve 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu 

Üyelerimizden Suat KARAKAŞ’ın 
katılımları ile Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve İmas Klima 
Yönetim Kurulu Üyesi Turan 
MUŞKARA ziyaret edildi. Ziyarette 
dernek faaliyetleri ve yürütmüş 
olduğumuz projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan mülklerinde 
çıkan yangın nedeniyle geçmiş 
olsun dileklerinde bulunuldu.

Üye Ziyaretleri Devam Ediyor

2017-2019 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Yüksek 
İstişare Kurulu Üyelerinden 
Hakan SEMERCİ ve 2019-2021 
Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray KORUN, 02 Ocak 2019 
tarihinde 2019-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu Üyelerinden 
MS Havalandırma Şirket Sahibi 
Murat SARI’yı ziyaret etti. 

İlgili ziyarette ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
bilgi verildi ve dernek 
faaliyetleri hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

ESSİAD ailesi olarak Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme 

ve Soğutma sektörünün önemli 
firmalarından olan İmas Klima’ya 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 

ESSİAD'dan

ESSIAD, Sektör Firmaları ile Buluşmaya Devam Ediyor
Damla İzolasyon / 06 Şubat 2019

Mesa Mekanik / 06 Şubat 2019

ESSİAD’ın sektör firmaları ziyaret 
programı çerçevesinde; 06 
Şubat 2019 tarihinde Yönetim 
Kurulu Başkanı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
SARI ve Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katılımıyla Damla 
İzolasyon şirket sahibi Fuat 
ALGÜVERCİN ziyaret edildi. 

İlgili ziyarette dernek 
faaliyetleri ile ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.
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ESSİAD’ın sektör firmaları 
ziyaret programı çerçevesinde; 
06 Şubat 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Nilay TUTAN, Murat 
SARI ve Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katılımıyla Arel 
Havalandırma şirket sahibi 
Meriç ÖZTÜRK ziyaret edildi. 

İlgili ziyarette dernek 
faaliyetleri ile ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.

ESSİAD'dan

Arel Havalandırma / 06 Şubat 2019

Fanko Havalandırma / 06 Şubat 2019
ESSİAD’ın sektör firmaları 
ziyaret programı çerçevesinde; 
06 Şubat 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Murat SARI ve Nilay 
TUTAN, Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katılımıyla Fanko 
Havalandırma şirket sahibi 
Yusuf SARIKAYA ziyaret edildi.

İlgili ziyarette dernek 
faaliyetleri ile ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.

Ventra Soğutma / 14 Şubat 2019

ESSİAD’ın sektör firmaları 
ziyaret programı çerçevesinde; 
14 Şubat 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Güray KORUN, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Nilay TUTAN, 
Yalçın KIRABALI, Kemal 
YANIK ve Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katılımları ile 
Ventra Soğutma şirket ortakları 
Tunç ÜNSAL, Akın SANITÜRK 

ve Yılmaz PALA ziyaret edildi.

İlgili ziyarette dernek 
faaliyetleri ile ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.

Hedef Metal / 14 Şubat 2019

ESSİAD’ın sektör firmaları 
ziyaret programı çerçevesinde; 
14 Şubat 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Nilay TUTAN, Yalçın KIRABALI, 
Kemal YANIK ve Proje Uzmanı 
Sevda YEŞİLKAYA’nın katılımları 
ile Hedef Metal şirket sahibi 
Bayram TAVŞANCI ziyaret edildi.

İlgili ziyarette dernek 
faaliyetleri ile ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.
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ESSİAD'dan
Çağdaş Bakalit / 22 Şubat 2019

ESSİAD’ın sektör firmaları 
ziyaret programı çerçevesinde; 
22 Şubat 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN ve Proje Uzmanı Sevda 
YEŞİLKAYA’nın katılımları ile 
Çağdaş Bakalit şirket sahibi 
Alim TÜRKYILMAZ ziyaret edildi.

İlgili ziyarette dernek 
faaliyetleri ile ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.

MMO Izmir Şube Yönetim Kurulu, ESSIAD’ı Ziyaret Etti

ESSIAD’dan Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na Ziyaret

11 Şubat 2019 tarihinde MMO İzmir Şube Yönetim 
Kurulu’nu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel 
YAŞARTEKİN, Genel Sekreter Selda ÜNVER ve Sayman 
Ferda YAMANLAR ESSİAD 2019-2021 Dönemi 
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan MUŞKARA, 
Genel Sekreter Can İŞBİLEN ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Yalçın KIRABALI ve Onur UZUNOĞLU’nun katılımları 
ile gerçekleştirilen ziyarette MMO İzmir Şube Yönetim 
Kurulu ESSİAD 2019-2021 dönemi Yönetim Kurulu’na 
başarı dileklerinde bulundu. ESSİAD’ın faaliyetleri ve 
yürüttüğü projeler hakkında bilgi aktarılan ziyarette 
yeni dönemde MMO İzmir Şube ve ESSİAD arasında 
gerçekleştirilecek olan iş birliği çalışmaları hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

12 Şubat 2019 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray KORUN ve EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ, Ege Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim İPEK 

ve Soğutma Dünyası Editörü, 
ESSİAD Üyelerinden Prof. Dr. Ali 
GÜNGÖR’ü ziyaret etti. 

İlgili ziyarette ESSİAD’ın 
yürüttüğü projeler hakkında 
görüşme gerçekleştirildi.
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ESSİAD'dan

F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için 
Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi Kapsamında 

Eğiticilerin Eğitimi Programı 23- 24 Ocak 2019 Tarihlerinde Gerçekleştirildi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında, 
21 Eylül 2017 tarihinde açılış toplantısı gerçekleştirilen 
Florlu Sera Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma 
ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım 
Projesi aktivitelerinden biri olan Ulusal Eğitim ve 
Sertifikasyon Programı çerçevesinde, İklimlendirme 
ve Soğutma Sektörüne Yönelik Eğiticilerin Eğitimi 
Semineri, 21-22 Ocak 2019 ve 23 – 24 Ocak 2019 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Yalçın 
KIRABALI’nın 23-24 Ocak 2019 tarihlerinde katıldığı ve 
ilk günü teorik eğitim şeklinde gerçekleştirilen etkinlik; 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), İklim Değişikliği 
Daire Başkanlığı adına Uzman Onur ORHAN’ın açılış 
konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında proje 
süreci hakkında bilgi veren Orhan, projenin eğitim 
ve sertifikasyon sürecinin önemine değindi.
F-gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım 
için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı Proje Takım 
Lideri Gönül ERTÜRER, projenin hedefleri, projede 
f-gaz veri tabanının oluşturulması, eğitimcilerin 
ve sertifikasyon sürecinin kararlaştırılması 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

GFA konsorsiyumu adına söz alan Kıdemli Uzman 
Janusz KOZAKİEWİCZ eğitim ve sertifikasyon 
gereklilikleri, mevzuat çerçevesi ve f-gazların sera 
etkisi ile ilgili bilgiler verdi. Paris Antlaşması’nda 
alınan kararlar neticesinde, küresel ısınmaya etki 
eden gazların azaltılması kararından sonra, ülkelerin 
almış olduğu ve uyguladığı yöntemleri anlatan 

Kozakiewicz, Avrupa Birliği’nin f-gaz yönetmeliğini 
2014 yılı itibari ile değiştirdiğini, Türkiye’nin de 2018 
Ocak ayında f-gaz yönetmeliği mevzuatının resmî 
gazetede yayınladığını belirtti. Kozakiewicz, f-gaz 
sürecinde sızıntı kontrolü, etiketleme, eğitim ve 
sertifikasyon konularında detaylı paylaşımlar yaptı.

GFA konsorsiyumu adına Kıdemli Uzman Dennis 
HUEHREN söz aldı. F-gazlar konusunda eğitim 
programı ve sınav yapısı hakkında bilgiler verdi. 
Huehren, teorik eğitimin 1. bölümünde F-gaz 
Yönetmeliği’ne uygun bilgi ve becerilere ilişkin asgari 
gereklilikleri esas alan içerik, materyal ve eğitim 
teknikleri konusunda standartlar ve mevzuat, sızıntı 
kontrolü prosedürleri ve gereklilikleri, temel soğutma 
prosedürleri konusunda bilgi verdi. Teorik Eğitimin 2. 
Bölümünde ise sistem bileşenleri ve fonksiyonları, 
soğutucu akışkanlar, sorun saptama ve çözme, 
çevresel bakış ve HFC alternatifleri konuları anlatıldı. 
Değerlendirme süreci ve yapısı ve teorik sınav 
içeriği ve materyali konuları hakkında bilgi verdi.
 
Programın 2. gününde İSMEK Hayat Boyu Öğrenme 
Merkezi İklimlendirme Okulu’nda, GFA Konsorsiyumu 
adına Kıdemli Uzman Dennis HUEHREN katılımcılara 
eğitim sürecinde kullanılan ekipmanlar ve makinalar 
hakkında uygulamalı eğitim verdi. Eğitim, tüm 
katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.
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21 Şubat 2019 tarihinde EBSO’da ESSİAD Yüksek 
İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Yüksek 
İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’ın davetiyle 
gerçekleştirilen toplantıya Yüksek İstişare Kurulu 
Üyeleri Mustafa K. YAPAN, Halit ŞAHİN, Hüseyin 
VATANSEVER, Akın KAYACAN, Hakan SEMERCİ, Murat 
KURTALAN, İbrahim İŞBİLEN, Cengiz ÜNERDEM, Turan 
ERKAN, Mustafa E. DERYAAŞAN ve Gürkan AKÇAY ile 
birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN katıldı. 

Toplantıda, ESSİAD’ın 2019-2021 döneminde 
gerçekleştireceği faaliyetler ve yürüttüğü projeler 
hakkında görüşüldü.

ESSİAD Yönetim Kurulu, 27 Şubat 2019 tarihinde İzmir 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ’u 
ziyaret etti. 

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı 
Hakan SEMERCİ ile Yönetim Kurulu Başkanı Güray 
KORUN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turan 
MUŞKARA, Genel Sekreter Can İŞBİLEN, Sayman Seçkin 
T. ERDOĞMUŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat SARI, 
Yalçın KIRABALI, Onur UZUNOĞLU ve EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları 
ile gerçekleştirilen ziyarette dernek faaliyetlerimiz ve 
yürüttüğümüz projeler hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca 
İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile ESSİAD tarafından 
yürütülen EHİS LAB Projesi’nde gelinen son nokta ile 
ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve önümüzdeki 
dönemde İZKA tarafından açılması planlanan 
yeni destek programları hakkında görüşmeler 
gerçekleştirildi.

ESSİAD'dan

ESSIAD Yönetim Kurulu, T.C. Izmir Valisi Sayın Erol AYYILDIZ’ı Ziyaret Etti

18 Şubat 2019 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Turan MUŞKARA, Genel Sekreter Can 
İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın KIRABALI ve EHİS 
LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün 
katılımları ile T.C. İzmir Valisi Sayın Erol AYYILDIZ ziyaret 
edildi.

İlgili ziyarette ESSİAD’ın yeni dönemdeki çalışma 
programı, faaliyetleri ve yürütmüş olduğu projeler 
hakkında bilgi aktarıldı. 

ESSIAD Yüksek Istişare Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

ESSIAD Yönetim Kurulu 
Izmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ’u Ziyaret Etti
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Sektörden

İSİB, 13-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 
Pakistan Karaçi’de düzenlenen HVAC Expo’ya 
katıldı. Karaçi, Lahor ve İslamabad’da her 
yıl dönüşümlü olarak gerçekleştirilen HVAC 
Expo’da Türk firmaları ilgi odağı oldu.  

Sektör ihracatının arttırılması ve Türk iklimlendirme 
sektörünün global pazarlarda daha güçlü ve 

rekabetçi olabilmesi için 2019 yılında yoğun bir 
fuar takvimi hazırlayan İSİB, bu kapsamda Pakistan 
HVAC Expo için Milli Katılım Organizasyonu 
düzenledi. 11 iklimlendirme firması ile fuarda yerini 
alan İSİB, hazırladığı stantta Türk iklimlendirme 
sektörünü tanıtıcı faaliyetlerde bulundu. 

İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Zeki 
POYRAZ ve Metin DURUK, sektör temsilcileri ile 
birlikte fuarın açılışını gerçekleştirdi. ABD, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır ve Pakistan’dan 
sektörün önde gelen temsilcileri ile bir araya gelen 
İSİB Heyeti, Türkiye ve Pakistan ticaretinin uzun 
dönemde artırılması ve Türkiye ile Pakistan arasında 
imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması 
konularında görüşmelerde bulundu. Görüşmelere 
Karaçi Başkonsolosu Tolga UÇAK da eşlik etti. 

Iklimlendirme Sanayi Ihracatçıları Birliği Pakistan HVAC fuarına katıldı

•Element Otomatik Basınç Kontrol 
Cihazları San. Tic. Ltd. Şti. / Şafak BAHADIR
“Güçlü bir fuar oldu. Beklediğimizden 
daha iyi. İSİB’in organizasyonu 
da başarılı. Olabilecek aksaklıklar 
İSİB tarafından giderildi. Fuardan 
genel olarak memnunuz.”

•Sarbuz Isı Transfer Cih. San. Tic. 
A.Ş / Ayk Serdar DİDONYAN
“Pakistan bizim kardeş ülkemiz. 
Meslektaşlarımızla görüşme imkânımız 
oldu. Endüstriyel soğutmada 
yatırımların devam ettiği ülkede Sarbuz 
ürünleri ile rekabetçi bir konumdayız. 
İSİB’e Milli Katılım Organizasyonu 
düzenlediği için de teşekkür ederiz.” 

•Erbay Soğutma Isıtma San. ve 
Tic. Ltd. Şti. / Faruk KÖMÜRCÜ
“Türkiye ve Pakistan arasındaki 
serbest ticaret anlaşmasının mutlaka 
imzalanması gerek. Vergi oranlarının 
düşürülmesi rekabet gücümüzü 
artıracaktır. Fuar genel olarak hareketli. 
Türk iklimlendirme firmalarının 
bölge pazarında potansiyelini 
artıracağına inanıyorum. İSİB’in 
Milli Katılım Organizasyonunu da 
başarılı buldum. Tüm firmalarımızın 
İSİB’in bu organizasyonlarına 
katılımını öneriyorum. “

•Bahçıvan Elektrik Motor San.
Tic. Ltd. Şti. / Bilal BAHÇIVAN
“Pakistan’da Türk iklimlendirmecisinin 
şansı yüksek. Hindistan yerine 
Türkiye’den ürün almak istiyorlar. AB 

standartlarındaki ürünleri rekabetçi 
fiyatlarla bizlerden alabiliyorlar. 
Fuar konsantre bir özelliğe sahip. 
Firmamıza yapılan ziyaretlerden 
de oldukça memnun kaldık.”

•Thermoway Termik Cihazlar ve 
Makine San.Tic. A.Ş / Görsev BAŞ
“Etkili bir fuar ancak bu durum ürün 
grupları olarak değişiyor. Ziyaretçi 
anlamında çok güçlü değil ancak yine de 
güzel bir fuar oldu. Bizim için tatmin edici 
bir fuardı. İSİB’in organizasyonundan 
da oldukça memnunuz.”

•Vatbuz Ltd. Şti. / Alper ÖCAL
“Güzel bir fuar organizasyonu 
gerçekleştirilmiş. Görüşmek istediğimiz 
katılımcılarla görüşme imkânı elde 
ettik. Son kullanıcı anlamında fazla 
bir görüşmemiz olmadı ama zaten 
beklentimiz de bu değildi. Fuara 
katıldığımız için memnunuz.”

•General Filter Havak Filtre San. 
ve Tic. A.Ş / Serkan MUTCALI
“Pakistan’da Türk firmalarına karşı 
olumlu bir yaklaşım gördüm. İki ülke 
arasında serbest ticaret anlaşmasının 
gerçekleşmesi ile potansiyelimiz daha 
da artacaktır. İSİB’in de milli katılım 
organizasyonu düzenlemesi elimizi 
daha da güçlendirdi. Birlik çatısı altında 
katılmamız avantajımız oldu.”

•Venco Havalandırma Yedek Parça 
Mak. San. Ve Tic. A.Ş / Mustafa SEZER
“Pakistan, gelişmekte olan bir ülke 

ve önemli bir pazar. Verimli bir fuar 
oldu. Ziyaretçi profili ve sayısı bizi 
tatmin etti. İSİB’in organizasyonu 
da başarılıydı. Bu organizasyona 
dahil olduğumuz için memnunuz.”

•Doğu İklimlendirme A.Ş / 
Nazar BUGUBAEV
“Pakistan bizim önem verdiğimiz hedef 
pazarlardan biri. Fuarın Karaçi’deki 
tanıtımı iyiydi. Fuardaki yerimiz ve 
ziyaretçi sayımızdan da memnun 
kaldık. Fuarın genel organizasyonu ve 
İSİB’in milli katılımı da başarılıydı.”

•MGT Filtre / Onur TÖNGÜT
“Pakistan pazarındaki hacmimizi 
artırmaya devam ediyoruz. Pakistan’da 
geçmiş senelerde katıldığımız 
fuarlardan da memnun kalmıştık. 
Bu seneki fuardan da memnunuz. 
Pakistan pazarının MGT kalitesinden 
memnun olduğunu düşünüyorum.”

•Friterm A.Ş / Serdar TÜMEN
“26.’sı düzenlenen Pakistan HVAC 
fuarında yoğun müşteri ziyareti yaşadık. 
Alıcılar, müteahhitler, danışmanlar ve 
derneklerle buluşma, görüş alışverişinde 
bulunma şansımız oldu. Yeni ilişkiler 
oluşturma açısından faydalı olan bu fuara 
katılımımızın doğru bir karar olduğunu 
gördük. Önümüzdeki yıllarda da iş 
birliğimizi geliştirmek ve partnerlerimizle 
hedeflerimize ulaşmak için fuarlara 
katılım sağlamayı planlıyoruz.”

Fuar Katılımcılarından Değerlendirmeler
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Sektörden

ISKAV’ın 1. F-GAZ Eğitimi, İSMEK İklimlendirme 
Okulu’nda 22 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti.

F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım 
için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi 
Eğiticilerin Eğitimi Uygulama Çalışması; yetkililer 
ve eğitmenlerle İSMEK İklimlendirme Okulu F-Gaz 
atölyesinde gerçekleşti. 

22 Ocak 2019 Salı günü yapılan programa Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ve 60 İSMEK eğitmeni 
katılım sağladı. Uluslararası proje ekibi temsilcilerinden 
eğitimci Dennis HUEHREN verdiği ve iki gün süren 
eğitime; ISKAV mekân ve cihaz kullanımları konularında 
katkı sundu.

ISKAV, 25 Ocak 2019 Cuma günü Hilton İstanbul Maslak 
Hotel’de “Makro Ekonomik Göstergeler” Semineri 
gerçekleştirdi. ISKAV, İklimlendirme sektörünün 
üst düzey yöneticilerini Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU 
ve ekonomist Uğur CİVELEK’in anlatımıyla Makro 
Ekonomik Göstergeler seminerinde bir araya getirdi. 25 
Ocak 2019 Cuma günü Hilton İstanbul Maslak Hotel’de 
gerçekleştirilen eğitimde; Makroekonomik göstergeler 
ışığında Türkiye ve dünya ekonomisi konuşuldu.

Eğitimin ilk bölümünde Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU 2019 
yılındaki beklentileri ve olasılıkları paylaştı, rakamları 
yorumladı. Öğlen yemeğinin ardından programın 
ikinci oturumunda bir araya gelen katılımcılar; 

ekonomist Uğur CİVELEK’ten bölgedeki ve dünyadaki 
son ekonomik, siyasi gelişmeleri dinlediler. Soru ve 
cevaplarla zenginleşen oturumlar sonunda katılımcılar 
katılım belgelerini aldılar. Bu başlıktaki programların 
devamı dileyen üst düzey yöneticiler yüksek 
memnuniyetlerini ISKAV’a ifade ettiler.

4-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Climate 
Word Fuarı, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL, Rusya İklimlendirme Endüstrisi Derneği 
Başkanı Dimitry KUZIN, Rus Soğutma Endüstrisi 
Derneği Başkanı Yuri DUBROVIN, Eurexpo CEO’su 
Kirill ANISIMOV, Rusya Ticaret ve Sanayi Odaları İcra 
Müdürü Bikov VLADIMIR’in katıldığı tören ile açıldı.

İki yılda bir Rusya’da düzenlenen ve 15. kez kapılarını 
açan fuara 250’nin üzerinde firma katıldı. 2 yıl önce 
düzenlenen Climate World’e Türkiye partner ülke 
olmuştu. Fuara bu yıl Türkiye’den 10 firma katılırken, 
İSİB de açtığı stantla fuar katılımcılarına ve ziyaretçilere 
destek verdi. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
ŞANAL, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin 
gün geçtikçe gelişip güçlendiğini söyleyerek, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin çok uzun bir döneme dayandığını 
ifade etti. Her iki ulusun Euroasia bölgesinin en köklü 
medeniyetlerini oluşturduğuna dikkat çeken Şanal, 
Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin stratejik bir 
ortaklığa doğru ilerlediğini belirtti. Şanal, “Bu iyi 

ilişkilerin ekonomi ve karşılıklı ticarette de karşılığını 
bulacağını düşünüyorum. Türk iklimlendirme sektörü 
olarak fuarda yer almaktan memnunuz. Fuarın tüm 
katılımcı firmalarımıza kazanç getirmesini diliyorum” 
dedi. Şanal, Rus meslektaşlarını Türkiye’nin en büyük 
iklimlendirme fuarı olan ISK Sodex Fuarı’na davet 
etti. Rusya İklimlendirme Endüstrisi Derneği Başkanı 
Dimitry KUZIN de törende yaptığı konuşmada, her 
yıl sektör fuarlarının sayısının ve kalitesinin giderek 
arttığını, ülkede iklimlendirme sektörünün hızlı bir 
gelişim yaşadığını ifade etti.

Climate World Fuarı ISIB’in de Katılımı ile Açıldı

ISKAV, 1. F-GAZ Eğitimi ISMEK Iklimlendirme Okulu'nda Yapıldı

ISKAV, Makro Ekonomik Göstergeler Semineri Gerçekleştirdi
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İSKİD 14. Genel 
Kurulu’nda yeni 
dönem yönetimini 
belirledi. İSKİD’in 
2019-2020 Dönemi 
Yönetim Kurulu, 
Ozan ATASOY 
başkanlığında 
göreve başladı.

İSKİD’in Olağan 
Genel Kurulu, İSKİD 
üyelerinin yüksek 
katılımı ile 18 Ocak 
2019 tarihinde 
gerçekleştirildi. 
Divan Başkanı 

ve üyelerinin seçimi ile başlayan Genel Kurul 
toplantısında, 2017-2018 dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner YÖNET, dönemi içinde yapılan 
yönetim kurulu çalışmaları ve komisyon faaliyetlerini 
Genel Kurul ile paylaştı. Komisyon Başkanlarının 
geçmiş dönem çalışmalarının sunulmasının 
ardından yeni yönetim kurulu için seçime geçildi. 

Genel Kurul kapsamında yapılan seçimlerde üyeler 
İSKİD’in 14. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur 
Kurullarını belirledi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, 
seçimin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Yapılan toplantıda Yönetim Kurulu içinde görev 
dağılımı ve gelecek toplantı tarihi belirlendi. Buna 
göre Yönetim Kurulu Başkanlığına Ozan ATASOY, 
Başkan Yardımcılıklarına Taner YÖNET ve Ayk 
Serdar DİDONYAN, Genel Sekreterliğe Zeki ÖZEN, 
Sayman olarak Volkan ARSLAN oy birliği ile seçildi. 
Başkanlık seçimi sonrasında konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanı Ozan ATASOY şunları söyledi, “İSKİD’in 
bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çalışmalarının yeni 
dönemimizde de artarak süreceğine inancımız tam. 
Yeni dönemde teknolojik gelişmeleri takip ederek, 
uluslararası ticari faaliyetlerimize ağırlık vereceğiz.”

14. Dönem (2019-2020) İSKİD Yönetim Kurulu
• Ozan ATASOY, Başkan, Aiolos
• Taner YÖNET, Başkan Yardımcısı, İmco
• Ayk Serdar DİDONYAN, Başkan Yardımcısı, Sarbuz
• Zeki ÖZEN, Genel Sekreter, Daikin
• Volkan ARSLAN, Sayman, Alarko Carrier
• Birey BAKANAY, Üye, Niba
• Hüseyin ONBAŞIOĞLU, Üye, Friterm
• Serli SİNANOĞLU TÜMER, Üye, Karyer
• Can TOPAKOĞLU, Üye, Arçelik

İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen 
müzikli gala yemeğinde onursal üyeler Hasan 
ÖNDER, Metin DURUK ve Osman PEZÜKOĞLU’na 
sektöre katkılarından dolayı plaket verildi.

ISKID’de Yeni Dönem

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ozan ATASOY

Sektörden

TTMD Seminerlerle Sektörü Geliştirmeye Devam Ediyor
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 
İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen, 2018-
2019 Dönemi’nin 4. Semineri 23 Şubat 2019 
tarihinde, “İklimlendirme Sistemlerinde Yenilikçi 
Yaklaşımlar, Chilled Beam Sistemleri ve Uygulama 
Örnekler” konusunda gerçekleştirildi. 

MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi  Ege 
Salonu’ndaki etkinliğe, konuşmacı olarak Mak. 
Müh. Mehmet RODOP katılırken seminerin Oturum 
Başkanlığını Mak. Müh. Numan ŞAHİN yaptı. 
Seminere, Türkiye Dış Ticaretinde Enerjinin Yükünü 
anlatarak başlayan Mehmet RODOP, daha sonra 
Bütünleşik Tasarım ile Enerji Verimini, Chilled Beam 
Sistemi hakkında  bilgiler verdi. İklimlendirme 
Sistemlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Chilled Beam 
Sistemleri ve Uygulama Örnekleri hakkında geniş 
bilgiler aktaran Mehmet RODOP, yine son bölümde 

katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Seminer, 
Mak.  Müh. Mehmet RODOP ve Mak. Müh. Numan 
ŞAHİN’e teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.
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KLS Rooftop Serisi cihazlar, KLS AR-GE bölümü 
tarafından Ecodesign 2016/2281 regülasyonunu 
ve EN 14511-2018 standardı esas alınarak 
tasarlandı. Yüksek verimli cihazlar imal etmek ve 
Eurovent sertifikası ile cihazları belgelendirme 

hedefiyle firma, Rooftop serisini 21,40-91,60 
kW aralığında 10 model halinde oluşturdu.
Cihazlar, R410A gaz kullanarak soğutma çevrimine 
göre heatpump veya sadece soğutma olarak 
iki seçenekli olarak imal ediliyor. Heatpump 
olmayan cihazlarda opsiyonel olarak ısıtma 
ihtiyacı, oransal kontrollü sıcak su bataryası, çok 
kademeli elektrikli ısıtıcı veya doğalgazlı ısıtıcılar 
ile sağlanabiliyor. Cihazların verimini artırmak için 

sessiz scroll kompresörler kullanılıyor. Değişken 
yükleri karşılamak ve enerji tasarrufu sağlamak için 
cihazlar, iki devreli toplam iki adet sabit kompresörlü 
veya invertörlü kompresörlü (opsiyonel) olarak 
tasarlandı. Cihazın daha verimli çalışması ve 
superheat ayarının daha iyi yapılması için soğutma 
çevriminde Elektronik Expansion Valf kullanıldı. 
Kondenser üzerinden hava geçişini sağlamak için 
yüksek verimli sessiz aksiyel fanlar tercih edildi. 

Değişken yükleri karşılamak için de kondenser fanları 
frekans konvertörlü imal edildi. Şartlandırılmış 
hava tarafında hem ısıl performansı hem de hava 
sızdırmazlığını sağlamak için çift cidarlı kaya yünü 
izolasyonlu paneller kullanıldı. Cihazlarda panel filtreyi 
standart olarak kullanıldı. Opsiyonel olarak cihazın 
kullanım yerine ve müşteri isteğine göre farklı filtre 
uygulamaları da modellere entegre edildi. Standart 
modeller, tek iç ünite fanlı %80 iç hava %20 taze hava 
çalışacak şekilde tasarlandı. Talebe göre %100 taze 
havalı, karışımlı, ısı geri kazanımlı (tamburlu, çapraz 
akışlı plakalı, bataryalı) gibi cihazlar da mevcut.

Çalışma senaryosuna uygun olarak optimum 
verimli çalışma sağlayabilmek için mikroişlemci 
ve kontrol ekipmanları kullanıldı. Opsiyonel olarak 
sağlanan dokunmatik ekran ve kullanıcı arayüzü 
sayesinde cihazın tüm parametrelerine kolayca 
ulaşmak mümkün. Ethernet kablosu ile cihaza 
bağlanarak dünyanın her yerinden internet vasıtasıyla 
cihaz ile ilgili kontroller gerçekleştirilebilir.

Sektörden

KLS Rooftop Serisi

ESSİAD üyelerinden Kliterm Mühendislik firma 
sahibi Ali BÜYÜKYILDIZ, 03 Temmuz 2018 
tarihinde açılışını gerçekleştirdiği ve Altındağ’da 
yer alan Arçelik Bayisi’ne bir yenisi daha ekledi.

2 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirmiş oldukları 
açılış ile Arçelik Urla Bayisini hizmete açan ve aynı 
zamanda Kliterm Mühendislik Urla Şubesi olarak 
hizmet verecekolan mağaza,  Arçelik’in üst düzey 
temsilcilerinin de katılacağı resmi açılışını Mayıs 
ayında gerçekleştirip ürün çeşidi ve hizmetleriyle 
müşteri deneyimini farklılaştırmaya devam edecek. 

VRF klima sistemleri, ısı pompaları ve kaskad 
kazan sistemleri ile mühendislik hizmetine 
devam eden Kliterm Mühendislik Urla Şubesi 
deneyimli kadrosu ile hizmet verecek.

Kliterm Mühendislik Urla Şubesi ve Arçelik Bayisi Müşterilerine Hizmet Vermeye Başladı

İletişim Bilgileri
Adres: Hacı İsa Mah. Bülent Barakalı Cad. No.52 
Urla - İZMİR 
Tel: 0232 754 62 13 / 0506 093 08 90 
kliterm@kliterm.com • www.kliterm.com
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Sektörden

Doğu İklimlendirme web sitesi 
www.doguiklimlendirme.com 

artık yeni yüzü ile yayında! 

Bir süredir titizlikle güncellemesi 
devam eden site, müşterilerine 
daha iyi hizmet sunabilmek, 
bilgileri daha anlaşılabilir ve 
ulaşılabilir kılmak amacıyla 
güçlü bir alt yapı üzerinde 
oluşturuldu. Ayrıca tüm cihazlarla 
ve tarayıcılarla uyumlu çalışacak 
şekilde tasarlandı. İnternet 
sitesinde Doğu İklimlendirme’nin 
zengin ürün gamı, ürünlere 
ait detaylı bilgiler, seçim 

tabloları, teknik çizim ve montaj 
şemaları görüntülenebilmekte, 
firma hakkında haberlere ve 
kurumsal bilgilere rahatlıkla 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca tüm 
katalog, kitap, belge ve yayınlar da 
indirilebilmektedir. Birçok bölümü 
için güncellemeleri tamamlanan 
yeni web sitesinin müşterilerine 
daha iyi hizmet verebilmek için 
geliştirilmesine önümüzdeki 
günlerde de devam edilecektir. 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), sektörün yükselen 
ihracat potansiyeli, genişleyen 
pazarı, artan üye sayısı ve 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak 2019 
yılına yeni bir web sitesi tasarımı 
ile girdi. Üyelerine en iyi ve doğru 
hizmeti sunmayı hedef edinen 
İSİB, yeni kurumsal web sitesi ile 
üyelerinin ihracat faaliyetlerine 
yön verebilmesi için gerekli 
desteği sağlamayı amaçlıyor. 

isib.org.tr adresinden ziyaret 
edilebilecek olan sitede, İSİB’in 
önümüzdeki dönemde yapacağı 
faaliyetlere ilişkin bilgilere 
kolaylıkla ulaşılabiliyor. 

Bunun yanı sıra, ihracata yönelik 
destekler, ülke raporları, sektörel 
etkinlikler ile haberler ve 
duyurular da sitede yer alıyor.

Ayrıca, ihracatını artırmak isteyen 
veya ilk kez ihracat yapacak firma 
ve girişimciler için yapılmış olan 
www.ihracatpusulasi.org.tr 
web sitesi ile; Ticaret Bakanlığı 

tarafından verilen 14 farklı 
desteğin kolay ve anlaşılabilir 
olması amacı ile yapılan 
www.kolaydestek.gov.tr 
web sitelerine de ulaşımı sağlıyor.

Yurtdışından ürün taleplerinde 
etkin kullanılacak olan ve ürünün 
piyasa ismi yazıldığında ihracatçı 
firmaların iletişim bilgilerini 
verecek çok yönlü bir arama 
motoru da kısa zaman içerisinde 
sitenin İngilizce versiyonunda 
faaliyete geçecek. Kullanıcı 
dostu dizaynı, mobil uyumluluk 
özelliği ile çağın gereklerine 
uygun bir şekilde tasarlanan web 
sitesi, işlevsel yapısı ile dünya 
iklimlendirme pazarlarına ulaşmak 
isteyen ziyaretçilerini bekliyor. 

Doğu Iklimlendirme’nin Web Sitesi Yeni Yüzü ile Yayına Girdi www.doguiklimlendirme.com

Iklimlendirme Ihracatının Yeni Yüzü www.isib.org.tr

İklimlendirme sektöründe birçok yeniliğe imza 
atan Doğu İklimlendirme, AR-GE merkezindeki 
çalışmalarına 6 proje ile başlıyor. 
Firma, bu projeler ile hem kanal 
ekipmanları hem de klima 
santralleri konusunda inovatif 
çalışmalarına hız verecek. İzmir 
Menderes fabrikasındaki AR-
GE Merkezi’nde şuan 18 AR-
GE personeli görev yapıyor. 

Bugüne kadar TÜBİTAK işbirliği 
ile Türkiye’de ilk kendinden 

yıkamalı çift cidarlı davlumbaz, resirküle laminar 
akışlı tavan ve enerji geri kazanımlı mutfak ekoloji 

ünitesi gibi projeler hayata geçirildi. 
2019 Mart sonunda ısı geri kazanım 
cihazlarının verim testlerinin 
yapılacağı EN 308 - EN 13141-7 test 
laboratuvarı da devreye alınarak AR-
GE merkezi bünyesine katılacak. 

Doğu İklimlendirme AR-GE Merkezi, 
enerji verimliliği ve çevreci çözümler 
odağında araştırma-geliştirme 
faaliyetlerine devam edecek.

Doğu Iklimlendirme, AR-GE Merkezi Oldu
Doğu İklimlendirme bir süredir yürüttüğü AR-GE merkezi olma çalışmalarını tamamlayarak, 28 Aralık 2018 

tarihi itibari ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi olarak tescil edildi. 
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Başarır Soğutma’dan Sektöre Bir Mağaza Daha
Başarır Soğutma Ltd. Şti. Karabağlar’da açtığı “Şef 
Mutfak Endüstriyel” mağazasıyla sektörde gücüne 
güç katmaya devam ediyor. Arisco markasının Ege 
Bölge Bayiliği ile yola çıkan Şef Mutfak Endüstriyel, 

tüm profesyonel mutfak proje ve tasarım işlerinde en 
güvenilir ve en hızlı çözüm ortağınız olmayı hedefliyor.

Şef Endüstriyel Mutfak Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Binbaşı Reşat Bey Mah. Akçay Cad. No:3/A Gaziemir-İZMİR
Tel: +90 232 237 0 733 / info@sefmutfak.com / www.sefmutfak.com

Sektörden

Havalandırma sektöründe 1992 
yılında İzmir’de faaliyete başlayan 
İmco, başta fanlar olmak üzere 
uzun yıllar Avrupalı üreticilerin 
Türkiye temsilcisi olarak satış 

hizmetini sürdürdü. İmalat 
konusunun gelecekte daha da 
önem kazanacağını öngören İmco, 
ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazları, fanlar, elektrikli kanal 
ve santral tipi ısıtıcılar konusunda 
imalatlar yapması için 2000 yılında 
Venco’nun kurulmasını sağladı. 

Venco kısa sürede imalat 
serilerini genişletti, uluslararası 
standartların gerektirdiği 
sertifikalarını tamamladı ve bugün 
itibarıyla 4 kıtada 54 ülkeye ihracat 
yapan güçlü bir firmaya dönüştü. 

İthal edilen ürünlerin yerli olarak 
üretilme kapasitesine ulaşılmasıyla 
birlikte, iç pazar satışını yöneten 
İmco, daha verimli ve organize 
bir hizmet sunma amacıyla 
Venco ile birleşme kararı aldı.  

Firma tarafından yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Tek ve daha güçlü bir yapı olarak, 
Venco bünyesinde çalışmaya 
devam edilerek, oluşacak verim 
artışıyla birlikte hem iç hem de dış 
pazarda çok daha büyük hedeflere 
ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Imco, Venco ile Birleşme Kararı Aldı
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Sektörden

Türkiye’de iklimlendirmenin öncü firmalarından 
Form Şirketler Grubu, Mitsubishi Heavy 
Industries ile ortaklık anlaşması imzaladı. 
Klima sektörüne yön verecek bu anlaşma ile 
kurulacak yeni ortak girişimin adı Form-MHI 
Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olacak.

Türkiye’de iklimlendirme alanında 
öncü firmalardan Form Şirketler Grubu 
iştiraklerinden Form VRF Sistemleri A.Ş. 
bünyesinde ortak girişimin kurulması 
amacıyla, Japon sanayisinin önde 
gelen firmalarından Mitsubishi Heavy 
Industries’in iştiraki Mitsubishi Heavy 
Industries Air Conditioning Europe 
(MHIAE) ile ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma 
kapsamında MHIAE,  Form VRF Sistemleri A.Ş.’nin 
paylarının bir kısmını satın alacak. Bu yeni ortaklık 
kapsamında ev tipi klimadan, profesyonel ürünlere 
kadar tüm Mitsubishi Heavy Industries klima 
ürünlerinin pazar payının artırılması hedefleniyor. 

2011 yılından bugüne Mitsubishi Heavy Industries’in 
VRF cihazlarının Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi 
konumunda olan Form VRF Sistemleri A.Ş. geçtiğimiz 
yıl Mitsubishi Heavy’nin split ve ticari split klima 
ürünlerini de portföyüne ekleyerek bulunduğu 
pazardaki payını genişletti. İmzalanan ortaklık 
anlaşması kapsamında, Form VRF Sistemleri A.Ş.’deki 
pay devrinin ve şirketin yeni ünvanının Form-
MHI Klima Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 
değiştirilmesinin, yasal onayların alınmasını takiben 
2019 Mart ayı sonrasında tamamlanması planlanıyor.
Söz konusu ortalık hakkında konuşan Form Şirketler 
Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç KORUN şunları 
söyledi: Klima yaşam konforumuzu yükselten bir 
ürün ve her geçen gün bir lüks olmaktan çıkıyor. Diğer 
Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’de klima 
pazarının potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. Türkiye Avrupa’nın en büyük VRF klima 
pazarına sahip. Bu pazar içinde gerçekleştirdiğimiz 
satışlar ile Mitsubishi Heavy Industries markalı VRF 
ürün satışlarında birçok kez Avrupa birincisi olduk. 
Form olarak Türkiye’deki binlerce projede Mitsubishi 
Heavy ürünleri ile kaliteli çözümler sunduk.

Dünyanın en büyük klima üreticilerinden biri olan 
Japon MHIAE firması ile gerçekleştirdiğimiz bu 
ortaklık anlaşmasını ülke ekonomimiz açısından da 
oldukça önemli bir katkı olarak görüyoruz. Ülkemize 
yabancı yatırım getirecek ve yeni istihdamlar 
sağlayacak bu ortaklığın ilerleyen günlerde daha çok 
büyüyeceğine olan güvenimiz tam.  2011’den beri 

süren iş birliğimiz bu anlaşmayla taçlandı. Bu ortaklık 
çerçevesinde Form MHI Klima Sistemleri olarak bu 
alanda oluşturacağımız konsept mağazalarda sadece 
Mitsubishi Heavy Industries markalı ürünler satacağız. 
Bu çerçevede satacağımız tüm split ürünlerimiz 
son teknoloji, çevre dostu ve yüksek verimli ürünler 
olacak.  Hali hazırda devam etmekte olan VRF proje 
satışlarımıza ek olarak, satışlarına geçtiğimiz yıl 
başladığımız split klimalar alanında da 2019 sonuna 
kadar 40 adet konsept mağaza açmayı planlıyoruz. Bu 
sayıyı üç yıl içeresinde 100’e çıkarmayı amaçlıyoruz. 
Hedefimiz, 3 yıl içerisinde üst segment klima 
pazarının önde gelen firmalarından biri olmak. Ayrıca 
Form Şirketler Grubu olarak tüm ürün gruplarımız 
bazında 3 yıl içerisinde 100 Milyon Euro’luk ciroya 
ulaşmayı da hedefliyoruz. Sektörün 55 yıllık deneyime 
sahip firmalarından biri olarak aynı zamanda ülke 
ekonomisine ve sektörümüze katma değer sağlayacak 
bu yatırımın aracısı olmaktan gurur duyuyoruz, dedi. 

Ortaklıkla ilgili konuşan Mitsubishi Heavy Industries 
Air-Conditioning Europe Genel Müdürü Ryoichi 
KARİYA, Türkiye ekonomisine ve gelecekteki büyüme 
potansiyeline inandıklarını ve Form’un kaliteli iş yapma 
gücüne güvenerek bu yatırıma karar verdiklerinin altını 
çizdi. Yeni kurulacak ortak girişim bünyesinde Form’un 
55 yıllık mühendislik tecrübesi ve etkin satış gücü ile 
Mitsubishi Heavy‘nin teknolojik kabiliyetlerinin bir 
araya geleceğini belirtti. Firma merkezinin İstanbul’da 
bulunacağını ancak, İstanbul dışında da İzmir, Ankara, 
Antalya, Adana ve Bursa bölge müdürlükleriyle tüm 
Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafyada hizmet 
vereceğini söyledi. Kariya, Avrupa normlarını kabul 
eden yüksek standartlara sahip Türk klima pazarında 
Mitsubishi Heavy’nin sunduğu son teknoloji yüksek 
verimli ürünlerle daha rekabetçi bir ortam yaratmayı 
ve aynı zamanda küresel ısınmanın engellenmesine 
de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. 

Klimada Türkiye ve Japonya’nın Öncü Firmaları Güçlerini Birleştirdi
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Sektörden

 Kayseri Develi Hastanesi’nin Sağlıklı Ve Enerji Verimli Havalandırma Çözümü, 
ALDAĞ A.Ş. Klima Santralleri

ALDAĞ A.Ş. Klima Santralleri, Kayseri Develi 
Hastanesi’ne hizmet verecek. 7.830 m2 oturum 
alanı üzerinde, 30.095 m2 kapalı alana sahip 150 
yataklı modern cihazlar ile donanımlı yeni Kayseri 
Develi Hastanesi’nin sağlıklı ve enerji verimli 
havalandırma çözümü, ALDAĞ A.Ş. tarafından üretildi.

Yaklaşık maliyeti 52 milyon lirayı bulan ve Eyüboğlu 
İnşaat tarafından inşa edilen sağlık tesisi için ALDAĞ 
A.Ş. tarafından 8.000-30.000 m3/h kapasite aralığında 
17 adet klima santrali ile 8.000-18.000 m3/h kapasite 
aralığında, sağlık sektörü ve temiz oda uygulamaları 
için ALDAĞ A.Ş. AR-GE grubu tarafından özel olarak 
dizayn edilen hijyenik klima santrali üretildi. 

ALDAĞ Hijyenik Klima Santralleri ile hastanenin hava 
kalitesinde güvenilir hijyen koşulları sağlanırken, 
aynı zamanda mahallin sıcaklık, nem, pozitif-negatif 
basınç gibi parametreleri de kontrol altında tutuluyor.

İSİB tarafından her yıl düzenlenen ve sektörün 
başarılı ihracatçılarının açıklandığı “İklimlendirme 
Sektörü Başarılı İhracatçıları” ödüllerinde, 2017 
yılı “En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma” 
ödülünün sahibi Daikin Türkiye oldu. Daha önceki 
yıllarda da bu ödülü alan Daikin, ihracattaki 
iddiasını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Daikin, 2017 yılında yaptığı yaklaşık 156 milyon TL’lik 
split klima ihracatıyla İSİB’in “En Çok Split Klima 
İhracatı Yapan Firma” ödülünü almaya hak kazandı. 
İklimlendirme sektörünün başarılı ihracatçılarını 
açıklamak ve ödüllendirmek üzere İSİB tarafından 
her yıl düzenlenen “İklimlxendirme Sektörü Başarılı 
İhracatçılar Ödülü” 18 ayrı kategoride veriliyor.

AR-GE ve Lojistik Üssü

Sakarya’da 42 bin m2’si kapalı, toplam 100 bin 
metrekarelik alana kurulu fabrikasında klima, 
kombi, radyatör, klima santrali ve fan coil 
üretimi yapan Daikin Türkiye, aynı zamanda 
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Ermenistan’ın içinde bulunduğu 
CIS ülkelerinin de merkezi konumunda. 

2017 yılında 100 milyon dolar ihracat rakamına 
ulaşan Daikin Türkiye, 2020 yılında bu rakamı 
200 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. 

Daikin Türkiye için ihracatın çok önemli hususlardan 
biri olduğunu belirten Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
ÖNDER, “Daikin Türkiye olarak, Hendek Üretim 
Tesislerimizde ürettiğimiz klimaları tüm Daikin 
grup ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu yılı 100 milyon 
dolar ihracatla kapattık. 2020 yılında ihracatımızı 2 
katına çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye’yi bölgemizin 
üretim, AR-GE ve lojistik üssü olarak konumlama 
hedefimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Almış 
olduğumuz bu ödül de hedefimize adım adım 
ilerlediğimizin bir göstergesidir” diye konuştu.

Daikin, “En Çok Split Klima Ihracatı Yapan Firma” Ödülünü Aldı
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Bu sayımızdaki Pencere bölümünde Lazer Isıtma 
Soğutma Klima San. Tic. Ltd. Şti. Firma Sahibi  
Mahmut UZUNOĞLU ile röportaj gerçekleştirdik.

Bize biraz kendinizden ve şirketinizden bahsedebilir 
misiniz?

1960 yılında Rize’de doğdum. İlkokul, ortaokul 
ve lise eğitimimi tamamladıktan sonra İzmir’e 
taşındım. Soğutma sektörüne ilk başlangıcım Barlas 
Soğutma’da oldu. 8 ay Barlas Soğutma’da çalıştıktan 
sonra askere gittim. 18 aylık askerlik sürecinden 
sonra Barlas Soğutma’da çalışmaya devam ettim. 3 
yıl daha Barlas Soğutma’da çalıştım. Ardından Bella 
Dondurma Makinaları firmasında çalışmaya başladım. 
1 yıl soğutma cihazları üretim şefliği görevini 
yaptıktan sonra işten ayrılıp kendi şirketimi kurma 
kararı aldım. 22 Şubat 1986 tarihinde Karabağlar’da 
Lazer Soğutma'yı kurdum. 

Lazer Soğutma’nın ilk kuruluş yıllarında 2 yıl boyunca 
faaliyetleri, klima bakımı montajı ile soğutma cihazları 
servisi ve montajı olarak devam etti. 

1988 senesinde Lazer Soğutma markası ile LRSN 
model soğutma cihazlarımızı üretmeye başladık. 1994 
yılında Karabağlar’da 900m2 atölyemizi inşa edip 
üretim kapasitemizi arttırdık. 1994 yılındaki faaliyet 
planlamamız soğuk depo cihazı ve soğuk depo kapısı 
üretimi olarak kararlaştırdık. O yıldan itibaren LRSN 
model soğutma cihazı üretimimizi sürdürmekteyiz. 

2000 yıllarına doğru piyasalarda soğuk hava 
depolarına olan ihtiyacın artması ve mevcut 
atölyemizin üretimimizi karşılayamamasından 
dolayı 2000 yılında Torbalı’da yer alan 4000m2’lik 
fabrikamızı inşa ettik. Fabrikamızda soğuk depo paneli 
üretimine de başladık. 2000 yılındaki üretim planı 
stratejimiz tamamen soğutma sistemleri üzerine 
kuruldu. Soğutma cihazları, soğuk depo paneli, soğuk 
depo kapısı, buzlu su tankları üretimini 19 yıldır 
gerçekleştirmekteyiz.

Şirket faaliyetleriniz ile ilgili bir değerlendirme 
yaparsak, yeni dönemde hedefleriniz ve projeleriniz ile 
ilgili neler yapmayı planlamaktasınız?

Pencere

"Sektörümüzde dünden bugüne üretilen cihazların farklılığı konusunda, 
yeni sistemli ürün ekipmanlarında ve cihazlarda enerji tüketiminin azalıp 

verimin arttığı gözle görülür şekilde belli olmaktadır. 

Her geçen gün soğutma cihazlarının geliştiğini ve kullanıcıyı 
ciddi maliyetlerden kurtardığını düşünüyorum."
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Firmamızın 2019 yılı değerlendirme toplantısı 
doğrultusunda yeni hedeflerimiz hitap edilen müşteri 
yelpazesini arttırmak, AR-GE çalışmalarını attırmak 
ve 2019 yılı planlamalarını mevcut piyasalardaki ciddi 
ve zamansız hareketlenmelerden dolayı yılda 4 kez 
olmak üzere 3 aylık periyodlarda gerçekleştirmektir. 

2019’un 1. çeyreğindeki projelerimizden biri olan 
üretim hattımızı yeni sistem ve teknolojiye göre 
yenileme çalışmalarımız da devam etmektedir.

Pazarlama ve üretim stratejinizi hangi faktörler üzerine 
oluşturuyorsunuz?

Pazarlama stratejimizde müşteri memnuniyetini ve 
satış sonrası teknik destekleri ciddi anlamda kontrollü 
gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz her soğuk depo da aynı 
titizliği ve özeni gösteriyoruz. Pazarlama stratejimizde 
başlıca ana maddelerimiz bunlardır. 

Üretim stratejimizde ise firmamızın ana kuralı vardır; 
“yaptığın işi patrondan ve müşteriden önce kendinin 
beğenip içine sinmesi” Fabrikamızın alan şefleri ve 
alan personellerinin bu sistemle ilerlemesi üretimdeki 
başlıca stratejimizdir.

Genel bir değerlendirme yapmak istersek sektörün 
Türkiye ve Dünyadaki durumunu nasıl görüyorsunuz? 
Meslek hayatınıza ilk başladığınız zamandan bu 
zamana kadar sektörün geldiği nokta nedir?

Sektörümüz her zaman, belli zamanı ve dönemi 
olmaksızın sürekli ihtiyaç duyulan bir sektördür. 
Sektörün Türkiye’deki durumu ile ilgili olarak 
gıdalardan, sebze ve meyveden örnek verecek 
olursak, coğrafi konumumuzdan ve bölgelere göre 
iklim değişikliğinden dolayı çok fazla meyve ve 
sebze yetişmektedir. Bu durum stok için soğuk depo 
ihtiyacını doğurur. Bu sadece sebze ve meyve için bir 
örnek, daha bir sürü depolanabilir ürünler mevcut. 
Ülkemizin soğuk depo ihtiyacı durumunun çoğu 
ülkeden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Dünyada 
ise belli noktalarda özellikle tropikal bölgelerde ihtiyaç 
olduğunu düşünüyorum. Gelişmekte olan ülkelerin, 
özellikle son yıllarda Afrika ve Asya kıtasının, soğuk 
depoya olan talepleri ciddi orana artmaktadır. 1980’li 
yıllardan sektörün bu zamana kadar geldiği süreç 
sürekli değişim ve zamana uyulması gereken bir 
hal almıştır. Ben ilk başladığımda ve 2000’li yılların 
başlarına kadar da soğuk depolarda strafor ve paket 
tipi soğutma cihazı mevcuttu. Zamanla ve yeni 
teknolojilerle split tip soğutma cihazları ve poliüretan 
soğuk depo panel sistemleri soğuk depolar bir 
anlamda evrim geçirdi. Hala sürekli yeni sistem ve 
teknolojiler sektörümüzde etkindir.

AR-GE çalışmalarınız hakkında biraz bilgi verebilir 
misiniz? AR-GE yatırımlarına ağırlık verilmesi ve 
ihracatın güçlendirilmesi ile ilgili sizin önerileriniz 
nelerdir? Sektörde üretilen cihazların geçmişteki ve şu 
andaki durumu kıyaslandığında günümüz ürünlerini 
yeterli görüyor musunuz?

Pencere
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AR-GE çalışmalarımız kapsamında 2018 yılında 
ağırlıklı olarak soğuk depolarda dijitalleşme üzerinde 
çalışmalarda bulunduk. AR-GE bölümü ve çalışmaları 
benim en çok keyif aldığım bölümlerden biridir. 35 
yıldır bu sektörün içinde olmama rağmen yeni şeyler 
öğrenmek bana ciddi anlamda keyif veriyor. 

2018 yılındaki en büyük AR-GE başarımız kendi 
içimizdeki düzenlemeler oldu. Şirketimizde 5 adet 
yeni departman açarak hedeflerimize yaklaşmak 
konusunda hızlı, ciddi ve başarılı adımlar attık. İş 
hayatının yanı sıra insanın kendi içinde de bir AR-GE’si 
olması gerektiğini düşünüyorum. Çağın ve teknolojinin 
hızla ilerlemesine, bizler ve şirketlerimiz de uymazsa 
eğer işlerin gidişi olumsuz anlamda seyir eder. Bunun 
örnekleri de dünyada dev markalarda gerçekleşti. 
Ürünün yeni sistemli, özen ve titizlikle üretilmesi 
ile firmaların kendilerine göre satış prensiplerinin 
olmasından sonra iç ve dış pazarda da güçlenmenin 
gerçekleşeceğini düşünüyorum. 

Sektörümüzde dünden bugüne üretilen 
cihazların farklılığı konusunda, yeni sistemli ürün 
ekipmanlarında ve cihazlarda enerji tüketiminin azalıp 
verimin arttığı gözle görülür şekilde belli olmaktadır. 
Her geçen gün soğutma cihazlarının geliştiğini 
ve kullanıcıyı ciddi maliyetlerden kurtardığını 
düşünüyorum.

Şu anki mesleki eğitim ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 
Örneğin nitelikli personel konusunda yaşanan sıkıntı ile 
ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir?

Mevcut meslek eğitimlerinden ziyade benim görüşüm 
kişinin işyerini severek çalışması ve işini severek 
yapmasıdır. Kişinin içinde bu sektördeki işi yapmak 
yoksa ve isteksiz ise ne kadar eğitimli olursa olsun 
kişiden verim alınamaz ve normal bir kişiye göre 
işi öğrenme süresi çok daha fazla zamana mâl 
olabilir. İşini severek yapan ve işyerini seven kişiler 
ise işi normal öğrenim zamanından bile daha erken 
öğrenebilmektedirler. Bizim bu konudaki stratejimiz 
ve bir numaralı kuralımız ''işini sev, işin de seni sevsin''.

Takdir edersiniz ki, iş hayatı insanın hayatını doğrudan 
etkilemektedir. Sizin iş hayatınızda karşılaştığınız 
zorluklar nelerdir? Bu noktada yaşadığınız tecrübeleri 
genç meslektaşlarınıza aktarabilir misiniz? Veya 
yaşadığınız anılardan birkaç kesit aktarabilir misiniz?

1987 senesinde Denizli’ye montaj yapmaya gittim. 
Cihazda bir parça eksikti o zamanlar cep telefonu 
yok, bende postaneye gittim. Postaneye gittiğimde 
anormal bir kalabalık vardı, şaşırmıştım. Kalabalığın 
nedenini sorduğumda “yarın bayram” dediler. Çalışma 
temposuna kendimi öyle kaptırmıştım ki bayram 
olduğunu bile unutmuştum, orda çok hüzünlenmiştim. 
Aynı akşam Denizli’den İzmir’e otobüsle, ayakta 
geldim. Gece 3’te Karabağlar’a varmıştım. Arabam 
yoktu. Gece 3’te dolmuş olmadığı için Karabağlar’dan 
Hatay Nokta’daki evime yürüyerek gittim.

Derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğu 
projeler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Derneğin faaliyetlerini takip etmekteyim ve ciddi 
anlamda çalışmalar görüyorum. Sürekli ziyaretler, 
fuar katılımları, üyelerin her birine gösterilen özel 
ilgi, kolay ulaşılabilirlik, taleplerin hızlı bir şekilde 
değerlendirilmesi ve en önemlisi de EHİS LAB 
Projesi’nin ciddi anlamda takibi ve üzerinde sürekli 
çalışmalar yapılması dernek hakkında başlıca 
düşüncelerimdir.

Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Öncelikle 2019-2021 dönemi Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Güray KORUN ve yönetim kurulunu 
tebrik ederim. Biz, Lazer Soğutma olarak ESSİAD’ın 
ilk üyelerindeniz ama bütün üyelerimizin derneğimizi 
sahiplenmesi ve ana amacın sadece sektöre hizmet 
etmek olduğunu bilmesini isterim. Ülkemizdeki 
mevcut sektörler, sanayiciler ve ticaretçiler için de 
2019 yılının sıkıntısız, planlı ve hedeflere ulaşılan bir 
yıl olmasını dilerim. Sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza 
çalışma hayatınızda başarılar dilerim.•

Pencere
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Söyleşi

İlk kez 1993 yılında düzenlenen ve bu yıl 14. kez 
düzenlenecek olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 
İzmir Şubesi yürütücülüğünde 17-20 Nisan 2019 
tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hazırlığına iki yıl önce 
başlanan kongrenin taslak programı yayımlandı.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali GÜNGÖR 
kongreye ilişkin şunları söyledi: 

“Kongremiz her defasında tesisat mühendisliğinin temel, 
güncel ve gelişmekte olan konularını ele alan, çeşitli 
platformlarda eğitim, bilgilendirme, düşünme ve tartışma 
ortamları yaratan zengin içeriğiyle ve sosyal etkinlikleri 
ile katılımcılarının takdirini kazanmakta, bir sonraki 
kongre tarihi hemen takvimlere işaretlenmektedir.  
Tesisat Kongreleri, en az bir yıl öncesinden başlayan 
Yürütme Kurulu çalışmaları, Düzenleme Kurulu, 
Danışmanlar Kurulu görüşleri, sektör dernekleri 
görüşleri, seminer, sempozyum, kurs yöneticileri 
görüşleri, bir önceki Kongre katılımcılarının görüşlerini 
yansıtan anketler ile şekillenir ve iletilen her bir fikrin, 
önerinin titizlikle değerlendirilmesi ile oluşur. Bu kez 
de aynı heyecanla kongre hazırlıkları sürmektedir. 
İzmir, İstanbul, Antalya gibi illerden belirlenen 
ve alanlarında uzman olan 26 kişiden oluşan 
yürütme kurulumuz bugüne kadar geniş katılımlı 
7 toplantı gerçekleştirmiştir. Yürütme Kurulumuz; 
Danışmanlar Kurulu ve sektör derneklerinin görüş 
ve önerilerini yazılı almanın yanı sıra 26 Temmuz 
2018 tarihinde Odamız İstanbul Şubesi toplantı 

salonunda gerçekleştirdiği toplantıda da bilgi 
edinme imkânı yakalamıştır. Bu toplantıya 16 dernek 
temsilcisi katılım sağladı. Katılımcıların, 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin geliştirilmesine 
yönelik görüş ve düşüncelerini dile getirmelerinin 
yanı sıra toplantıda ilgi alanlarına giren konularda 
birçok dernek görev de almak istediğini ifade etti. 
Düzenleme, Yürütme, Danışmanlar Kurulları ile sektör 
dernek ve temsilcilerinin talepleri doğrultusunda 
kongre programımız son aşamaya gelmiştir. 

TESKON 2019’UN ANA TEMASI: “MEKANIK 
TESISATTA GERÇEKLER ve GELECEK” 

Mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan 
tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar arasında 
ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini bu alanda çalışan 
mühendisler ve mimarlar olarak bizler bilmekteyiz. 
Bununla birlikte, mekanik tesisat alanında teknoloji, 
operasyonel talepler, kodlar ve tasarım hedefleri 
sürekli değişiyor. Sistem tasarımcıları, üreticiler, 
temsilciler ve taahhüt firmaları değişen endüstri 
ortamına uyum sağlamak durumundadır.

Kongrede “Entegre Yenilenebilir Enerjili Sistemler”, 
“Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji Verimliliğinin Birleşimi”, 
“Mekanik Tesisat Mühendisinin Mimarideki Rolü”, 
“Güvenli, Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar”, 
“Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin 
İnterneti (IoT: Internet of Things) Kavramının Etkisi”, 
“Ortak Sistem Sorunları ve Yanlış Uygulamalar”, 
“Yüksek Performanslı Sistemlerin İşletmesi ve Bakımı” 
konularına bağlı olarak tasarım, sistemler, uygulama, 

“Taslak Programı Yayınlanan TESKON 2019
Sektörü İzmir’de Buluşturuyor”

Kongre Yürütme Başkanı ve 

Soğutma Dünyası Editörü 

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR: "14. 

Ulusal Tesisat Mühendisliği 

Kongresi kapsamında bu 

yıl düzenlenecek olan 

sempozyum, seminer, kurs 

çalışmalarının konuları 

belirlendi. TESKON 2019’un 

içeriğine ilişkin çalışmalar 

tamamlanmak üzere."
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test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, 
eğitim araçları ve yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. 
mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini 
ve uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital 
teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi kurgulamaya 
çalışacağız. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
içeriğindeki çok çeşitli ortamlarda bilgi ve bilginin 
paylaşılması için değerli bir fırsat sunulacaktır.

TESKON Kapsamında Seminer ve 
Sempozyumlar Önemli Yer Tutmakta

TESKON, farklı konu başlıklarında düzenlenen 
sempozyum ve seminerler ile çeşitli alanlardaki 
uzmanlık konularını kongreye taşımayı amaç edinmiştir. 
Yöneticilerinin çalışmalarıyla gerçekleştirilen bu 
platformlara gelen bildiri ve gösterilen ilgi her 
kongrede daha da artmaktadır. TESKON 2019’da 
da bu platformlar yine önemli bir yer tutmaktadır. 

TESKON 2019’da toplam yedi tane sempozyum 
düzenlenecektir. Bunlar "Akışkanlar Mekaniği", 
"Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar", "Isıl 
Konfor", “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve Simülasyon 
Tabanlı Ürün Geliştirme”, "Soğutma Teknolojiler” ve 
“Termodinamik” sempozyumlarıdır. Ayrıca Kongre 
kapsamında “Mekanik Tesisatta Dijitalleşme”, 
“Jeotermal Enerji”, “Yangın Güvenliği Konusundaki 
Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektrik Yangın Korunum 
Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı”, “Bacalar”, “Bina 
Performans Simülasyonları: Uygulamalar, Fırsatlar, 
Kısıtlar”, “CO2 Salımlarının Azaltılmasında Ezber Bozan 
Yenilikçi Önlemler ve Ekserji”, “Mekanik Tesisatta 
Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı”, “Test Ayar Dengeleme 
(TAD), Commissioning - Kontrol İşletmeye Alma Kabul 
(KIK)” ve “Tesisatlarda Sismik Koruma” seminerleri 
düzenlenecektir. Kongre, tesisat mühendisliği alanındaki 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayan bildirilerin 
yanında, tesisat mühendisliği ile ilgili olmak üzere temel 
bilim dallarında yapılmış teorik ve deneysel bildirilerin 
sunumuna da imkân vermektedir. Hakemler ve Kongre 
Bilim Kurulu değerlendirmelerinden sonra sunum için 
kabul edilen bildirilerden seçilenler ayrıca MMO Tesisat 
Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanacaktır. Kongre 
platformlarından seminer ve sempozyum çalışmaları, 
yöneticileri vasıtasıyla çok yoğun bir şekilde devam 
etmektedir. Geçen kongrelerimizde olduğu gibi TESKON 
2019'a da özet ve bildiri katılımı anlamında önemli 
sayıda başvuru gerçekleşmiştir. 286 özetin gönderildiği 
kongremize gelen bildiriler, seminer sempozyum 
yöneticilerinin yanı sıra yürütme kurulu ve danışmanlar 
kurulu tarafından hassasiyetle değerlendirilmiş ve 
187 bildiriye taslak programda yer verilmiştir. 

15 Farklı Konuda Kurs Gerçekleştirilecek

Her TESKON'da olduğu gibi kurslar bu sefer de 
önemli bir hacim tutmaktadır. Kurs açmak için 15 

ayrı konuda başvuru oldu ve bu kurslar Yürütme 
Kurulunda tartışılarak açılması planlanmaktadır. 

Kurslar, "Havuz Nem Alma İklimlendirmesi", "Sistem 
Seçimi", "Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal 
Korozyon Koruma Uygulamaları", "İndüksiyon (Chilled 
Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve Uygulaması", 
"VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar 
Havalandırma Sistemleri", "Pompaya Giriş ve Enerji 
Verimliliği", "Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları", 
"Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın 
Söndürme Sistemleri Hesaplamaları", "Uygulamalı 
Psikrometri ve İklimlendirme", "Hastane Hijyenik 
Alanlar Proje Hazırlama Esasları", "İklimlendirme 
Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik 
Hesaplamaları", "Hava Kanalı İmalatı Montajı ve 
Testleri", "Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde 
Hava Dağıtım Ekipmanları", "Isıl Sistemlerin Tasarımı" 
ve "Medikal Gaz Tesisatı" konularında düzenlenecektir. 
Kursların içerikleri sekretaryamıza ulaşmıştır. Kurs 
katılımcı sayısı, salon kapasitesi ile sınırlı olduğu 
için başvuruda öncelik esas kabul edilecek ve 
yeterli kayıt almayan kurslar açılmayacaktır. Bu 
açıdan kurslara önceden kayıt yaptırmak kursların 
programda yer almasının tespiti için önemli olacaktır. 

Bu kongremizde bakanlık, dernek, oda ve sektör 
temsilcilerinin konuşmacı olarak katılacağı panelde 
“Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde 
Uyum” konusu tüm yönleriyle ele alınacak. Ayrıca 
“Tesisat Sektöründe Yeni Gelişmeler, Uygulamalar 
ve Eğilimler” konusunda bir forum düzenlenecektir. 
Kongremizin önemli platformlarından olan sabah 
toplantılarına ilişkin konu ve davetli katılımcılar 
Yürütme Kurulumuz tarafından belirlenerek Düzenleme 
Kurulumuzun onayına sunulmuştur. Kongremizde 
çok uzun yılların birikimi olarak sektörümüzde 
kullanılan terminolojileri öğrenmek ve yeni ortak 
kullanımlara ulaşmak amacıyla “İklimlendirme 
terimleri sözlüğü” çalışmasını başlattık. Kongre 
sürecinde ilk basımı tüm sektörle paylaşılacak, gelen 
öneri ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir sözlük 
sektörümüze kazandırılacaktır. TESKON; seminerleri, 
sempozyumları, kursları, teknik bildiri oturumları, 
paneli, forumu, konferansları, sabah toplantıları ve 
sosyal etkinliklerinin yanı sıra kongre paralelinde 
Hannover Messe organizasyonunda düzenlenen 
Teskon+Sodeks fuarı ile oluşturduğu bütünlükle, 
sektör için gelenek haline gelen önemli bir bilgi üretme 
ve paylaşma platformu olma özelliği taşımaktadır.
Başlangıcından beri destek gören ve sektörümüzün tüm 
bileşenleriyle sahiplendiği “Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi”nin yakın zamanda içerikli programını 
paylaşacağız. Şimdiden bu oluşumda destek olan kişi, 
kurum, kuruluşlarımıza kongre yürütme kurulu adına 
teşekkür ediyorum. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı’nda sektörün 
tüm bileşenleriyle birlikte olmayı ümit ediyorum.”•
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KOBİ Rehberliği Sistemi ile piyasada çantacı 
olarak ifade edilen aracılar ortadan kalkacak. 
Görev ve yetkisini kötüye kullananlara 
izin verilmeyecek. Bu işin eğitimini almış, 
saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ 
rehberleri ve teknik danışmanlar, KOSGEB 
Destekleri kapsamında KOBİ’lere rehberlik 
hizmeti verecek.

Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmelerin (KOBİ) proje hazırlama 
ve yürütme süreçlerine yardımcı 
olacak rehberler geliyor. Hayata 
geçecek yeni sistemle akredite 
KOBİ rehberleri sahaya inecek. 
Bu kapsamda hazırlanan 
KOBİ Rehberliği ve Teknik 
Danışmanlık Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliği değerlendiren T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
VARANK, “Bu yönetmelikle birlikte 
piyasada çantacı olarak ifade edilen 
aracılar ortadan kalkacak. Görev 
ve yetkisini kötüye kullananlara 
izin verilmeyecek. Bu işin eğitimini 
almış, saha tecrübesi olan, 
alanında yetkin KOBİ rehberleri 
ve teknik danışmanlar, KOSGEB 
Destekleri kapsamında KOBİ’lere 
rehberlik hizmeti verecek. Sistemin 
devreye girmesiyle birlikte ilk 
etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 
400 Teknik Danışman alanda 
görev almaya başlayacak” dedi.

Sağlıklı İletişim

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) ile KOBİ’ler 
arasında daha sağlıklı bir iletişim 
kurulması amacıyla yeni bir sistem 
oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Varank, KOBİ Rehberliği 
ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri 
Hakkında Yönetmelik ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. KOBİ’lerin 
standartları belirlenmiş bir şekilde 
doğru yönlendirilmesinin önemine 
işaret eden Bakan Varank, 
“KOBİ’lerin sağlıklı bir şekilde 

rehberlik ve danışmanlık hizmeti 
almasını önemsiyoruz. Yayımlanan 
yönetmelik ile KOBİ Rehberliği ve 
Danışmanlığı Sistemi’ni getiriyoruz. 
Bu sistem ile KOBİ’ler, kuralları 
belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş bir 
alanda rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti alacak” diye konuştu.

Kalite Yükselecek

Varank, bu sistem ile birlikte 
KOBİ’lerin KOSGEB destek 
programlarından daha etkin 
yararlanacağını işaret ederek, 
“KOBİ’lerin proje hazırlama 
ve yürütme aşamalarında 
aracılar nedeniyle yaşadığı 
sorunlar ortadan kalkacak. Bu 
işin eğitimini almış, alanında 
yetkin KOBİ rehberleri ve teknik 
danışmanlar, KOBİ’lere
rehberlik hizmeti verecek. Böylece 
KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri 
geliştirilecek. Danışmanlık 
hizmetlerinde standart sağlanacak 
ve kalite yükselecek.” dedi.

Akreditasyon Görevi

Bu düzenleme sayesinde 
KOSGEB’in KOBİ rehberleri 
ve teknik danışmanları 
yetkilendireceğinin yani bir 
anlamda akreditasyon görevi 
üstleneceğinin altını çizen Varank, 
“3 yıl içinde, 4 bin KOBİ’nin 
rehberlik ve teknik danışmanlık 
hizmetlerinden faydalanmasını 
bekliyoruz” diye konuştu.

Yönetmelikte Neler Var? 

KOBİ rehberlerinin ve teknik 
danışmanların nitelikleri, 

sunacakları hizmetler, 
yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
denetlenmesine ilişkin esasların 
yer aldığı yönetmeliğe göre 
KOBİ rehberi olmak isteyenlerde 
şu şartlar aranacak:

•Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından yürürlüğe konulan KOBİ 
Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek 
Standardı kapsamında Mesleki 
Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak, 
•KOBİ rehberliği eğitimini 
tamamlamak, 
•En az 240 saat danışmanlık 
tecrübesine sahip olmak veya 
büyük ölçekli işletmelerde son 10 
yıl içerisinde en az 3 yıl üst düzey 
yönetici (genel müdür, genel müdür 
yardımcısı ve bunların emsalleri ile 
üstleri) olarak görev yapmış olmak.

3 Yılın Ardından Kıdemli 
KOBİ Rehberi

Bu şartları taşıyanlar KOBİ 
rehberi olabilecek. KOBİ rehberi, 
sunduğu hizmetlere ve KOSGEB 
tarafından yürütülecek izleme 
ve denetim sonuçlarına göre 
yetkilendirme tarihinden 3 yıl 
sonra kıdemli KOBİ rehberi 
olarak yetkilendirilebilecek. KOBİ 
rehberleri, işletmelerin mevcut 
durumlarının analiz edilmesi, 
sorunlarının ve ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, işletmelere 
tavsiyelerde bulunulması ve 
yönlendirme yapılması, işletmelere 
proje hazırlama ve yürütme 
süreçlerinde rehberlik edilmesi 
gibi hizmetler verecek.•
Kaynak: KOSGEB e-dergi Şubat Sayısı
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. 
Çetin Ali DÖNMEZ TRT Haber’de KOBİ 
Rehberlik Sistemi ve KOSGEB desteklerine 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOSGEB’in KOBİ kapsamına giren bütün işletmelere 
destek sağlarken, imalat sanayiinde faaliyet 
gösteren işletmelere ağırlıklı olarak destek verdiğini 
aktaran Dr. Çetin Ali DÖNMEZ, üretimin Türkiye 
ekonomisi için en önemli enstrümanlardan birisi 
olduğuna vurgu yaptı.

KOBİ Rehberlik Sistemine 
neden ihtiyaç duyuldu?

KOSGEB’in geri ödemeli ve geri 
ödemesiz olmak üzere projeye 
dayalı desteklerinin olduğunu 
belirten Dönmez, “KOBİ’lerin bu 
desteklerden faydalanabilmeleri 
için proje hazırlayarak KOSGEB’e 
sunmaları gerekli. İşletmelerin 
proje sunabilmeleri için de proje 
hazırlama kapasitelerinin olması 
gerekli. Özellikle Mikro ve Küçük 
işletmelerde bu kapasitenin 
olmadığını görüyoruz. 

Baktığımızda bazı İşletmelerin 
güzel projelerinin olduğunu ve bu 
projeyi sunabilmesi halinde destek 
alabileceğini görüyoruz. Fakat bir 
proje hazırlayıp sunamıyor ya da 
sunsa bile bu projeyi devam ettirip 
tamamlayamıyor. KOBİ Rehberlik 
ve Danışmanlık Sistemi, KOSGEB’e 
proje sunabilecek KOBİ’lerde bir 

farkındalık oluşturacak. Projelerini 
daha iyi sunacaklar. Hatta bu teknik
danışman ve rehberler KOBİ’lerle 
birlikte çalıştıkları zaman bir 
projenin gerçekten uygulanabilir 
olup olmadığını da tartabilecekler 
ve KOBİ’leri yönlendirebilecekler.” 
ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde KOSGEB 
desteklerini verimlilik ve etki 
açısından da incelediklerini 
belirten Bakan yardımcısı Dr. 
Çetin Ali DÖNMEZ kısaca şunları 
aktardı; “Bakanlık olarak KOBİ’ye 
biz bir destek veriyoruz ama bu 
destek acaba nereye gidiyor. 
KOBİ’ye bu desteğin bir faydası 
oldu mu sorularını soruyoruz, 
etki analizlerini ve verimlilik 
değerlendirmelerini de yapıyoruz.”

KOSGEB desteklerine başvuru 
sırasındaki evrak sayısı azaldı 
mı? Başvuru kolaylaştı mı? 

KOSGEB’de tanıdık var mı 
soruları ortadan kalktı mı?

Yeni dönemde yaptığımız 
çalışmalar neticesinde fazla 
başvuru olmayan destek 
programlarını iptal ettik. 
Programlardaki başvuru 
süreçlerini azalttık. İstenen 
belgeleri azalttık. Belgeler 
büyük ölçüde artık e-devlet 
üzerinden KOSGEB’e ulaşıyor.

Örnek verecek olursak, daha 
önceden SGK ile ilgili bir belge 
istenirken, artık e-devlet 
üzerinden KOBİ’nin bu 
belgesi temin edilebiliyor. 

Daha önce İş Birliği Destek 
programında iş birliği yapacak 
işletme sayısında 5 işletme şartı 
arıyorduk ama gördük ki Türkiye’de 
5 işletmenin bir araya gelmesi 
çok zor. Bu destek programını 
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biraz daha sadeleştirerek 2 
KOBİ’ye kadar düşürdük. Bir büyük 
işletme dese ki ben şu işletmeden 
tedarikçi olarak mal alacağım bu 
bizim için yeterli. Yalnızca ikisinin 
gelip başvuru yapması yeterli. 

Destek programlarında 
bu gibi sadeleştirmelere 
gidilince başvurularda da 
artış yaşanmaya başladı.

KOSGEB tarafında güzel işler 
var. Çalışma arkadaşlarımızın 
da bizi anladığını olumlu işleri 
yapma gayreti içinde olduğunu 
gözlemliyoruz. Çünkü biz masanın 
diğer tarafından geliyoruz. 
Benim kamu tecrübem de var 
ama esas olarak işin özel sektör 
tarafından geldiğim için o taraf 
ne istiyor onu görebiliyoruz. 

Kamu için basitmiş gibi görünen 
ancak KOBİ’ler için zorluk yaratan 
uygulamaları da bu bakış açısıyla 
yeniden ele alıyoruz. Arkadaşlarda 
muazzam bir anlayış var sağ 
olsunlar, çünküonlar da güzel 
işler yapmakistiyorlar. İyi bir 
iş birliği, iyi birsinerji doğdu. 

Dolayısıyla biz daha fazla KOBİ’ye 
daha etkin bir şekilde destekler 
vermeye çalışacağız. İşte bugün 
de üzerinde durduğumuz Teknik 
Danışman ve KOBİ Rehberleri bu 
yönlendirmeyi de iyi yapacaklar.

Mevcut KOBİ’ler 
kendini geliştirmek 
için bu hizmetlerden 
yararlanırken, yeni 
kurulan işletmelerde 
faydalanabilecekler mi?

Elbette yeni kurulan 
işletmeler de bu 
hizmetlerden 
faydalanabilecekler 
ama esasen belirli 
bir yerlere gelmiş 
KOBİ’lerin büyümelerini 
sağlamamız lazım.Yani 
ben işletme kurdum 
hadi bana destek ver 

şeklinde de başvuru gelebiliyor. 
O da güzel. O işletmeleri de 
elbette dışlamamak lazım ama 
esasen şu an halen faal, sanayide, 
imalatta, üretimde çalışan 
KOBİ’lere öncelikli destekler 
sağlamamız gerekli. Özetle 
Rehberler ve Teknik Danışmanlar 
vasıtasıyla bu KOBİ’lerin doğru 
şekilde yönlendirilmeleri 
son derece önemli.

Yeni girişimlerde yaratıcılığımızda 
sorun var gibi. Ev yemekleri, kuaför 
gibi mahalle arasında yapılacak 

işlere yönelme var. Yeni fikirler 
varsa da belki sözünü ettiğimiz 
rehberler olmadığı için mi bu fikirler 
ortaya çıkmıyor? Bir de burada 
hedef kitlede, destek verilecek 
projelerde de bir seçicilik olacak mı?

Kesinlikle olması lazım. Elbette 
ki küçük esnafın destek alması 
gerekli ama bunun yeri KOSGEB 
mi bundan çok emin değilim. 
Biz daha çok Türkiye’nin sanayi 
üretiminin artması, özellikle yurt 
dışından ithal edilen tüketim 
mallarının Türkiye’de üretilmesi 
konularına yoğunlaştık. Dolayısıyla 
küçük esnaftan ziyade sanayi 
projelerine ve üretim projelerine 
ağırlık vermemiz lazım. İkinci 
olarak, proje hazırlama ve sunma 
kültürünü yaygınlaştırmamız lazım. 

Diğer tarafta herkes kendi 
projesine aşık. Halbuki bu 
projeyi bir üçüncü gözün 
görmesi lazım. Bu açıdan 
bakıldığında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın çizdiği bu vizyoner 
çerçeve son derece önemli, 
KOBİ’lerin bunu özellikle dikkate 
almasında büyük fayda var.•
Kaynak: KOSGEB e-dergi Şubat Sayısı
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TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Deneyimli proje gurubu ve santiye kadromuzla binalarınıza hayat veriyoruz.

Sıhhi Tesisat , Isıtma - Soğutma Tesisa, Klima Tesisa, Yangın  Tesisa,
Havalandırma Tesisa, Buhar Tesisa, Kızgın Yağ Tesisa, Otomasyon

30 000 m² üretim binası, 7 000 m² idari bina ve depo binası LM Wind Power

fabrika iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, Hvac sistemleri,

ısıtma ve soğutma sistemleri, sığınak havalandırma tesisatları, sıhhi tesisat,

temiz su kullanma sıcak suyu sistemleri, pis su drenaj tesisatı, yağmur suyu

d rena j  t es i sa t ı ,  mu t f ak  c i haz la r ı ,  bas ınç l ı  hava  t es i sa t ı ,

otomasyon,yangın tesisatı, sprinkler ve yangın dolabı hatları işleri. 

95 000 m² kapalı alanlı, 77 000 m² otopark alanlı Bursa Marka AVM, projesi kapsamında

sıhhi tesisat, yangın tesisatı, ısıtma - soğutma tesisatı, iklimlendirme tesisatı,

havalandırma tesisatı, arıtma ve otomatik kontrol tesisatı (otomasyon) işleri.

11 000 m² Mistral Binası ofis katları sıhhi tesisat, havalandırma

tesisatı, ısıtma ve soğutma tesisatı, yangın mücadele sistemi işleri.

2017  İZMİR
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2016-2017  BURSA
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Proje

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yeni Bir Proje

GAZ YAKICI CIHAZLAR VE 3 BOYUTLU YAZICILARIN TEKNIK EĞITIMI

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Proje Çalışmalarına Bir 

Yenisini Ekledi. 2019 Yılında Türkiye 

Ulusal Ajansı'nın Hibe Desteği İle 

"Gaz Yakıcı Cihazlar ve 3 Boyutlu 

Yazıcıların Teknik Eğitimi" 

Almaya Hak Kazandı.

Proje ile ilgili gelişmeleri Çınarlı 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

Alanı Uzman Öğretmeni 

Fevzi BALKAN'dan dinledik.
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Proje

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi proje çalışmalarına 
bir yenisini ekledi. 
2019 yılında Türkiye Ulusal 
Ajansı'nın hibe desteği ile "Gaz 
Yakıcı Cihazlar Ve 3 Boyutlu 
Yazıcıların Teknik Eğitimi"  
almaya hak kazandı. 
Proje kapsamında Gaz Yakıcı 
Cihazlar (kombiler) ve 3 Boyutlu 
Yazıcılar konuları hakkında 13 Ocak 
2019 - 09 Şubat 2019 tarihleri 
arasında Hollanda'nın Rotterdam 
şehrinde 7 Makine Alanı ve Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı 
öğretmeni uzmanlar tarafından 
gelişen teknoloji ile ilgili 10 öğrenci 
ise konu ile ilgili uygulama stajları ile 
iş yerlerinde uygulamalı eğitim aldı.

Proje kapsamında öğretmen 
ve öğrencilerimiz;

Hollanda Rotterdam Sanayi 
Sitesi'nde uygulama ve iş yerleri 
ziyaretleri yaptılar. Nefit en Bosch 
üretim tesislerinde  kazan  montaj 
ve bakım konusunda  eğitim aldı. 
Meslek okulu ziyareti yaparak, 
eğitim metot ve modellemeler, 
atölye ve teknik donanımı inceledi. 
Üç boyutlu yazıcıda ürün tasarımı 
ve modellemeler yaparak; çeşitli 
obje üretimleri gerçekleştirdi.
CNC makinelerine kodlama ve 
üretim çeşitliği üzerine çalışmalar 
yaparak üretim gerçekleştirdi. 

Hollanda Rotherdam Belediyesi 
tarafından inşaat tadilatı 
istenen bir binada ısıtma 
tesisatı döşemesini inceleme ve 
uygulamalarda bulundu. Kazan 
ve kombi arıza tespit simülasyon 
çalışmaları gerçekleştirdiler.
Dört haftalık eğitim sonunda 

öğrenciler; hidrolik ayarlama, 
bağlama, boyler bağlantısı 
yapma, otomasyon bağlantıları 
yapma, hermetik ve bacalı cihaz 
farkını öğrenme, elektronik kart 
ayarlama, hataları ve arıza kodlarını 
bulma, elektrik bağlantısı yapma, 
servis parametresi ve haftalık 
ayarlama yapma uygulamaları 
konusunda bilgilendi. Yoğuşmalı 
cihaz kullanma, ayarlama, sensör 
ölçme, gaz dönüşüm işlemleri 
yapma, baca gazlarını analiz etme, 
üç yollu vana bağlantısı ve UBA 
bağlantıları yapma, doğalgaz ve 
LPG ayarları yapma konsunda 
bilgi, beceri ve yeterliği kazandı.

Projeye gaz yakıcı cihaz konusunda 
katılan Tesisat teknolojisi ve 
iklimlendirme alanı  öğretmenleri, 
gaz yakıcı cihazların montajı, bakımı, 
onarımı, kurulumu, gaz ayarları, 
cihaz mekanik ve elektriksel devre 
çalışması, verimli kullanımı hakkında 
bilgi ve uygulama becerileri kazandı. 
Kombiler, kaskad sistemi, kazan, 
akıllı ev otomasyon uygulamaları 
ile grenn house uygulamaları yaptı. 
Nesnelerin haberleşmesi ile yakıcı 
cihazların otomasyonu konusunda 
eğitim aldı. Teorik ve uygulamalar 
yaparak eğitim eksiklerini giderip 
mesleki gelişim kazandı. 

Söz konusu eğitimler sayesinde; 
Bu nitelikte yetişecek olan 
teknik elemanlar ile birlikte cihaz 
ömürleri uzayacak olup, bütçelere 
ekonomik katkı sağlanacak. 
Bundan daha önemlisi gaz 
emisyon değerleri düşürülerek 
çevresel katkı sağlanacak ve 
2015 yılında imzalanan Paris 
İklim Zirvesi Antlaşmasında 
taahhüt edilen şartlarla ilgili alt 

yapı çalışmalarına katkısı olacak. 
Makina Teknolojisi öğrencileri; 
katı model tasarlama becerisi 
kazandı. Hazır tasarımlı bir 
modelin 3D yazıcıya aktarımını, 
malzeme kullanımını, aleti 
hazır hale getirmeyi, baskı 
tekniklerini öğrenerek 3D 
yazıcıda üretim yapma bilgi, 
beceri ve yeterliği kazandı.
Makina teknolojisi öğretmenleri 
ise öncelikle temel düzeyde olan 
3D tasarım bilgilerini geliştirip 
üç boyutlu çizim programını 
kullanarak farklı kişisel tasarımlarda 
modeller oluşturma,3D 
yazıcıdan çıktı almayı öğrendi. 

MEB Fatih Projesinde, tablet 
PC kullanımı ile eğitimlerde 
çoklu ortam (multimedya) ve 
e-öğrenme materyalleri kullanımı 
gerekliliğinden dolayı proje 
sonucunda hazırlanacak olan 
e-öğrenme materyalleri, Milli 
Eğitim Bakanlığının Mesleki 
Eğitimi Geliştirme Projesi (MEGEP) 
kapsamında hazırlanan Gaz Yakıcı 
Cihazlar ve Üç Boyutlu Yazıcılar 
ders programlarına uygun ve 
projemizden aktarılan bilgi ve beceri 
transferleri ile zenginleştirilmiş 
olarak kullanıma sunulacak. 

Öğrenciler edindikleri bilgi, 
beceri, yeterlik ve alacakları 
sertifikalar sayesinde istihdamda 
tercih edilebilir hale gelecek. 
Katılımcıların hepsi dil alanında 
gelişim sağlayıp Avrupa kültürü 
görerek, Avrupa'daki şehir düzeni, 
iş hayatı, iş güvenliği tedbirleri, 
sosyal hayat, alışveriş kültürü, 
yemek kültürü, trafik düzeni, gibi 
konularda kişisel farklılık kazandı.•

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yeni Bir Proje
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Eda KAYA
SMMM Işletme Bilim Uzmanı

1988 yılında İzmir’de doğdu. Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nde

üniversite hayatına başlayarak 2010 yılında 
mezun oldu. 2012 yılında SMMM stajını
kazanarak mali müşavir olma yolunda ilk 

adımını attı. Stajını serbest muhasebeci mali
müşavir olan Dr. Mustafa ALPASLAN’ın yanında 

tamamlamıştır. 2016 yılında mali müşavirlik
ruhsatını almaya hak kazanmıştır. Halen 

İzmir’de, bağımsız olarak Muhasebe ve Mali
Müşavirlik hizmetleri vermektedir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İşletme 
Bölümü'nde yüksek lisansını yaptı.

İzmir Mali Müşavirler Odası'nın komite 
ve temsilciklerinde görevler aldı. Mali

Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği 
İzmir Şubesinde Denetim Kurulu görevine

seçildi. Çeşitli dergilerde, gazetelerde ve internet 
sitelerinde, vergi ve muhasebe konularında
makaleleri yayınlandı. Prof. Dr. Hakan AY ve 

Dr. Mustafa ALPASLAN ile ortak bir çalışması 
olan “Kamu Alacaklarının Takibinde E-Haciz 

Uygulamaları” ve “Vergi Uygulamalarında 
E-Tebligat ve E-Haciz” isimli 2 adet ve ayrıca 

Dr. Mustafa ALPASLAN ile birlikte “Vergi 
Uygulamasında Zamanaşımı” isimli yayınlanmış 

kitapları ve son olarak yüksek lisans tez 
çalışması olan “Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-Beyan
Uygulamalarındaki Mesleki Sorumlulukları” 

isimli yayınlanmış kitabı mevcuttur.

2018 Biterken…  2019 Yılına Girerken…
Asgari Ücretle Değişenler

25 Aralık 2018 tarihinde açıklanan bilgilere göre 
2019 yılı asgari ücret  tarifesi belirlenmiş  oldu. 

Buna göre, asgari ücret yapılan %26’lık  bir artışla 
brüt  2.558,00 TL olup, net  asgari ücret ise 
2.020,00  TL olarak belirlenmiştir. Evli üç çocuklu  
bir işçin maaşı artışla birlikte 2.155,23 TL olmuş 
oldu. Asgari ücretteki artışın belirlenmesiyle 
birlikte pek çok konuda da değişiklikler olmuştur.   

1) Günlük asgari ücret: 85,28 TL
 
2) Aylık kazanç alt sınırı: 2.558,40 TL, 
aylık kazanç üst sınır: 19.185,00 TL

3) Brüt asgari ücretin 2.558,00 TL 
olarak belirlenmesiyle işverene maliyeti: 
3.005,65 TL’yi bulmaktadır.  

4) 2019 yılında Bağkurlunun en düşük SGK 
primi 882,60 TL’dir. Bağkur  primini düzenli 
ödeyenlere  5 puanlık indirim uygulanarak 
prim tutarı 754,61 TL olacaktır.

5) 4A kapsamında sigortalılar için işverenin 
ödeyeceği asgari prim: 959,25 TL

6) İsteğe bağlı sigortalılık aylık 
ödeme tutarı:  818,56 TL

7) 2019 yılında yurtdışı, doğum veya askerlik 
borçlanması yapacak bir kişinin SGK’ya bir 
günlük borçlanma tutarı:  27,20 TL olacaktır.

8) 2019-2020’de ilk defa işe alınacak işçinin 
sigorta-vergi giderlerini devlet karşılayacak.

9) Ocak itibariyle çalışan sayısı  5-9 
olan işyerleri otomatik BES’e (bireysel 
emeklilik  sistemine) dahil  edilecektir.  

10) Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler 
her ay ödedikleri primin %25’i kadar devlet 
katkısı alıyorlar.  Asgari ücretin artmasıyla 
birlikte devlet katkı payı da artacaktır. 
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11) 65 yaş aylığı bağlanabilmesi için  gelirinin 
toplamının net asgari ücretin üçte birinden düşük 
olması gerekiyordu.  Asgari ücretin artması 
ile bu sınır  609,60 TL’ye yükselecek. 

12) 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında 
ödeyecekleri GSS (genel sağlık sigortası) aylık prim 
tutarı; 2.558,40 x % 3 = 76,75 TL  olacaktır.

13) 2018 yılında 9 ay olarak  uygulanan  asgari ücret  
desteği 2019 yılında 12 ay  boyunca verilecektir. 
Buna göre,  500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri 
için 101,00 TL, 500’ün altında sigortalı çalıştıran 
işyerleri için ise 150,00 TL olarak uygulanacaktır.

14) Asgari ücretin artmasıyla gelir testinde de 
değişiklikler olacaktır. 2019 itibarıyla yaşadığı hane 
içerisindeki kişi başına düşen gelir 852,80 TL’nin 
altında olan kişilerin primleri devlet tarafından 
ödenecektir.  Hane içerisindeki ücretlerde bir artış 
yaşanmaması halinde  gelir testinin yenilenmesi 
durumunda prim ödemekten kurtulabilirler. 

15) 2019 yılında yeni makina-teçhizat 
alımlarında KDV alınmayacak.

16) 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında 
işlenen fiiller için 2.558,4 TL esas alınarak 
idari para cezası uygulanacaktır.

17) 2019 yılı işsizlik maaşları en az 1.023,20 TL en 
fazla 2.031,00 TL olacak. İşsizlik maaşı alabilmek 
için son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olmak 
ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor.  

Son 3 yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 
8 ay; 1.080 gün çalışanlara 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor. 

18) 5510 sayılı 
Kanununun 81/2 
md. uyarınca, sigorta 
primine esas kazanç 
alt sınırı üzerinden 
uygulanacak 51 il ve 
2 ilçede işverenlere 
sağlanan   ilave 6 
puanlık sigorta teşviği 
01.01.2019 tarihinden 
başlamak üzere 
31.12.2019 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 
Söz konusu teşvikten 
yararlanmak için; 

a. Aylık prim ve 

hizmet belgesinin süresi içinde SGK’ya verilmesi, 
b. Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile 
Hazinece karşılanmayan işveren hissesinin 
tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi, 
c. Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin 
gecikme zammı ve gecikme cezası borcu 
bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması, 
d. Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden 
birisinde faaliyet gösteriliyor ve sigortalı 
istihdam ediliyor olması, gerekmektedir.

19) Kapıcılar için asgari ücret: 2.558,00 TL 
tüm kesintiler yapıldıktan sonra net 2.174.30 TL
maaş alacak.

20) Yeni asgari ücretle birlikte AGİ 2019 yılında en 
düşük 191,85 TL - en yüksek tutar 326,15 TL oldu.•
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Teknik

Endüstriyel Havalandırma Sistemleri (EHS)

Endüstriyel havalandırma sistemleri, endüstriyel 
tesislerde oluşan toz, duman ve kokunun bertaraf 
edilmesi için uygulanması gereken sistemlerdir. 
EHS İşletmelerde iş güvenliği, işçi sağlığı ve 
çevre ile ilgili konuların iyileştirilmesine yarar.

EHS’nin iş güvenliği için faydalarını söyleyecek 
olursak; çalışan makineler üzerinde zaman içinde 
yığılan tozlar, partiküller, yongalar…vs, makinanın 
iş kazasına neden olabilecek hareketli aksamlarını, 
görünmeyecek şekilde kapatacağı için çalışan kişilerin 
vücutlarının çeşitli bölgelerinde  yaralanmalara yol 
açarak, zarar görmesine ve iş kayıplarına neden 
olacaktır. Bu yüzden, bu riski taşıyan ortamların 
düzenli bir şekilde temizlenmesi gereklidir. Ayrıca, 
personelin çalışma ortamlarındaki gözle görünen 
ve ya görünmeyen toza, dumana, kokuya maruz 
kalarak meslek hastalıklarına yakalanma riskleri 
vardır. İşletmelerde kurulan EHS’ler sayesinde 
iş kazaları önlenir ve personellerin kirleticileri 
solumasını engelleyerek gereksiz meslek 
hastalıklarına yakalanmaması sağlanır. EHS’lerin 
kapalı ortamlarda olduğu gibi çevreye de faydaları 
vardır. İşletmelerden çıkan toz, koku ve dumanları 
kurulan filtre sistemleri sayesinde atmosfere atılması 
önlenir çevrenin daha temiz kalmasını sağlanır.

A. Sait GÜRSÖZ
Genel Müdür

Nursaç Havalandırma ve Saç Işleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

1953 Bornova doğumlu, Mithat Paşa Sanat 
Enstitüsü Makina Model1973 yılı mezunudur.

Nursaç, 1950 yılında Ali İhsan GÜRSÖZ tarafından 
Kızlar Ağası Hanı'nda sıhhi tesisat, oluk ve çatı 
işleri faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. 

1971 yılında 1. Sanayi Sitesi'ne taşınarak faaliyet 
ağırlığı havalandırma alanına verilmiş, ticari 
ünvanı Nur Aspiratör olarak değiştirilmiştir. 

Bu yıllarda değişik sektörlerde havalandırma ve 
tozsuzlaştırma sistemleri konusunda genellikle 
hat imalatı üzerinde çalışılmış olup üretimi alanı 

olan pantolon, nazo, kelepçe, dirsek, boru gibi 
parçaların da fason imalatları artış göstermiştir. 

Nur Aspiratör, 1992 yılında A. Sait Gürsöz ve S. 
Hilmi Gürsöz tarafından Nursaç Havalandırma 
ve Saç İşleri Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. bir aile 

şirketine dönüştürülmüş olup Özellikle Ege 
Bölgesi'nde pek çok büyük fabrika ile kurulan 

köklü iş ilişkileri halen devam etmektedir. 
 

Kurumsallaşma çalışmaları sonrasında, faaliyet 
alanını daha da geliştirerek JET PULSE FİLTRELER, 
YAĞ BUHARI FİLTRELERİ ve FARKLI FİLTRE imalat 

ve montajın yanında değişik makina imalatı, 
alım-satımı ve montajının yanı sıra komple 

tesisleri kurmaya başlamış, dünyanın bir çok 
ülkesine gelişen pazarın taleplerine de cevap 
verebilecek bir fabrika haline dönüşmüştür.
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Endüstriyel havalandırma sistemlerinde en 
önemli konulardan birisi yeni yönetmeliklerde 
belirtilen artık çıkan kirleticilerin çalışanın 
göğüs hizasını geçmemesini sağlamaktadır. 

Geçmiş zamanlarda çıkan kirleticilerin üzerine konulan 
davlumbazlarla bu atıklar toplanırdı. Toplanırken 
de çalışanın bunları soluması kaçınılmazdı, yeni 
dönemde bu kirleticiler yukarıya doğru değil, 
tersine aşağıya veya yanlara doğru yönlendirilerek 
çalışanın daha temiz hava soluması sağlanır. Bu 
yüzden çıkan kirleticilerin filtrasyonu da önem 
arz etmektedir. Tesisten çıkan toz partiküllerini 
jet pulse filtrelerle temizlenmesini öneriyoruz.

Filtre sistemlerindeki en önemli konulardan biri 
kaynaklardan emilen hava miktarının karşılığı 
olan filtre torbalarının yüzey alanıdır. Metreküp 
karşılığı filtre torbalarında metre kare yüzeyler 
dengeyi sağlamadığı takdirde sistemin çok 
çabuk tıkanmasına ve verimliliğin düşmesine 
neden olmaktadır. Doğru hesaplamalar sonucu 
imalatı yapılan bir jet pulse filtre ortamdaki tozu 
filtreleyerek Çevre Bakanlığı'nın istediği emisyon 
değerlerindeki ortam havasını atmosfere atar. 
Sürekli çalışan işletmelerde doğru yapılan jet 
pulse filtreler de torbalara emişe ters yönde hava 
verilerek uzun süreli sağlıklı çalışması sağlanır.

Duman ve 
kokunun 
oluşturduğu 
olumsuz ortam 
koşullarının 
filtreleme işlemi 
için sulu filtreler 
(scrobber) 
kullanılmaktadır. 
Buraya gelen 
kirli  havanın 
suyla, gerekirse 
kimyasal 
takviyeli sularla 
yıkanıp emisyon 
değerlerinde 
atmosfere 
atılması sağlanır.

Günümüzde yağ 
buharı filtrasyonu 
yaygınlaşmaya 
başladı. Çünkü 
CNC tezgahlar 
da yoğun bir 

şekilde soğutucu ve kesici yağ kullanan işletmelerde 
zaman içinde ortamda yoğun bir yağ buharı tabakası 
oluşmaktadır. Bu buhar, işletme içinde makinaların 
aksamlarını kaplayıp elektrik panolarına da sızarak 
büyük arızalara ve iş kazalarına neden olmaktadır. 
Bu arızaları ve iş kazalarını önlemek için oluşan 
yağ buharının kaynağından emilerek filtrelemek 
gerekmektedir. Filtre içinde yoğuşturulan yağ 
buharı sayesinde hem çevrenin korunması hem 
de yağın geri kazanılması sağlanmaktadır.

EHS de en önemli konularından biride kanal 
tesisatının projelendirilmesidir. Projelendirme 
sırasında kanal içi hızların emilen partiküllere 
göre değerlendirilmesi, geçiş noktalarında uygun 
açıların sağlanması gerekmektedir. Uygun hızlar ve 
bağlantılar yapılmadığı taktirde tozlar kanal içinde 
oturup askılamada ki yük kat sayısını artırır. Bunun 
sonucunda bağlantılar ağırlığa dayanamayarak 
kopar ve kanalların aşağıya düşmesine neden olur. 
Düşme esnasında aşağıda bulunan çalışanların 
yaralanmasına sebep olmakla beraber farklı makine 
ekipmanların zarar görmesine neden olabilir. EHS’ler 
de kullanılan malzeme de çok önemlidir. Özellikle 
PVC türü malzemeler kullanılmamalıdır. Çünkü 
PVC malzemeden üretilen kanallardan özellikle toz 
geçiyorsa kanal içinde oluşan sürtünmeden dolayı 
statik elektrik oluşup tozun yoğun kıvılcım ve oksijenle 
birleşip istenmeyen yangınlara sebebiyet verebilir. 
Eğer bu malzemenin kullanma zorunluğu varsa en 
azından topraklamaya çok önem verilmesi gereklidir. 

İşletmelerde ve çeşitli çalışma ortamlarında 
tozsuz, dumansız, kokusuz verimli çalışma 
ortamları oluşturmak ve çevreye duyarlı 
işletmeler olmak için Endüstriyel havalandırma 
sistemlerinin projelendirmesinden üretimine 
çok dikkatli olunmalı ve özen gösterilmelidir.•
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Giriş

Soğutkan seçimi bütünsel bir yaklaşım gerektirir 
ve enerji verimliliği, sistem performansı, kişisel ve 
toplum sağlığına olan etkileri, maliyet ile çevreye 
olan dolaylı ve dolaysız zararlarını içerir. Örneğin, bazı 
alternatif soğutkanlar henüz tüm uygulamalar için 
test edilmemişlerdir ve Küresel Isınma Potansiyeli 
(KIP) değerleri düşük olmasına karşın bazıları hafif 
tutuşucudurlar ve maliyetleri yüksektir. Dolayısıyla, 
ideal soğutkan yoktur. Doğal ve alternatif soğutkanlar 
yakın gelecekte kullanılmaya devam edileceklerdir.

Dün, Bügün ve Yarın

Ülkemizde CFC‘lerin kullanımı 2010 yılı başlarında 
sonlandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 12 Kasım 2008 tarih 27052 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren 
“Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılması 
ile İlgili Yönetmelik”te bazı yaptırımlar zorunlu 
hale gelmiştir. Revize OTİM yönetmeliği 07 Nisan 
2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. HFC‘lerin kullanımı 
ve piyasaya arzı konusunda F-Gaz yönetmeliği ile 
kısıtlamalar gündeme gelmektedir. Bu gelişmeler 
alternatif soğutkanları gündeme getirmiştir. 
Farklı oranlarda HC karışımları, CFC ve HFC ile 
çalışan sistemlere uygunlukları, mevcut yağlama 
yağları ile uyumlulukları ve emniyet önlemleri 
üzerine çalışmalar önem kazanmaktadır.

Yeni AB F-Gaz yönetmeliği (EC 517/2014) şarj 
miktarını kilogram yerine CO2 eşdeğeri cinsinden 

Alternatif Soğutkanlar ve "Real Alternatives 4 Life" Projesi

Şekil 1.Soğutkanların dünü, bugünü ve geleceği

Tablo 1. Soğutkanların tutuşuculuk sınıfları (ASHRAE)

Teknik

Dr. Kadir ISA
RAC Eğitim Danışmanı

1980’de Haydarpaşa Teknik Lisesi makina 
bölümünden mezuniyetinin ardından, 

lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 
sırasıyla Gazi, İstanbul ve Sakarya 

üniversitelerinin makina eğitimi/makina 
mühendisliği bölümlerinde tamamlamış, 

bir yıl süreyle Huddersfield University (İngiltere) 
ve Eastern Florida State College (ABD)’de 

öğretim teknikleri ile iklimlendirme-soğutma 
teknolojisi alanlarında eğitim görmüştür. 

Değişik üniversitelere bağlı meslek 
yüksekokullarının iklimlendirme-soğutma ve 

makine mühendisliği bölümlerinde yaklaşık 30 yıl 
süreyle soğutma- iklimlendirme dersleri vermiştir. 

Friterm A.Ş. tarafından yayımlanan İklimlendirme 
ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği, 
Plastik Endüstrisinde Soğutma Sistemleri ve 
Uygulamaları, AB Florlu Sera Gazları (FGaz) 

Yönetmeliği ve ISKAV tarafından yayımlanan 
Bireysel ve Değişken Debili (VRF) Klima 

Sistemleri kitaplarının editörlüğünü yapmıştır. 
ASHRAE (TC 3.3-Refrigerant Contaminant Control) 

ve Institute of Refrigeration (IOR) üyesidir. 

Emekli olup, halen eğitim danışmanı 
olarak faaliyet göstermektedir. 

Amatör paraşütçü ve model uçak sertifikalarına 
sahip olup, boş zamanlarında bas gitar çalmaktadır.
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ele almaktadır. Sistemin işletmecileri açısından 
kullanılan f-gazın KIP değerini bilmek ve CO2 
eşdeğeri cinsinden şarj miktarını hesaplamak önem 
kazanmaktadır. Yeni yönetmelik gereği, 2017’den 
itibaren CO2 eşdeğerini cihaz etiketi üzerinde 
belirtmek zorunludur. F-Gaz şarjını belirlemek 
için işletmecinin cihazın etiketini, el kitabını veya 
teknik özelliklerini incelemesi gerekmektedir. 
Herhangi bir sorun durumunda işletmeci, imalatçıya 
ya da yetkili servis şirketine başvurmalıdır. 

Kilogram cinsinden şarj miktarı elde edildiğinde, 
sistemde kullanılan florlu gazın KIP değeri ile 
çarpılarak CO2 eşdeğeri cinsinden şarj miktarı bulunur.

Tablo 3. Bazı soğutkanların şarj miktarlarının ton CO2 eşdeğer karşılıkları

Tablo 2. Bazı soğutkanların KIP değerleri

Bazı Alternatif ve Doğal Soğutkanlara Genel Bakış

R-32 hafif yanıcı HFC cinsi bir soğutkandır. ASHRAE 
34’e göre yanıcılık sınıfı A2L’dir. R-410A, karışımı 
oluşturan soğutkanlardandır. 675 KIP değerine 
sahiptir. Yüksek basma basıncı nedeniyle, sıvı 
enjeksiyon benzeri çözümler uygulanabilir.

R-717 Amonyak (NH3) - büyük endüstriyel soğutma 
tesislerinde yaygın olarak kullanılan bir soğutkandır. 
ODP ve KIP değeri sıfırdır. Zehirli olması önündeki 
en büyük engellerden biridir. Büyük amonyaklı 
sistemlerde verim, R-22 ile aynıdır. Düşük maliyetli 
bir soğutkan olmasına rağmen, zehirli olması 
ve tutuşuculuğu ticari soğutma sistemlerinde 
kullanılmasında çekincelere neden olmaktadır. 
Birçok ticari soğutma sisteminde bulunmayan özel 
emniyet tedbirlerinin alınmasını gerektirmektedir.

R-744 Karbondioksit (CO2) - yanıcı olmayan, düşük 
zehirlilik seviyesine sahip, eldesi kolay ve maliyeti 
düşüktür. CO2 çevriminin termodinamik açıdan 
performansı HFC’lerden %30-50 daha kötü olmasına 
rağmen, ısı transfer karakteristikleri açısından 
olumlu özelliklere sahiptir. Birçok CO2’li sistem 
genelde transkritik çevrimde çalışır. Bu sistemler 
yüksek dış hava sıcaklıklarında geleneksel sistemlere 
nazaran daha düşük enerji verimliliğine sahiptir ve 

sistem tasarımı birçok açıdan farklılıklar gösterir. 
Transkritik çevrimde geleneksel bir kondenser yerine 
gaz soğutucu (gas cooler) kullanılır. CO2 çevriminde 
yüksek basınç tarafındaki basınç 140 bar civarında 
olup, 240 bar’a kadar çıkabilmektedir. Bu durum 
gerek ısı değiştiriciler ve gerekse de kompresör 
açısından büyük zorlukları beraberinde getirmektedir.

R-290 Propan - Ozon Tahribat Potansiyeli (ODP)’i 
sıfır ve KIP değeri çok düşük bir soğutkandır. Temini 
kolay ve maliyeti düşüktür. Propanlı soğutma 
sisteminin çalışma basınçları R-22’ye yakındır. 
Genellikle 150 gramdan daha düşük şarjlı sistemlerde 
kullanım yeri bulmaktadır. Yönetmeliklerde yapılması 
muhtemel değişikliklerle şarj sınırının yükseltilmesi 
beklenmektedir. Propanın ve tüm hidrokarbonların 
dezavantajı yüksek tutuşuculuklarıdır. Sistem maliyeti 
gerekli ek emniyet tedbirleri nedeniyle yüksektir. 
Yüksek basınç, elektrik bağlantıları ve yanıcı gaz 
konsantrasyonunu önlemek üzere havalandırma önem 
arz eden konulardır.  R-1234yf - Hidrofloroolefin (HFO 
cinsi saf bir soğutkan olup, KIP değeri R-134a’dan 
çok düşüktür. Otomobil iklimlendirme sistemlerinde 
R-134a’nın yerini alacak gibi görünmektedir. 
HFO1234yf’nin sabit ekipmanlarda kullanımına 
henüz rastlanmamıştır. Hafif tutuşuculuk ve zehirlilik 
özellikleri vardır ve performansı R-134a’ya yakındır.

Teknik
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Real Alternatives 4 LIFE Projesi

Amacı, düşük KIP’a sahip soğutkanlar için 
karma öğrenme platformu oluşturmak olan 
ve AB Komisyonu tarafından desteklenen 
Real Alternatives projesinin ikinci safhasında 
SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği) 
sosyal ortak olarak aktif rol almaktadır. Projede, 
mevcut uzaktan eğitim içerikleri güncellenmiş, 
emniyetli çalışma standartları ile ilgili yeni eğitim 
materyalleri geliştirilmiş ve pratik uygulamalar ile 
değerlendirme metodolojisi belirlenmiştir. Aynı 
zamanda, sosyal ortakların bulunduğu ülkelerde 
eğitimcilerin eğitimi seminerleri düzenlenecektir. 
Bu eğitimlerin ilgili alandaki işverenler, tedarikçiler, 
üreticiler, son kullanıcılar ve politika belirleyiciler 
tarafından tanınması için geniş çapta yürütülecek 
faaliyetler de proje kapsamı içindedir. Sonuç 
olarak, alternatif ve doğal soğutkan uygulamaları 
konusunda güven artırıcı bir ortam oluşturulması 
amaçlanmaktadır. Projenin sonunda tüm Avrupa’da 
yaklaşık 220 bin teknisyene proje tarafından 
akreditasyonu sağlanmış eğitmenler tarafından 
bu eğitimlerin ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda belirlenen beş mühendis 
Kasım-Aralık 2018’de Almanya, Belçika 
ve İtalya’daki eğitim merkezlerinde teorik/
uygulamalı eğitim almışlardır. Eğitim sonunda 
yapılan teori/uygulama sınavında başarılı olarak 
yetki sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 

Eğitim materyalleri Türkçe dâhil 14 farklı dilde 
hazırlanarak e-öğrenme platformunda 
www.realalternatives4LIFE.eu adresinde ücretsiz 

kullanıma açılmıştır. Proje kapsamında ülkemizde 
seçilen eğitim merkezinde CO2 konusundaki teorik/
uygulamalı "Eğitimcilerin Eğitimi" faaliyetleri Mart-
Haziran 2019 ayları arasında gerçekleştirilecektir. 
Bu kapsamdaki ilk eğitim 12-14 Mart 2019 tarihleri 
arasında Friterm Akademi/İstanbul'da düzenlenmiştir.

Sonuç

HFC’lerin ODP değerleri sıfır olmasına rağmen, 
halen belli küresel ısınma potansiyeline sahiplerdir. 
Alternatifler ile ilgili yapılan çalışmalar bir süreç 
gerektirmektedir. Düşük KIP değerine sahip 
HFC’ler, HFO’lar ve bunların karışımları ile doğal 
soğutkanlar halen bir değerlendirme sürecindedirler. 
Teknoloji geliştikçe yeni uygulamalar ve sistem 
tasarımları söz konusu olacak ve farklı soğutkanlar 
gündemi meşgul edebileceklerdir. Hiçbir HFC uygun 
muhafaza edildiğinde direkt küresel ısınmaya sebep 
olmayacaktır. Kazaen ya da kasıtlı emisyonlar 
(kaçaklar), sadece çevreye zarar vermeyecek aynı 
zamanda sistem verimini düşürecektir. İklimlendirme 
soğutma ve diğer ilgili sektörlerde, soğutkan geri 
kazanım ve kaçak önleme önümüzdeki yılların üzerine 
daha fazla vurgu yapılacak konuları olacaklardır. 
Alternatif ve doğal soğutucu akışkanlar ise, gündemi 
meşgul etmeye devam edecek gibi görünmektedir.•

Kaynaklar
1. İsa, K., Onat, A., İklimlendirme Soğutma 
Sistemlerinde Enerji Verimliliği, 2017, Friterm 
Yayınları No:2, ISBN: 978-975-6263-33-4.
2. İsa, K., AB Florlu Sera Gazları (F-Gaz) 
Yönetmeliği, 2016, Friterm Yayınları No:3.

Şekil 2. Ticari soğutma sistemlerinde kısa ve uzun vadeli soğutkanlar (Kaynak: Danfoss)

Teknik
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ÖZET

Enerji tüketimi, teknolojik gelişme ve hızla artan 
nüfusa paralel olarak tüm dünyada sürekli artmaktadır. 
Büyüyen enerji tüketimi ise ulusal harcamaların 
artışına ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle 
önümüzdeki yıllarda daha verimli enerji kullanımının 
dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, Avrupa 
ülkelerinde ve dünyada enerji tasarrufu için uygulanan 
ısı yalıtım konusu incelenmiştir. Optimum yalıtım 
kalınlığının bulunması hem enerji tasarrufu hem de 
ısıl konfor açısından önemlidir.  Yapılan çalışmada 
duvarın dış ve iç yüzeyine uygulanan farklı kalınlıktaki 
yalıtım sonuçları birbirleriyle karşılaştırılmıştır.  Duvarın 
hem dış hem de iç yüzeyinin sıcaklık değişimleri 
elde edilmiştir. Bunun için binalarda yalıtım etkisinin 
görülebileceği ısı köprüsünün oluştuğu kolon kiriş yapısı 
nümerik olarak modellenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre duvarın dış yüzeyine uygulanan yalıtım etkisinin, 
iç yüzeyine göre daha önemli olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Isı köprüsü, Yalıtım, 
Nümerik çalışma, Comsol.

ABSTRACT

Energy consumption is constantly increasing all over 
the world in parallel with technological development 
and rapidly growing population. Growing energy 
consumption leads to increased national spending 
and environmental pollution. For this reason, more 
efficient energy use needs to be considered in the 
coming years. In this work, the heat insulation concept 
applied for energy saving in European countries and 
the world is examined. Optimum insulation thickness is 
important both for energy saving and thermal comfort. 
In the study conducted, insulation results at different 
thicknesses applied to the outer and inner surface of 
the wall were compared with each other. Temperature 
changes of both the outer and inner surfaces of 
the wall were obtained. For this, the column beam 
structure of the heat bridges in which the insulation 
effect can be seen in the buildings is numerically 
modeled. According to the obtained results, it is seen 
that the insulation effect applied to the outer surface 
of the wall is more important than the inner surface.
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1.GIRIŞ

Binalarda yapı iskeletlerinde bulunan betonarme 
kolon kirişler yüksek ısı iletkenliğine sahip olduğu için 
bu kısımların ısı geçirgenliği daha fazla olmaktadır. 
Bu yüzeyler ısının soğuk tarafa iletildiği kısımlardır. 
Isıl dengenin korunamadığı bu yapılar ısı köprüsü 
olarak adlandırılmaktadır. Yazın bu kısımlarda 
sıcaklıklar artarken kışın azalmaktadır. Bu yapılarda 
oluşan ısı kayıpları sonucu yüzeyde nemlenme ve 
küf oluşumu görülmektedir. Yüzeylerde oluşan 
terleme ve küf oluşumu bina yapısının ömrünü 
de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca ısı köprüleri iç 
ortam ısıl konforunu olumsuz etkilemekte ve enerji 
tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Bu yüzden 
yüzey sıcaklıklarının yüksek tutulması gerekmektedir. 
Bu olumsuz etkileri azaltmak için yapı kabuklarında 
yalıtım uygulamaları yapılmaktadır [1,2]. Türkiye ‘de 
öncelikle binalarda TS 825 ısı yalıtım yönetmeliği 
14.06.1999 gün ve 23725 sayılı resmi gazetede 
yayımlanmış olup 14.06.2000 tarihinden itibaren 
uygulanmaya başlanmıştır. Ancak burada yasal bir 
zorunluluk bulunmamaktadır.  1 Ocak 2011 tarihli 
5627 sayılı enerji verimliliği kanununa bağlı binalarda 
enerji performansı yönetmeliği ile 50 m² üzeri yapı 
alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi 
çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir. Mevcut binalar 
için ise 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik 
belgeleri almaları istenmiştir [3,4]. Sonuç olarak 
bu tarihten sonra enerji kimlik belgesi alınmayan 
binaların kiraya verilmesi, alım ve satımı gibi işlemlerin 
yapılamayacak olmasından dolayı bu belgenin 
sağlanması zorunludur. Bu yasal düzenleme ile 2023 
yılında en az 10.000.000 konutta yalıtım ve enerji 
verimliliği standardının yakalanması hedeflenmektedir. 

Yalıtım malzemeleri olarak genellikle taş yünü, cam 
yünü ve ahşap yünü gibi lifli malzemeler ile XPS ve 
EPS gibi polistren köpükler kullanılmaktadır. Özellikle 
dış yüzey yalıtım, iç yüzey yalıtım, çift duvar arası 
yalıtım uygulamaları ve havalandırmalı dış duvar 
yalıtım uygulamaları yapılmaktadır. TS 825 ısı yalıtım 
yönetmeliğine göre ülkemiz derece gün bölgelerine 
ayrılarak her bir bölge için belli kalınlıkta yalıtım 
yapılması tavsiye edilmiştir. 1. derece gün bölgesi 
için 3 cm, 2. derece gün bölgesi için 5 cm , 3. derece 
gün bölgesi için 6 cm 4. derece gün bölgesi için ise 
12 cm olarak belirlenmiştir [5]. Bursa 2. derece 
gün bölgesinde olduğu için 5 cm yalıtım kalınlığı 
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seçilmesi uygundur. Bina yapısına en uygun yalıtım 
uygulaması ve optimum kalınlığın seçimi gerekli 
inceleme yapıldıktan sonra tespit edilmelidir.

İnsanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu kapalı 
alanlarda geçirmek zorundadır. Bu yüzden bulundukları 
mahallin ısıl konforunun sağlanması kişilerin sağlığı 
açısından önemlidir. Eğer bulunulan ortamda ısıl konfor 
sağlanmadan sıcaklık yüksek tutulsa bile diğer bir 
değişle yalıtımsız veya yalıtımı az soğuk duvar var ise 
insanlarda soğuk algınlığı ve romatizma gibi hastalıklara 
neden olabilir. Aynı zamanda insan sağlığına olumsuz 
etkisi yanında yakıt tüketiminin de artmasından dolayı 
ekonomik olarak zararlı olmaktadır [6]. Yapılacak 
yalıtım ile bu zararlı etkiler ortadan kaldırılırken aynı 
zamanda yapılan yakıt tasarrufu ile yalıtım maliyeti 
kısa sürede kendini amorti edecektir. Daha sonraki 
yıllarda ise bu kazanç tasarrufa dönüşebilecektir.

Literatürde ise ısı köprüsü, yalıtım performansını 
artırıcı  çalışmalar ve optimum kalınlık problemleri 
çoğunlukla nümerik olarak incelenmiştir. Karabulut 
ve ark. [7] yaptıkları çalışmada farklı şekillerde 
yalıtımlı balkon uzantılı ve dıştan yalıtımlı ara kat 
döşemelerine ait sıcaklık ve ısı akısı değişimlerini 
nümerik olarak incelemişlerdir. En fazla ısı transferi 
miktarının kolon kiriş bölgesinde olduğunu tespit 
etmişlerdir. Dilmaç ve ark. [8] dıştan ve içten yalıtım 
uygulanması sonucu kiriş ve döşemelerde oluşan ısı 
köprüsünün binanın ısıl performansına olan etkisini 
nümerik olarak araştırmışlardır. Kiriş ve döşemelerde 
oluşan ısı köprüsüne ait sıcaklık değişimlerini farklı 
yalıtım durumları için karşılaştırmışlardır. Song ve 
ark. [9] yaptıkları çalışmada çelik kafes yapılarında 
metal yalıtımı ile ısı köprüsünün azaltılmasına yönelik 
yeni bir alternatif çözüm geliştirmişlerdir. 3 boyutlu 
modelledikleri çelik yapıların içerisindeki sıcaklık 
dağılımlarını nümerik olarak elde etmişlerdir. Angelis 
and Serra [10] metal çerçeveli hafif duvarlardaki ısı 
yalıtım performansının değerlendirilmesi için sonlu 
eleman yazılımı kullanmışlardır. Asdrubali ve ark. 
[11] çalışmalarında binalarda oluşan ısı köprüsü 
tiplerinin analizini yapmak için bir (IR termografi) 
önermişlerdir. Bu  yöntem ile ısı köprülerin analizlerini 
gerçekleştirmişlerdir. Nümerik ve deneysel çalışmalar 
ile bu yöntemin doğrulamasını yapmışlardır. Capozzoli 
ve ark. [12] ısı köprülerin analizinde non-linear 
regresyon modeli geliştirmişlerdir. Anova yöntemi 
kullanarak çözüm sonuçlarını elde etmişlerdir. 
Ibrahim ve ark. [13] yaptıkları çalışmada ısı köprüsü 
etkilerini incelemek için Matlab yazılımında geliştirilen 
2 boyutlu ısı transferi denklemi ve EnergyPlus 
programını kullanmışlardır. İç ve dış yalıtım yapılması 
durumunda oluşan sonuçları karşılaştırmışlardır. 

Theodosiou ve Papadopoulos [14] enerji tüketimi 
üzerinde ısı köprülerinin etkisini araştırmışlardır. Isı 
köprülerinin oluşumunu en aza indirecek şekilde 
mevcut binaların tasarımının yapılması gerektiğini 
vurgulamışlardır. Gao ve ark. [15] yaptıkları çalışmada 
ısı köprüsü yapısını hesapları basitleştirmesi açısından 
bir boyutlu olarak modellemişlerdir. Bu modelin 
frekans yanıtı ve zaman açısından doğrulamasını 
TRNSYS programı ile yapmışlardır. Martin ve ark. [16] 
binanın enerji talebini bulmak için ısı köprülerinde 
gerçekleşen ısı transferi miktarını hesaplamışlardır. 
Farklı modeller oluşturup TRNSYS programında 
nümerik olarak sonuçlarını karşılaştırmışlardır. 
Quinten ve Feldheim [17] binalarda enerji simülasyon 
programını kullanarak ısı köprülerinde meydana 
gelen ısı transferi etkilerini incelemişlerdir. Marincioni 
ve ark. [18] içten yalıtımlı evde oluşan ısı kaybının, 
ısı köprüsü üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.

Çalışmada öncelikle model doğrulaması yapılmıştır. 
Daha sonra bina yapı kabuğunda bulunan yalıtımsız 
ve farklı yalıtım tiplerine ait ara kat kolon kiriş yapısı 
nümerik olarak modellenmiştir. Isı yalıtımının iç duvar, 
dış duvar ile dış duvar ve taban yüzeyine uygulanması 
sonucu iç ortam yüzey sıcaklıkları karşılaştırılmıştır. 
En uygun yalıtım kalınlığının seçilmesi için 3 cm, 5 cm 
ve   7 cm yalıtım kalınlıkları sırası ile uygulanmıştır.

2.MATERYAL VE YÖNTEM

Analizde kullanılan kolon kiriş yapısına sahip 
bina Bursa’da bulunmaktadır. 1. kattaki daireye 
ait oturma odasının kolon kiriş yapısı Şekil.1 ‘de 
verilmiştir.  Dairenin oturma odasının altı merdiven 
boşluğudur. Dış ortam sıcaklığı -6°C, oturma 
odasının sıcaklığı 22°C , merdiven boşluğunun 
sıcaklığı 10°C,  iç ortam ısı taşınım katsayısı 
8.2 W/m2K, dış ortam ısı taşınım katsayısı
23.3 W/m2K olarak tespit edilmiştir [19]. İç ortam bağıl 
nemi %45 (çiğ nokta sıcaklığı 9.5°C) olarak alınmıştır.

Makale

Şekil 1. Analizde kullanılan farklı yalıtım 
tiplerine ait ara kat kolon kiriş modelleri
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Şekil 1‘de verilen modeller sırası ile (a) 
yalıtımsız model, (b) içten yalıtım, (c) dıştan 
yalıtım, (d) dış ve taban yalıtımıdır. 

Ara kat kolon kiriş yapısında kullanılan malzemeler, 
kalınlıkları ve ısı iletim katsayıları Tablo 1’de verilmiştir.

Isı köprüsünün oluşabileceği kolon kiriş yapısında 
kullanılan malzemeler TS 825 ısı yalıtım 
yönetmeliğinde verilen TS EN 771-1, TS 11989 EN 
13164, TS 500 standartlarına uygun olarak seçilmiştir 
[4]. Modelin yalıtımsız haldeki ölçüleri ve ağ yapısı 
Şekil 2’de verilmiştir. Modelde kullanılan ağ yapısı 
olarak programdaki en yüksek kalite seçilmiştir. 
Analizde kullanılan modellerde toplamda  3137-
3939 aralığında üçgen ağ yapısı bulunmaktadır.

Analizlerde sonlu eleman metodu kullanılmıştır. 
Bunun için Comsol Multiphysics programında 
çözüm yapılmıştır. Yakınsama kriteri olarak 
0.001 seçilmiş olup Newton metodu ile 
çözümleme gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada kullanılan Comsol Programı, kısmi 
diferansiyel denklemlerin (matematiksel modellerin) 
çözümüne dayalı mühendislik ve bilimsel modellerin 
oluşturulması ve çözümünde kullanılan multiphysics 
ve sonlu eleman (FEM) analizidir. Comsol programına 
PDE (Partial Differential Equation) tanımı yapılarak 
tüm model için istenen çözümler yapılabilir. 
Çözülecek problemin geometrisi, sınır şartları, 
materyal özellikleri  ve değişkenleri yazılarak 
program aracılığı ile gerekli ağ yapısı seçilip çözülerek 
sonuçlar grafik şeklinde elde edilebilmektedir. 
Eğer mühendislik problemi için PDE denklemi elde 
edilmiş ise bunun programa girilerek değişkenlerinin 
tanımlanması ile çözüm yapılabilmektedir [20].

Comsol da modelleme süreci 6 ana 
adımdan oluşmaktadır:

1. Model seçeneği modülünden uygulanmak 
istenen uygun model seçilir.
2. Model geometrisi çizim modülünden oluşturulur.
3. Fiziksel model için varsa kısmi diferansiyel denklemi 
girilir yoksa hazır olan denklemler seçilerek sınır ve 
başlangıç şartları  ile  materyal özellikleri tanımlanır.
4. Mesh modülünden istenen ağ yapısı seçilir.
5. Çözüm modülünden istenen 
şartlarda çözüm gerçekleştirilir.

6. Sonuç kısmında elde edilen grafik ve sonuçlar
incelenir.

2.1.Matematik model

Isı transferi gerçekleşebilmesi için sıcaklık farkının 
olması gerekmektedir. Isı transferi yüksek sıcaklıktan 
düşük sıcaklığa doğru gerçekleşmektedir. Isı bir 
akışkandan katı yüzeyine  taşınım ile aktarılırken 
katı içerisinde iletimle  transfer olmaktadır. 

Şekil 2’de verilen kolon kiriş yapısında oturma 
odasının iç ortamından yan duvarına  taşınımla  ve 
duvar içerisine iletimle ısı transfer edilirken, aynı 
ısı dış yüzeyden havaya taşınım ile aktarılır. 

Aynı şekilde oturma odasının tabanından merdiven 
boşluğuna doğru taşınım ve iletim ile ısı transferi 
gerçekleşmektedir. Isı transferi için Fourier 
yasası kullanılarak katı içerisindeki enerji dengesi 
matematiksel olarak ifade edilebilmektedir [20].

Tablo  1. Yapı malzemelerinin özellikleri [4].

Şekil 2. Modele ait ölçüler ve ağ yapısı
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Burada; ρ, yoğunluk (kg/m3); cp ,özgül ısı (kJ/kgK); k, ısı iletim katsayısı (W/mK); T, sıcaklık (K) ve t,  süre 
(saniye)’dir. Yapılan çalışma sürekli rejimde olduğu için zamana bağlı terimler sadeleşerek ısı transferi denklemi;

şeklinde yazılır.

şeklinde yazılabilir.  Oturma odasının iç taban yüzeyi için sınır şartı ise eşitlik (4) de verilmiştir.

Aynı zamanda oturma odasının iç yüzey duvarından dış ortam yüzeyine iletimle transfer edilen 
ısı havaya taşınım ile aktarılmaktadır. Kolon kiriş yapısının dış duvar yüzeyi için sınır şartı;

şeklinde ifade edilebilir. Burada, hi iç ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K), hd dış ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K), 
k ısı iletim katsayısı (w/mK), Ty yüzey sıcaklığı (°C), Ti iç ortamn sıcaklığı (°C), T∞ dış ortam sıcaklığı (°C)‘dır [20].

2.2.  Maliyet Hesabı 

Konutların ısıtılmasında enerji tüketim maliyetinin bulunması için öncelikle binanın yalıtımlı ve 
yalıtımsız durumunda tüketeceği enerji miktarları hesaplanır. Daha sonra elde edilen değer yıllık yakıt 
tüketim süresi ve birim enerji tüketim fiyatı ile çarpılarak yıllık enerji maliyeti hesaplanır. Bu veriler elde 
edildikten sonra yalıtımlı ve yalıtımsız durum arasındaki fark ile tasarruf bedeli hesaplanır. Eşitlik (6) 
ve (7) de yalıtımlı ve yalıtımsız durum için tüketilen enerji maliyet hesabı denklemleri verilmiştir.

2.1.1.Sınır Koşulları

İç ortamda bulunan yüzey için sınır şartı;

Bu eşitliklerde verilen Uyalıtımlı  yalıtımlı duvarın toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K), Uyalıtımsız  yalıtımsız 
duvarın toplam ısı transfer katsayısı (W/m2K), A duvarın yüzey alanı (m2), ∆T sıcaklık farkı (°C), 
HU yakıtın alt ısıl değeri (kcal/m3), nk kazan verimi, N yıllık ısınma süresi (gün/yıl), z günlük ısınma 
süresi (saat/gün), Z yakıt (doğalgaz) birim fiyatı (TL/m3) olarak ifade edilebilir. Yalıtımlı ve yalıtımsız 
durum için toplam ısı transfer katsayısı (U) ise eşitlik (8) kullanılarak hesaplanmıştır.
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Burada hi iç ortam ısı taşınım katsayısı (W/
m2K), hd dış ortam ısı taşınım katsayısı (W/m2K), 
L1,L2…Ln duvar kalınlıkları (m), k1,k2…kn duvar yapı 
elemanlarının ısı iletim katsayıları (W/mK)’dır.

Analizde yapılan basitleştirici 
kabuller aşağıda verilmiştir;

•Isı transferi sürekli rejimde gerçekleşmektedir.
•İç ve dış ortam ısı taşınım katsayıları 
sabit kabul edilmiştir.
•Radyasyon etkileri ihmal edilmiştir.
•İç ve dış ortam sıcaklıkları sabit kabul edilmiştir.
•Kompozit duvar malzemesi içerisinde 
ısı üretimi bulunmamaktadır.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmada 4 farklı tip kolon 
kiriş yapısı için nümerik 
analiz yapılmıştır.  2 boyutlu 
olarak modellenen kolon 
kiriş yapısı için ısı transferi 
denklemleri çözülmüştür. Her 
bir modelde yalıtım kalınlıkları 
3 cm-5 cm ve 7 cm alınmıştır. 
Her bir kolon kiriş yapısında 
yalıtım kalınlığının etkisi 
incelenmiştir. Aynı zamanda 
yalıtımın ısı transferi üzerine 
etkisi de araştırılmıştır. 
Analiz sonuçları olarak 
oturma odasının yüzeyine 
ait sıcaklık grafikleri 
verilmiştir. Grafiklerde iç 
yüzeyin tamamına ait sıcaklık 
değişimi incelenmiştir. 
Grafiklerde yatay eksen iç 
ortam yüzey uzunluğudur. İç 
ortamın yüzeyi için başlangıç 
koordinat noktası Şekil 3’de 
verilmiştir. Bu noktadan 
y ekseni boyunca aşağıya 
doğru inilmekte  ve daha 
sonra x ekseni boyunca 
sağa doğru gidilmektedir.

3.1.Model Doğrulaması

Çalışmada kullanılan yöntemin doğruluğunun 
karşılaştırılması için literatürde [7] sonlu eleman 
metodu kullanılarak sonuçların elde edildiği, 
yalıtımsız kolon kiriş çalışması modellenerek 
Comsol programında nümerik olarak çözülmüştür. 
Sonuçların karşılaştırılması Şekil 4’de verilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre Comsol programında 
yapılan çözüm ile literatürdeki çalışmanın 
birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür. Bu 
sonuçlara göre yapılan çalışmada kullanılan 
yöntemin uygun olduğu söylenebilir.

3.2.Nümerik sonuçlar

Analizde 4 farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapısı 
(yalıtımsız, dış duvar yalıtımlı, iç duvar yalıtımlı, dış 
duvar ve iç ortam taban yalıtımlı) modellenerek iç 
ortam yüzey sıcaklığının değişimi incelenmiştir. Bütün 
kolon kiriş yapıları için yalıtım kalınlığı 3 cm, 5 cm 
ve 7 cm alınmıştır. Şekil 5’de 3 cm yalıtım kalınlığına 
sahip farklı kolon kiriş yapıları için iç ortam yüzey 
sıcaklığının değişimi verilmiştir. Yalıtımsız duvarda 
sıcaklık değerinin düşük olduğu görülmektedir. 3 
farklı yalıtım durumu için ise iç köşe noktasına kadar 
sıcaklık değerleri birbirine yakın olarak değişmektedir.  
Dış ve iç yalıtımlı durum için Şekil 3’de gösterilen 1 
noktasında ani sıcaklık azalması gözlenmektedir. 
Daha sonra  yüzey sıcaklığı artmaktadır. Bunun 
nedeni ise bu bölgede ısı köprüsünün oluşmasıdır. 
Ancak tabana da yalıtım eklendiği zaman bu durumun 
ortadan kalktığı görülmüştür. Yalıtımsız duvar, dış 
yalıtım, iç yalıtım, dış ve taban yalıtımı yapıldığı 
durumlarda en düşük sıcaklığın gözlemlendiği 
1 noktasının sıcaklık değerleri sırası ile 9.1°C, 
16.6°C, 10°C ve 19.1°C dir. İç yalıtım durumunda 
kolon kiriş köşe noktasının sıcaklığının yalıtımsız 
durum ile neredeyse aynı olduğu görülmektedir. İç 
ortam çiğ nokta sıcaklığı 9.5°C olduğu için yalıtımsız 
durumda köşe noktada ısı köprüsü oluşmakta 
ve yoğuşma meydana gelmektedir.  Yalıtımsız 
durumda dış duvar sıcaklığı 14.6°C iken yalıtımlı 
yapılarda 19.6°C olarak hesaplanmıştır. İç ortam 
taban yüzeyinin sıcaklık değerleri ise yalıtımsız, dış 
yalıtım, iç yalıtım, dış ve taban yalıtımlı durumlar için 

Şekil 3. Model 
iç yüzeyine ait 

başlangıç noktası

Şekil 4. Yüzey sıcaklığı sonuçlarının farklı 
bir çalışma ile karşılaştırılması
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Şekil 5. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları 
için 3 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık değişimi

sırası ile 15.9°C, 18.1°C, 16.1°C ve 20.8°C’dir.  

Şekil 6’da farklı kolon kiriş yapıları için 5 cm yalıtım 
kalınlığı etkileri görülmektedir. Burada yalıtımlı 
durumlarda dış yüzey sıcaklığı 20.4°C‘dir. En düşük 
sıcaklığın görüldüğü kolon kiriş köşe noktasının 
sıcaklık değerleri dış yalıtım, iç yalıtım, dış ve taban 
yalıtımlı durumları için 17.3°C, 11.1°C ve 20.6°C 
dir. İç yalıtımlı durum için sıcaklığın köşe noktasında 
yalıtımsız duruma en yakın olduğu görülmektedir. 
En fazla ısı kaybının bu noktada meydana geldiği 
söylenebilir. Çünkü en yüksek sıcaklık farkı bu 
noktada oluşmaktadır. Ancak dış yalıtım ile dış ve 
taban yalıtımlı durumlarda köşe noktanın ısı kaybı  
azaltılmakta ve sıcaklık düşüşü engellenmektedir. 
Yalıtımsız durumda dış duvar sıcaklığı 14.6°C iken 
yalıtımlı yapılarda 20.4°C olarak hesaplanmıştır. İç 
ortam taban yüzeyinin sıcaklık değerleri ise yalıtımsız, 
dış yalıtım, iç yalıtım, dış ve taban yalıtımlı durumlar 
için sırası ile 15.9°C, 18.2°C, 16.1°C ve 21.2°C’dir. 

Yalıtım kalınlığı 2 cm daha artırılarak farklı kolon 
kiriş yapıları için iç ortam yüzey sıcaklık değişimi 
Şekil 7’de verilmiştir.  Şekilden de görüldüğü gibi 

diğer yalıtım kalınlılarında elde edilen değişimlere 
benzer eğilim tespit edilmiştir. Kolon kiriş kritik 
noktasında meydana gelen ısı köprüsünden dolayı 
sıcaklık azalması meydana gelmiştir. Ancak sıcaklık 
değerleri yalıtım kalınlığındaki artıştan dolayı biraz 
yükselmiştir. En düşük sıcaklığın görüldüğü kolon kiriş 
köşe noktasının sıcaklık değerleri dış, iç, dış ve taban 
yalıtımlı durumları için 17.6°C, 11.4°C ve 20.9°C dir.  
Sıcaklık değerlerini karşılaştıracak olursak, yalıtımsız 
durumda dış duvar sıcaklığı 14.6°C iken yalıtımlı 
yapılarda 20.7°C olarak hesaplanmıştır. İç ortam 
taban yüzeyinin sıcaklık değerleri ise yalıtımsız, dış 
yalıtım, iç yalıtım, dış ve taban yalıtımlı durumlar için 
sırası ile 15.9°C, 18.3°C, 16.3°C ve 21.4°C’dir.  Şekil 
4-5 ve 6’da görüldüğü gibi zeminden ısı kaybının 
olduğu mahallerde yalıtımın sadece iç veya dış yüzeye 
yapılması yerine hem dış hem de iç ortam taban 
yüzeyine yapılması ortamdan olacak ısı kayıplarını 
minimuma indirmektedir. Bu şekilde yapılacak 
uygulama ile oluşabilecek ısı köprüsü engellenmiş olur.

Yalıtım kalınlıklarının yüzey sıcaklıkları üzerine 
etkisi Şekil 8’de görülmektedir. Burada her bir kolon 
kiriş yapısı için yüzey sıcaklıklarının farklı yalıtım 
kalınlarına göre değişimi verilmiştir. Yalıtım kalınlığı 
arttırıldıkça ısı kaybı azaldığı için yüzey sıcaklıklarında 
artış gözlenmiştir.  7 cm den 5 cm ye yalıtım kalınlığı 
azaltıldığında yüzey sıcaklık değerleri ortalama %1 
azalmıştır. Aynı şekilde 5 cm ile 3 cm arasındaki 
yüzey sıcaklıklarında %3’lük azalma meydana 
gelmiştir. Bu sonuca göre 5 cm yalıtım kalınlığının 
seçilmesinin maliyet açısından daha uygun olabileceği 
söylenebilir. Bursa 2. derece gün bölgesinde 
bulunduğu için TS 825 ısı yalıtım standartlarına göre 
optimum yalıtım kalınlığının 5 cm olarak seçilmesi 
literatürde yapılan hesaplamalar sonucu tavsiye 
edilmiştir [5]. Bu bilgi dikkate alınarak yapılan 
çalışmada tespit edilen 5 cm yalıtım kalınlığının TS 
825 standardına uygun olduğu ifade edilebilir.

Şekil 7. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları 
için 7 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık değişimi

Şekil 6. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları 
için 5 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık değişimi

71OCAK ŞUBAT MART 2019 • YIL: 22 • SAYI: 84



Makale

Şekil 8. Farklı yalıtım kalınlıklarına ait kolon kiriş 
yapıları için  iç yüzey sıcaklık değişimi (a) dış yalıtım, 

(b) iç yalıtım, (c) dış yalıtım ve iç ortam taban yalıtımı)

Şekil 9. Farklı yalıtım tiplerine ait kolon kiriş yapıları 
için 5 cm yalıtım kalınlığında iç yüzey sıcaklık değişimi

Daha önce merdiven boşluğunun üzerindeki 
oturma odasına ait iç yüzey sıcaklıklarının değişimi 
incelenmişti. Diğer bir senaryoya göre dairemiz 
ara katta yani şekil 2’de gösterildiği gibi alt katında 
merdiven boşluğu yerine üst kat ile aynı sıcaklığa 
sahip oturma odasının olduğu kolon kiriş yapısında 
hangi yalıtım türü seçilmesi uygun olabilir. Bu sorunun 
cevabını bulmak için ara kata ait kolon kiriş yapısı 
modellenerek Bursa için uygun olarak seçilen 5 cm 
yalıtım kalınlığına göre analizler yapılmıştır. Şekil 9’da 
üst kat iç yüzey sıcaklık değişimi sonuçları verilmiştir.  
Elde edilen sonuçlara göre iç yalıtımın uygun olmadığı 
görülmektedir. Dış yalıtım ve dış yüzey ile taban 
yalıtımına ait kolon kiriş köşe noktasının sıcaklık 
değerlerinde azalma meydana gelmemiştir. Dış yalıtım 
ile dış ve iç taban yalıtımı yapılması durumunda iç 
yüzey sıcaklıkları arasında yaklaşık %1’lik küçük bir 
fark oluşmaktadır. Sadece iç yalıtım uygun değildir 
bununla beraber ek yalıtımda yapılmalıdır. 

Elde edilen bu sonuçlara göre ara kata ait kolon 
kiriş yapıları için sadece dış yalıtım yapılması 
uygundur. Bu şekilde oluşabilecek ısı köprülerinin 

önüne geçilmiş olur. Eğer binamız yalıtımsız veya 
eksik yalıtıma sahip ise o zaman yapı kabuğunda 
gerilmeler ve çatlamalar oluşabilir. Bu yüzden ara 
katlarda dış yalıtım sistemi birçok avantaja sahip 
olduğu için kullanılması tavsiye edilmektedir [1,2].
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Tablo 2. Yıllık enerji tüketim maliyet hesabında kullanılan değerler

3.3. Maliyet Hesabı Sonuçları

Yıllık enerji tüketim maliyeti hesabında kullanılan 
değerler Tablo 2’de verilmiştir. Eşitlik (6) ve (7) de 
verilen ifadeler kullanılarak yalıtımlı (Maliyetyalıtım) ve 
yalıtımsız (Maliyetyalıtımsız) durum için hesaplanan yıllık 
enerji tüketim maliyetleri sırası ile 4.5 TL/yıl, 20.6 TL/
yıl olarak bulunmuştur. Tasarruf edilen miktar ise 5 
cm yalıtım kalınlığı uygulanan 1m2 ‘lik duvar yüzey 
alanı için 16.1 TL/yıl’dır. Yapılan maliyet analizine 

göre Türkiye’de hane sayısının yaklaşık 21 milyon 
olduğu hesaba katılırsa binalara yalıtım yapılmasının 
doğalgaz tüketiminde çok büyük miktarlarda 
tasarruf sağlayacağı ve doğalgaz alımında dışa 
bağımlılığı önemli ölçüde azaltacağı söylenebilir.

4. SONUÇ 

Çalışmada modellenen kolon kiriş yapısının 
doğrulanması için farklı bir çalışma ile kıyaslama 
yapılmıştır. Daha sonra modele ait farklı yalıtım 
türleri için kolon kiriş yapıları oluşturularak 
3 cm-5 cm ve 7 cm yalıtım kalınlıklarına ait 
analizler yapılmıştır. Elde edilen iç ortam 
yüzey sıcaklık değerleri karşılaştırılmıştır. Elde 
edilen bazı sonuçlar şu şekildedir:

•Bursa’da bulunan bir binaya ait 1. katındaki dairenin 
dış yüzeyine ve iç döşemesine yalıtım yapılması 
ısı köprüsünün oluşmaması açısından gereklidir.
•Eğer daire ara katta bulunuyorsa ısı köprüsü 
oluşmaması için sadece dış yalıtım yapılması yeterlidir.
•TS 825 standartlarına göre Bursa ili için belirlenmiş 
yalıtım kalınlığı yapılan analiz ile doğrulanmış olup 
5 cm seçilmesinin uygun olduğu tespit edilmiştir. 
•Binalarda ısı yalıtımı yapılması ısıl konfor, enerji 
tasarrufu ve insan sağlığı açısından önemlidir. 
TS 825 standartlarına göre yalıtım kalınlıkları 
mevcut binalarda ve yeni yapılacak yapılarda 
kesinlikle uygulanmalı ve bina sahipleri bu konuda 
bilinçlendirilmelidir.  Aynı zamanda yapılacak 
yalıtım ile yapı kabuğunda oluşabilecek nem ve küf 
engellenerek binanın ömrü uzatılmaktadır. Ayrıca 
optimum yalıtım kalınlığının seçilmesi, ısıtma ihtiyacı 
için daha düşük yakıt tüketim bedeli ve yalıtıma 
yapılacak yatırım maliyeti açısından da önemlidir.
•İdeal yalıtım kalınlığından sonra yapılan artışın iç 
ortam yüzey sıcaklığına etkisinin çok düşük olduğu 
görülmüştür. Bu yüzden yalıtım kalınlığının artırılması 
(10 cm önerilmesi) yönünde ilgili sektörlerin yapmış 

olduğu uyarıların nedenleri incelenmeli ve maliyet 
ile enerji tasarrufu açısından en uygun yalıtım 
kalınlığının tespit edilebilmesi için kullanılan yapı 
sistemlerinin ısıl davranışları nümerik ve deneysel 
olarak araştırılmalıdır.  Sadece deneysel olarak 
her ilde yıl boyunca iç ortamın ve yapı kabuğunun 
ısıl davranışları ile sıcaklık değişimlerinin tespit 
edilmesi oldukça zor olacağı için yapı elemanları 
daha çok nümerik olarak modellenmelidir. Bu sayede 
kısa zamanda en uygun sonuçlar elde edilebilir.
•Hesaplanan maliyet analizi sonuçlarına göre tüm 
binalarda yalıtım yapılması durumunda ülkemiz 
büyük oranda enerji tasarrufu sağlayacaktır.•
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1 ACS

2 Aday

3 Aera  

4 A Klima

5 Ak-Maks

6 Aksal

7 Aldağ

8 Alindair

9 Almira

10 Arel Havalandırma

11 A.T.C.

12 Ay-Pas

13 Bal-Ay-Ka Müh.

14 Barlas Soğutma

15 Başarır Soğutma

16 Birim Teknik

17 Buzçelik

18 Bütaş Klima

19 CFM Soğutma

20 Cantek

21 Coşgun Furkan İnş.

22 Daikin

23 Damla İklimlendirme

24 Delta Klima

25 Dinamik Isı

26 DK Müh.

27 Doğu İklimlendirme

28 Dünya Rezistans

29 Egefer

30 Egetek Makina

31 Ege Vizyon

32 Ekinoks

33 Ekofin

34 Ekonsat

35 Ema Enerji

36 Emsaş

37 Eneko

38 Ercan Teknik

39 Ergül Teknik

40 Erhalim

41 FabricAir

42 Fanart

43 Fanko

44 Form

45 Friterm

46 GMD Genel Mekanik Dizayn

47 Güldem

48 HB Mekanik

49 HCS Teknik

50 Isıdem Yalıtım

51 İmas

52 İmbat

53 İmeksan
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54 Karataş Soğutma

55 Karyer 

56 Klas Klima  

57 Klimaİtalya

58 Klimasan

59 Kliterm

60 Lazer

61 Makro Teknik

62 Maktes Müh.

63 Matesis

64 Mekanik Tesisat 

65 Mertekso

66 Messan

67 Meytes Tesisat

68 MGT Filtre

69 Mitsubishi Electric

70 MS Klima

71 MTT

72 Murat Teknik

73 Net Soğutma

74 Nursaç Havalandırma

75 Ontek

76 Otto Otomasyon

77 Öge Müh.

78 Öztaş/GreenCooler

79 Pnöso

80 Rast Enerji

81 RD Grup

82 Ref Isı

83 Rothenberger

84 Salvo

85 Savaşlar

86 Sevel Dondurma Makinaları

87 Sisbim

88 SPA Mekanik

89 Teknion

90 Teknofan

91 Terkan

92 Termokar

93 Termomak

94 Termosan

95 Tolerans Müh.

96 Trio İklimlendirme

97 Tunç Tesisat 

98 Türkoğlu Makina

99 Ulus Soğutma

100 Uzay Mekanik

101 Ün-Sal Makina

102 Üntes

103 Venco

104 Vengrup

105 Yılmazer
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BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Tel. +90 212 334 69 00
Faks +90 212 347 10 96
info@hmsf.com
www.hmsf.com

teskon+SODEX 2019

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa ve Vana 
Fuarı

teskonsodex.com         #teskonsodex

17 - 20 Nisan 2019
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
İzmir • Türkiye

Online

Kayıt İçin

teskonsodex.com

Destekleyenler





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




