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Temmuz ayını yine yoğun
denilebilecek bir ekonomik
ve siyasal gündemle
tamamladık. Yaz ayları
bizlerin de sektörümüzde
en yoğun olduğumuz
zamanlar. ESSİAD olarak
Temmuz ayı etkinliklerimizi
bültenimizin içinde
bulacaksınız. Ancak ben
buradan basından
dikkatimi çeken, muhtemelen sizlerin de yakından
takip ettiğiniz Temmuz ayında öne çıkan bazı veri ve
haberlere dikkatinizi çekmek istedim; ihracat artışı ve
AR-GE destekleri.
Yılın ilk yedi ayında ihracat yaklaşık 84 milyar dolara
ulaşmış. İklimlendirme Sanayi'nin payı ise 2,4 milyar
dolar mertebelerinde gerçekleşmiş. İklimlendirme
Sanayi, Temmuz 2013 ihracat tutarı bir önceki yılın
aynı ayına oranla %18 artmış. Bu oran tüm
sektörlerdeki ortalama artış oranının biraz üzerinde.
Ayrıca Çin'e, Almanya'ya, Fransa'ya ve İngiltere'ye
yapılan sektörel ihracatımız Temmuz ayında ciddi bir
artış göstermiş. Sektörel ithalatın yoğun olduğu bu
ülkelere ihracatın artması bence sevindirici.
Sürekliliğini temenni ediyorum.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptığı
açıklama ile AR-GE merkezlerinin kurulum
şartlarının değişikliğinden bahsetti. Ayrıca AR-GE
merkezleri için Gelir Vergisi Muafiyeti'nin 2023 yılına
kadar uzatılacağını bildirdi.
Bununla birlikte “Yatırım Destek Programı” adı
altında yeni bir mekanizmadan bahsedildi. Bu
destekten yeni girişimcilerin, tekno-girişimcilerin, ARGE yapan KOBİ'lerin ve büyük ölçekli firmaların
yararlanabilecekleri anlatıldı. Yatırım Destek
Programının 3,5 milyon liraya kadar hibe ve kredi faiz
desteğini içerdiği bildirildi. Sektörümüz değerli
firmalarının bu desteklerden yararlanarak ürünleri ile
dünyada söz sahibi olmaları en içten
temennilerimden birisi olacaktır.
Yöresel olarak İzmir için önemli toplantılardan birisi
gerçekleşti geçtiğimiz günlerde: İzmir Kalkınma
Ajansı'nın koordinasyonunda yürütülen 2014-2023
İzmir Bölge Planı çalışmaları kapsamında
düzenlenen Kalkınma Çalıştayı. Çalıştay boyunca

İzmir'in önümüzdeki on yılı konuşuldu. Çalıştay ile
ilgili geniş açıklamaları bültenimiz sayfalarında
bulabilirsiniz. ESSİAD olarak bu çalıştayda yer
almamız düşüncelerimizi belirtmemiz çok önemliydi.
Hepinize bol kazançlı günler ve esenlikler dilerim...
Saygılarımla,
Ümit ÇALLI
Yönetim Kurulu Üyesi
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2009 yılındaki yerel seçimlerin ardından faaliyete
geçirdikleri İzmir Ekonomik Kalkınma ve
Koordinasyon Kurulu'nun bu açıdan iyi bir örnek
olduğunu vurgulayan Sayın Kocaoğlu, "İEKKK 4
yıldır kenti tartışıyor ve yol haritasını başarılı bir
şekilde belirliyor" diye konuştu.

İZKA tarafından, 2014-2023 İzmir Bölge Planı
hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen İzmir
Kalkınma Çalıştayı'nda derneğimiz de yer aldı.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan İzmir
Kalkınma Kurulu Başkanı Sayın Kemal
ÇOLAKOĞLU ise, yeni dönemde yeni plan
hedeflerine göre grupların yeniden belirlenmesi ile
daha sistematik çalışmaların yapılacağını ve İzmir
Bölge Planı'nda ortak akıl ile belirlenecek olan
hedeflere erişimde işbirliği ve bilgi alışverişinin
İzmir'in kendi potansiyelini ortaya çıkaracağını
iletmiştir.

97 kurum temsilcisinin katılımıyla düzenlenen ve
İzmir'in 2023 vizyonunun ele alındığı toplantıda kamu
kesimi, üniversite, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarından çeşitli üst düzey yöneticiler yer aldı.
Toplantı, kurumlar arasında işbirliği geliştirici ve
bölgesel gelişmeye daha aktif şekilde katılıma imkan
veren bir ortam sağladı.
İzmir'in ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından
daha fazla yararlanabilmesi amacıyla İZKA'nın
kolaylaştırıcı rol üstlenebileceğinin ifade edildiği
toplantıya Kurul üyesi olmayan uzmanlarda davet
edildi.
İzmir'de işsizlik oranının %14,8 olduğu; bu oranın
özellikle kadınlar ve gençler arasında belirgin olduğu
ifade edildi. İzmir'deki dokuz Organize Sanayi
Bölgesinin %40 oranında boş kapasite ile hizmet
verdiği ve kısa zaman içerisinde doldurulmasının
hedeflendiği belirtildi.

Çalıştayın açılış bölümünde konuşma yapan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz
KOCAOĞLU, İzmir'in bu tür görevleri her zaman tek
yumruk olarak başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

02 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu
Üyelerimiz
AKG Termoteknik firmasını ziyaret
etmiştir.
AKG Termoteknik Genel Müdürü Sayın İbrahim
ÖZDEMİR, Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın
Cem Osman AYGÜN, Finans ve İdari İşler Direktörü
Sayın Yüksel KURUN'un katılımları ile
gerçekleştirilen görüşmede, AKG Termoteknik
firmasının derneğimize üyelik konusunun
görüşülmüş, dernek faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler
aktarılmıştır. Ayrıca AKG Termoteknik'in Türkiye ve
Dünya'daki faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır.
AKG Group, 1919 yılında kurulmuş, Almanya merkezli,
bir aile şirketi olmasıyla birlikte müşterilerinin ~%30'u ile
45 yıldır çalışmaktadır. İzmir AKG Termoteknik
firmasında müşteri taleplerine göre özel üretim
yapılmaktadır: Bir tren vagonu soğutma sisteminden
1800 beygir gücünde Cummins motoruna kadar.
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Üye kazandırma çalışmalarımız kapsamında, 04
Temmuz 2013 tarihinde ACS Klima Ltd. Şti. firması
ziyaret edilmiştir.
ACS Klima Genel Müdürü Sayın Devrim ERKMEN,
Genel Müdür Yardımcısı Çağrı ERKMEN ve Fabrika
Müdürü Sayın Faruk ÖZKAVAF'ın katılımları ile
gerçekleştirilen toplantıda ACS Klima'nın
derneğimize üyeliği görüşülmüştür. UR-GE ve
Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı Projemiz ile ilgili
gelişmeler hakkında bilgi aktarılan toplantıda Sayın
Çağrı ERKMAN laboratuvar projesi ile ilgili her türlü
desteğe hazır olduklarını belirtmiştir.
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KOBİ ve Kümelenme İşbirliği Projesi (SME
Networking Project) kapsamında, T.C. Ekonomi
Bakanlığı'nı temsilen Sayın Gözde TOMBULOĞLU
10 Temmuz 2013 tarihinde dernek merkezimizi
ziyaret etmiştir.
Başarılı küme örnekleri arasında yer almamız
nedeniyle derneğimizi ziyaret eden Sayın
Tombuloğlu, UR-GE Projemizin geçmiş ve güncel
faaliyetleri konusunda bilgi almıştır. Proje
adımlarında yaşanan sorunlar ile birlikte görüş ve
önerilerimizin değerlendirmeye alındığı toplantı
sonrasında UR-GE Projemize yönelik bir anket
çalışması gerçekleştirilmiştir.

ESSİAD Sürekli Eğitim
Merkezi'nin (ESEM) faaliyetleri
kapsamında 23 Temmuz 2013
tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli
Eğitim Merkezi (EKOSEM) derneğimiz tarafından
ziyaret edilmiştir.
E K O S E M M ü d ü r ü S a y ı n D o ç . D r. Yi ğ i t
KAZANÇOĞLU ve Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü Prof. Dr. Cengiz EROL'un katılımları ile
gerçekleştirilen ziyarette, EKOSEM ve ESEM
işbirliği ile yapılabilecek eğitimler hakkında
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Üyelerimizin
faydalanabilmesi amacıyla Executive MBA
Programı hakkında görüşme gerçekleştirilmiştir.
Buna göre talep olduğu takdirde üyelerimize özel
sınıf açılabileceği gündeme gelmiştir. Ayrıca bireysel
olarak katılım gösteremeyecek olan üyelerimiz için
uzaktan eğitim şeklinde düzenledikleri e-MBA
Programı hakkında bilgi alınmıştır.

EHİS Kümesi üye kazandırma çalışmalarımız
kapsamında Çiğli'de faaliyet gösteren Polser Şeffaf
Çatı Örtüleri San. ve Tic. A.Ş. firması ziyaret
edilmiştir. Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ve
Polser A.Ş. Satış ve Pazarlama Sorumlusu Sayın
Emre ORHON'un katıldığı toplantıda dernek
faaliyetlerimiz ve projelerimiz hakkında bilgi
alışverişi gerçekleştirilmiştir.
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olduğu görüşülmüştür.
Görüşmede, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programları
(STAJYER) Desteği hakkında bilgi alınmıştır:
Destekten Yararlanmak İçin:
1)İŞKUR’a kayıtlı olmalısınız.
2)İkiden fazla çalışanınızın bulunması
gerekmektedir.
Destek Hakkında:
3)İstihdam edilebilecek personel sayısı hesabı:
a.Son 3 aylık personel sayınızın ortalamasını alın
Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında, 23 Temmuz
2013 tarihinde İŞKUR İl Müdürü Sayın Kadri KABAK
ve İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Melih
AĞZIBÜYÜK dernek merkezimizi ziyaret etmiştir.
Toplantıda, sektörümüzde yaşanan nitelikli eleman
bulma sıkıntısı ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiş
olup, iklimlendirme sektöründeki mezun sayısının
yetersizliği dile getirilmiştir.
Ayrıca İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili
yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında bilgi
alışverişi gerçekleştirilmiştir.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Melih AĞZIBÜYÜK
ile gerçekleştirilen görüşmede;
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile pilot okullara sektör
tanıtımı yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.
İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Melih
AĞZIBÜYÜK Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Projesi
(UMEM)'ni uygulayabileceklerini belirtmiştir. Bununla
birlikte başarılı öğrencilerin belli sayıda firma ile
eşleştirerek usta-çırak ilişkisi çerçevesinde
öğrencinin gelişimine katkıda bulunabileceği
belirtilmiştir. Öğrencinin okulu bittiğinde işveren
memnun kalırsa istihdamını gerçekleştirilebilir.
Ayrıca öğrencinin işyerinde geçirilen süre boyunca
sigortası devlet tarafından yaptırılmaktadır. İşe
alınmadığı takdirde ise bir yaptırım
bulunmamaktadır. Milli eğitim sistemimizin
öğrencilere özgüven kazandıracak sistemde
geliştirilmesi önerildi.
İŞKUR İl Müdürü Sayın Kadri KABAK ile
gerçekleştirilen görüşmede;
İlimizde TÜİK kayılarına göre 237.000, İŞKUR
kayıtlarına göre ise 137.000 işsiz halen mevcut

b.Bu sayının %10’unu alın ve bir üst tamsayıya
yuvarlayın (0,1 bile olsa yukarı yuvarlanmakta)
c.Örnek: son 3 aylık personel sayınızın ortalaması
34 ise, bunun %10’u 3,4 = 4 personel istihdam
edebilirsiniz.
4)İŞKUR işe alacağınız personelin 6 ay boyunca
(160 iş günü) aylık 650TL (günlük 25TL) ücretini ve
SGK maliyetini karşılamaktadır.
Destek Koşulları:
5)6 aylık Program sonunda istihdam edilen
personelin en az %20'sinin firmanızda veya aynı
iştigal konusuna ait bir başka firmada 2 ay boyunca
istihdam
edileceğinin taahhüt edilmesi
gerekmektedir.
6)Program süresince mevcut personel sayınızı
korumalısınız. Başka Personel girişi / çıkışı olsa bile
ortalama sayı korunmalıdır. (Örnek 34 kişi personel
istihdamı devam etmelidir.)
7)Program sonunda işe almış olduğunuz personelle
yola devam etmeme kararı almanız durumunda
programa tekrar başvuru yapabilmeniz için 1 yıl
beklemeniz gerekecektir.
8)Personelin kadronuza dahil olması durumunda
program sonunda tekrar başvuru hakkı
kazanılacaktır.
9) İŞKUR veri tabanında yer alan kişilerin dışında
kayıtlı olmayanlarında İş Başı Eğitim Programına
dahil edilmeleri mümkündür.
Detaylı bilgi almak için; http://www.iskur.gov.tr/trtr/sveren/isbasiegitim.aspx
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Derneğimiz, 2013 yılı ziyaret programı kapsamında,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz
KOCAOĞLU'nu ziyaret etmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin katıldığı ziyarette, Sayın
Kocaoğlu'na EHİS Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı Projemizin yol haritası ile ilgili bilgi
aktarılmıştır.
Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma
Kümesi olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler ve
yurtdışı organizasyonlarımızda Expo 2020 tanıtımı
yaptığımız aktarılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne
olan desteğimiz aktarılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Turan
MUŞKARA, 2013 yılı ziyaret programımız
kapsamında dernek üyelerimizden Ahmet Yar
Soğutma A.Ş.'yi ziyaret etmiştir.
Ahmet Yar Soğutma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Halit T. SALAÇİN ve Genel Müdür Sayın Ömür
DÜZTAŞ'ın katılımları ile gerçekleştirilen görüşmede,
dernek faaliyetlerimiz hakkında gelişmeler
paylaşılmıştır.
Derneğimizin yürütmüş olduğu EHİS Akredite Test ve
Analiz Laboratuvarı ve UR-GE Projesi hakkında
görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda üyelerimiz
ile birlikte gerçekleştirileceğimiz organizasyonlar
hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.

Sektörümüze nitelikli işgücü yetiştiren eğitim
kurumları ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve yaşanan
sorunların paylaşılması amacı ile yola çıkan
derneğimiz, eğitim çalışmaları kapsamında, NeclaTevfik Karadavut Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın
Özgür SİPAHİ'yi ziyaret etmiştir.
2012-2013 yılında faaliyetine başlayan ve 370
öğrenci eğitim gördüğü okulda Elektrik Bölümü,
Otomasyon Bölümü ve Bilişim Teknolojileri Bölümü
mevcuttur. Ayrıca 2012-2013 dönemi başında
okulda Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü
açılması planlanmış fakat yeterli sayıda öğrenci
talebi bulunmaması nedeniyle bölüm açılamamıştır.
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Tolerans Mühendislik Çözümleri Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Ümit ÇALLI:
"Sisteminize taze hava oranını ve doğru nem seviyesini değiştirecek gereksiz
tasarruf amaçlı müdahalelerde bulunmayın."
bile klimadan yeterli performans sağlanamıyor.
1. Demek ki, klima kullanımında bazı doğrular ve
yanlışlar var ve biz bunları bilmiyoruz.
Elbette her ürün kullanımında olduğu gibi klima
sistemlerinin kullanımı ile ilgili de püf noktaları var.
Belki bunları anlayabilmek için klimanın tanımından
başlamak daha doğru olacaktır.

Bize biraz Tolerans Mühendislik'ten söz edermisiniz?
Tolerans Mühendislik Çözümleri Ltd. Şti. 2007 yılında
kuruldu. Kurucu ortaklarından birisi benim. 1992
yılında ısıtma, soğutma iklimlendirme sektöründe
öncü özellikleri ile tanınan TEBA şirketler grubunda
sektördeki meslek yaşamıma başladım. TEBA
yıllarında kazandığım ısıtma, soğutma iklimlendirme
ile ilgili tecrübelerimi öncelikle kendi sektörüm olmak
üzere diğer sektörlerle de paylaşmak üzere Tolerans
Mühendislik Çözümleri firmasını kurdum. Tolerans
Mühendislik Çözümleri uzmanlaştığı konularda
eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermesinin yanı
sıra, ağırlıklı olarak sektörümüzde üretilen özel
amaçlı ürünler için yazılımlar geliştirmekte ve
sektörümüzdeki üreticilerin kullanımına sunmaktadır.
Bunlardan bazıları, “Ameliyathane iklimlendirme
sistemleri kontrolü”, “Havuz nem alma sistemleri
kontrolü”, “Adiyabatik soğutma sistemleri kontrolü”
ve “Paket konfor sistemleri kontrolü” dür.
Sıcak yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde herkes
klimalardan medet umuyor. Ancak belki de
birçoğumuz klimaları doğru kullanmayı
bilmiyoruz. Çünkü birçok ortamda “bu klima iyi
soğutmuyor”, “bize herhalde yanlış klima
önerdiler” ya da “salonda klima var, ancak odaya
da bir tane klima alalım” gibi yorumlar
duyuyoruz. Hatta bazen öyle oluyor ki arabada

Burada insan konforundan bahsettiğimize göre,
klimalar insanların bulunduğu ortamın sıcaklığını,
nemini ayarlayabiliyor ve temizliğini sağlayabiliyorsa
ve ortamda şartlandırılmış havayı düzgün
dağıtabiliyorsa konforlu zaman geçirebiliriz. Öyleyse
klimalardan beklentimiz bunlar olmalı. Satın alırken
ve satın aldığımız klimayı kullanırken hep klimadan
ne beklediğimizi unutmamalıyız.
2. Örneğin klima çalışırken pencere açılmalı
mıdır? Çünkü gün boyu klima çalıştırılan bir
ortama taze hava girmesine de izin vermek
gerekir mi?
Klimaların sıcaklık ve nemi ayarlayabilmesini
beklediğimizi söylemiştim. Çoğu insanın konforlu
hissettiği aralık 24-26⁰C ve %40-60 izafi nem
aralığıdır. Tabii ki bu giyim biçimi, mevsim, yapılan iş
yada bulunulan ortamın yapısına göre küçük
değişiklikler gösterebilir. Klima dediğimizde
genellikle aklımıza split tip klimalar gelmektedir. Split
tip klimalar sıcaklığı ayarlayabilmekte, ortamdan
soğutma yaparken nem alabilmektedir. Ortamda
bulunan tanecikli kirleticileri ve kokuya neden olan
molekülleri tutan, kısmen temizleyen filtreleri de
içermektedir. Ancak temiz hava mutlaka insanların
ihtiyaç duyduğu oksijeni de içermelidir. Bu nedenle
taze hava temini çok önemlidir. Mümkünse bu,
klimaların kurulumu sırasında sağlanmalıdır, aksi
taktirde temiz hava bahsettiğiniz şekilde ara ara
pencere açarak sağlanmalıdır. Oksijenin azlığı, ya
da ortamdaki karbondioksitin artması çalışma
verimini ciddi bir şekilde düşürür. Bu çeşitli bilimsel
çalışmalarla pek çok kez kanıtlanmıştır. Ancak
pencerenin açık kalma süresi enerji tüketimini
arttıracağından, gereğinden fazla olmamalıdır.
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3. Bazı binalarda merkezi ısıtma/soğutma
sistemleri mevcut. Bu gibi ortamlarda yeterli
verim sağlayabilmek için taze hava da yeterli
değilse, cihazı pencere açıkken çalıştırabilir
miyiz?
Eğer merkezi ısıtma/soğutma sistemleri şeklinde
projelendirilmişse taze hava ihtiyacı karşılanacak
şekilde ürünler seçilmiştir. Sistemde ya da
bulunduğunuz ortamda taze hava ile ilgili bir
rahatsızlığınız varsa bu bir arıza yada projelendirme
kriterlerinden farklı insan yoğunluğu nedeniyledir. Bu
durumda neden arıza ise gerekli müdahaleler
yapılmalıdır yada kalıcı olarak değişen insan
yoğunluğuna göre sistem revize edilmelidir. Yani taze
hava ihtiyacı sistem kurulurken düşünüldüyse lütfen
enerji tasarrufu ve yeşil bir gelecek için pencereleri
açmayalım.
4. Özellikle ofis ortamlarında bir kişi üşürken
diğerine sıcak gelebiliyor. Bu gibi durumlarda
klima sıcaklığını hangi seviyeye ayarlamak
gerekir?
Bence klima kullanımında tam da bu konuda yanlışlar
yapılıyor. Öncelikle konfor şartlarına ulaşmak anlık
olmuyor. Bunu unutmamak gerekli. İnsan vücudu
değişen ısıl şartları hızlı algılamaktan hoşlanmaz ve
tepki gösterir; üşür, terler, titrer vb. Ortamlar
arasındaki 6-7⁰C den fazla sıcaklık farkı şok etkisi
yaratır. Örneğin; ortam sıcaklığı 25⁰C iken dış
ortamdan (38⁰C) gelen birisi için içerisi çok soğuktur.
Bu nedenle ofis tasarımları, giriş bölümü daha
yüksek sıcaklık ta şartlandırılacak şekilde
tasarlanmalı, geçiş sıcaklıkları yaratılmalıdır.
Konforlu hissedilen sıcaklığın 24-26⁰C aralığında
olduğunu belirtmiştim. Bu birkaç derecelik sıcaklık
farkı kişilerin vücut yapılarının yanı sıra nem
miktarına da bağlıdır. Kişisel farklılıklar üzerinize
giydiğiniz kıyafetlerle dengelenebilir. Buna rağmen
rahatsızlıklar oluşuyorsa bunun nedeni muhtemelen
yine söyleşinin başında tanımladığım şartlandırılmış
havanın dağılımından kaynaklanmaktadır.
Şartlandırılmış hava -yaz şartlarında- istenilen ortam
şartlarından daha soğuktur ve belirli bir hıza sahiptir.
Eğer insanların doğrudan üzerine yönlenmişse yada
çok yüksek hızlarda ise ortam olduğundan çok daha
soğuk hissedilir. Galiba ofis ortamlarında asıl sorun
buradan kaynaklanmakta. Masanız
arkadaşınızınkinden farklı olarak üfleme alanında
kalıyorsa siz soğuk hissediyorsunuz ve klimanın ayar
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sıcaklığını yükseltmek istiyorsunuz. Bu durumda
ortam sıcaklığı konfor aralığının dışına çıkıyor ve siz
v e a r k a d a ş ı n ı z a s ı c a k g e l i y o r, t e k r a r
düşürüyorsunuz. Yani kısır döngüye giriyor. Bu
durumda çözüm; şartlandırılmış havanın
yönlendirilmesi ve dağıtılmasının tekrar gözden
geçirilmesi yada masanızın konumunun gözden
geçirilmesidir.
5. Klimadan yüksek performans sağlamak
örneğin fanın zaman zaman devreden çıkmasına
izin vermek için nasıl kullanmak gerekir?
Yüksek performans, yada daha az enerji harcayarak
konfor şartlarını yakalayabilmek en az konforlu
ortam kadar önem vermemiz gereken bir konu.
İklimlendirme sistemleri projelendirilirken veya
seçilirken hep en zor şartlara göre seçilir. Ortamda
bulunacak kişi sayısı, ortamda çalışan diğer
cihazların sayısı, dış ortam sıcaklığı hep
m a k s i m u m l a r d a d ü ş ü n ü l ü r. Ya n i a s l ı n d a
kullandığımız klimaların kapasitesi ihtiyacımızın
üzerindedir. Bu durumda klimaları daha düşük
kapasite ile çalışmaya yönlendiren tek şey bizim
kumandasından girdiğimiz ayarlardır. Konfor amaçlı
olarak az önce bahsettik set sıcaklığı 24-26⁰C ye
ayarlanmalı. Hızlı bir soğutma istemek için daha
düşük değerlere örneğin 19⁰C - ayarlanmış bir klima
hiç kapasite yapmayacaktır. Yani sürekli çalışacak
ve enerji tüketmeye devam edecektir. Bu durumlar
için özellikle split klimalarda çeşitli “turbo” ve benzeri
adlarla özel fonksiyon butonları eklenmiştir. Bu
butonlar set değeri düşük yüksek fan hızlı ilk
şartlandırmayı hızlı yapmak üzere klimayı ayarlar.
Ancak bizim ayarlamamızdan farklı olarak belirli bir
süre sonra örneğin yarım saat sistem önceden
ayarladığımız normal ayar değerlerine geri getirilir.
Bu, unutulan düşük ayar şartları hatalarını engeller.
Yine klima kumandalarında otomatik fan ayar butonu
yada fonksiyonu benzer şekilde hem konfor arttırıcı
özelliklerdedir hem de enerji tasarrufu yapılmasına
yardımcı olur. Benzer fonksiyonlar merkezi sistemler
için otomasyon tarafından sağlanmalıdır. Örneğin;
mesai saatinden yarım saat önce sistem
çalıştırılarak çalışma ortamı konforlu hale getirilmeli,
öğle aralarında yada ofis boşken ayar değerleri
değiştirilerek enerji tüketimi azaltılmalıdır.
Performansın yüksek tutulmasında kullanıcıya
düşen başka görevler de vardır. Temizlenebilir
filtrelerin belirtilen aralıklarla temizlenmesi,
değiştirilmesi gerekenlerin değiştirilmesi aynı
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zamanda konforu da artırır. Sezon değişimlerinde
uzman kişilerin yapacağı bakım tüketim maliyetlerini
düşürdüğü gibi sezon ortasında ani arızaların
oluşmasını da önler. Çeşitli bakterilerin barınması
için uygun koşulların oluşmaması ve sağlığımızı
olumsuz etkilememesi için de bakım çok önemlidir.
Arabamızın bakımını nasıl aksatmıyorsak,
klimalarımızı da ihmal etmememiz gerekir.
Biraz da işin sistematiğine değinelim.
1. Klima nasıl çalışır, soğutur ve ısıtır?
Isı enerjisi sıcak ortamdan soğuk ortama doğru doğal
yollarla kendiliğinden taşınır. Ancak, örneğin; yazın
dışarısı sıcak içerisi soğuktur. Doğal yollarla ısı
enerjisi dışarıdan içeriye doğru olur. Ancak iç ortamın
sıcaklığının yükselmemesi için ısı transferinin
dışarıya doğru zorla yapılması gerekir. İşte bu işi
klimalar yapar. Dört ana elemandan oluşur,
kompresör, yoğuşturucu, kısma elemanı ve
buharlaştırıcı. Buharlaştırıcıda iç ortam ısı enerjisi
sistem içinde dönen soğutucu akışkan üzerine
yüklenir. Döngü elektrik enerjisiyle çalışan
kompresör tarafından sağlanır ve dış ortamda
bulunan yoğuşturucudan dış ortama atılır. Kısma
elemanında basıncı düşürülen soğutucu akışkan
tekrar iç ortamdaki fazla ısı enerjisini bünyesine
almaya hazırdır. Basitçe tarif ettiğim bu mekanizma
elektrik enerjisi ile beslendiği sürece çalışır. Eğer iç
ortamı ısıtmak istiyorsak dört yollu vana ismini
verdiğimiz yardımcı eleman ile yoğuşturucu ile
buharlaştırıcının yerleri değiştirilir. Böylece dış
ortamdan alınan ısı enerjisi iç ortama taşınmış olur.
2. Klima satın alınırken nelere dikkat etmek
gerekir?
Klima satın alırken öncelikle gereksinimlerimizi doğru
tespit etmemiz gerekli. Konfor amaçlı ise
önceliklerimizi; soğutma/ısıtma performansı mı,
gürültü seviyesi mi, hava temizliği mi, hava dağılımı
mı? Elbette ideal olanı tümünü bir arada
gerçekleştirmektir. Ancak öncelik sırasını
projelendirirken belirlemek de cihaz yada sistem
seçimi açısından önemlidir. Doğru kapasiteler doğru
projelendirme ile belirlenebilir. Bu konuda özen
gösteren firmalarla çalışmak gereklidir. Ayrıca cihaz
verimliliği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
konu son gelişmelerle o kadar önemli hale gelmiştir
ki, sezonsal verimlilik detayları sıkça konuşulur ve
cihaz yada sistem seçimlerinde kullanılır olmuştur. İlk
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maliyetlerin yanı sıra 4-5 yıl içindeki enerji tüketim
analizlerinin karşılaştırılması çok daha önemlidir.
Klimalarda kullanılan çoğu soğutucu akışkanın
atmosfere kaçtığında iki olumsuz etkisi olur; birincisi
dünyayı güneşin zararlı ışınlardan koruyan ozon
tabakasının kendisini yenilemesini önlemek, ikincisi
sera etkisi yaratarak dünyanın ısınmasına yol
açmak. Dünyanın ve önümüzdeki nesillerin geleceği
açısından güncelliği onaylanmış soğutucu akışkan
içeren sistemler tercih edilmelidir. Bir başka dikkat
edilecek konu da “inverter” teknolojisidir. “Inverter”
teknolojisi değişken soğutucu akışkan debisi ile
sistem kapasitesinin kontrol edilmesine olanak verir.
Bu nedenle sistem enerji tüketimi düşük kapasiteli
kullanımlarda “inverter” sistemlerde çok düşük olur.
Eğer soğutma/ısıtma yükünüz çok değişken yada yıl
içinde uzun süreler maksimum yükün altında ise
“inverter” sistemler tercih edilmelidir. Tabii ki sistem
tercihlerinde satış sonrası hizmetlerin sürekliliği
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Klimanın çıkarttığı gürültü seviyesi nasıl
olmalıdır? Gürültü nasıl önlenir?
Klimaların çıkarttığı gürültü satın alırken bize
söylenmektedir aslında. İç ünite ve dış ünite ayrı ayrı
gürültü kaynağıdır ve ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Ancak kataloglarda verilen ve bize söylenen
değerler birer rakam içerir. İki farklı birimle anılır. Ses
basıncı değeri olarak verilen değerler mesafe ile ters
orantılı olarak değişir, çevre şartları da ses basıncı
seviyesini etkiler. Ses gücü olarak verilen değerler
ise ses kaynağına aittir ve mesafe, çevre şartları bu
değeri değiştirmez. Klima üreticileri ses değerlerini
genellikle ses basıncı biçiminde verirler ve
ölçümlerin yapıldığı mesafeyi belirtirler. Ses basıncı
logaritmik olarak toplanır. Bu nedenle, belki de
bilmemiz gereken; 3 db lik bir fark ses kaynağının iki
katına çıktığını göstermesidir. Farklı ses basınç
değerlerinin konforal karşılaştırmalarına yazılı
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bilgi kaynaklarından ulaşılabilir. Aslında tüm üreticiler
ses seviyesini düşürmek için maksimum gayret
içindeler. Bizim kullanıcı olarak yapacağımız ilk satın
alırken doğru birimlerle doğru karşılaştırmayı
yapmak olmalıdır. Daha sonra kullanılan ortamda ses
yansıtıcı parlak yüzeyleri minimize etmek,
olabildiğince düşük fan hızlarını tercih etmek gürültü
rahatsız ediciliğini azaltacaktır. Dış ünitelerin yerleri
belirlenirken sesin bir dalga şeklinde ilerlediği,
yansıdığı ve farklı ses kaynakları yan yana geldiğinde
çoğaldığı unutulmamalıdır. Gürültü kaynağından
uzaklaşıldıkça rahatsız ediciliği azalır. Bu nedenle
bazı durumlarda araya konulan bir duvar bile yolunu
uzattığı için faydalı olur.
4. Araç klimaları nasıl kullanılmaktadır?
Bu konu da bence daha önce çok konuşulmamış
konulardan bir tanesi. Evlerimizde yada
işyerlerimizde çoğunlukla kullanımına aşina
olduğumuz klimalar araçlarımızda bizi daha fazla
rahatsız edebiliyor çoğu zaman. Ancak sanırım
araçlarımızın ısı kazancının binalara göre çok daha
fazla olması ve küçük hacimleri nedeniyle taze hava
ve şartlandırılmış havanın dağıtılmasındaki güçlükler
bunun sebebi. Aslında çalışma biçimleri ve
elemanları hemen hemen aynı. Alacağımız küçük
tedbirler bizi çok rahatlatabiliyor. Örneğin; güneşin
altında iç ortam sıcaklığı 50 ⁰C nin üzerine çıkmış
aracımıza bindiğimizde direksiyonu bile tutamayız.
İlk yapmamız gereken şey tüm pencereleri açmak
olmalıdır. Aracın içindeki aşırı ısınmış havayı attıktan
sonra klimamızı açmalıyız. Araç içi sıcaklığımız dış
ortam sıcaklığının altına düşene kadar mutlaka taze
hava ile çalıştırmalıyız klimamızı. Daha sonra araç
içindeki döşemelerin sıcaklığını hızla düşürebilmek
için bir süreliğine taze havayı kapatıp iç ortam
havasını döndürerek çalıştırabiliriz klimamızı. Ancak
sürekli iç hava sirkülasyonu ile çalıştırmak belki enerji
tasarrufu sağlayabilir ancak olumsuz etkileri daha
önemli bence. Araç iç hacminin küçük olması
oksijenin yada temiz havanın hızla azalmasına iç
ortamdaki nemin ise hızla yükselmesine neden olur.
Bu dikkat dağınıklığı ve konforsuzluğun başlıca
sebebidir. Özellikle uzun süreli yolculuklarda taze
havanın kullanılması bu nedenle çok önemlidir. Kış
aylarında camlarda buğulanmanın önemli
sebeplerinden birisi de taze hava kullanılmamasıdır.
Buğulanma miktarı taze hava ile araç içi nem oranı
düşürülerek azaltılabilir. Tamamen buğu oluşumu
ancak buğu çözme fonksiyonu ile yani klimanın
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soğutma modu ile ısıtma modunun eşzamanlı
kullanılması ile mümkün olmaktadır. Yani buğu
çözme modunda çalıştırırken kış aylarında bile A/C
soğutma fonksiyonu açık olmalıdır. Yaz aylarında
öncelikle araç içindeki üfleme menfezleri sürücü
üzerine doğrudan üflemeyecek şekilde
ayarlanmalıdır. Eğer araç klimamızın otomatik
çalışma fonksiyonu varsa kullanılmalıdır. Bu
durumda araç içi sıcaklığı konforlu hissettiğiniz ayar
değerine getirilmelidir. Bu değer minimum yada
maksimum değer olmamalıdır. Örneğin; çok sıcak
olduğu için ayar skalası minimuma getirilmiş araç
kliması üfleme sıcaklığı çok düşecektir, bir de üfleme
menfezleri size doğru ayarlandıysa hastalığa
davetiye çıkartmış olursunuz. Polen filtresinin ve
eşanjörlerinin temizliği ve bakımı araç bakımını
yaptırdığınız servisler tarafından yapılmalıdır. Aksi
takdirde, kötü kokular, sağlığınızı bozacak şartlar ve
benzin tüketimindeki artış sizi bekleyen olası
sonuçlar olacaktır.
Diyorum ki; gerek aracınızda gerek evinizde
gerek ofisinizde, sıcaklık, fan vb. ayar değerlerini
uzun süreli rejim halindeki rahat ettiğiniz
değerlere ayarlayın. Anlık rahatsızlıkları
gidermek üzere sık sık ayar değişikliği
yapmayın. Sisteminize taze hava oranını ve
doğru nem seviyesini değiştirecek gereksiz
tasarruf amaçlı müdahalelerde bulunmayın.
Sağlıklı kalın, enerjiyi doğru kullanın, doğayı
koruyun.

Sayın Ümit ÇALLI'ya bize zaman ayırarak bu değerli
bilgileri Soğutma Dünyası ile paylaştığı için
teşekkürlerimizi sunarız.
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ESSİAD KURUMSALLAŞIYOR!
2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulumuz olarak
ESSİAD kurumsal yapısının geliştirilmesi ile ilgili
çalışmalarımız devam etmektedir.
Kurumsal kimliğe geçişimizdeki amaç
derneğimizin dolayısıyla üyelerimizin
güçlenmesidir. Bu çalışmalar ile derneğimize
üyelerimizin daha çok sahip çıkması ve sektörel
platformlarda, dernek çalışmalarımızda daha
fazla üye tarafından temsil edilmesi
hedeflenmektedir.
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Derneğimize mali katkı sağlayacak olan
www.essiad.org.tr web sitemizde oluşturulan
reklam alanlarında, firma reklamlarınız ile
tanıtımınızı yaparken, derneğimize destek
olabilirsiniz.
Reklam alanlarımız sizlerden gelecek taleplere
göre değerlendirilmekte ve ilgili alanlarda kayan
reklamlar şeklinde yayınlanmaktadır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı
bilgiyi dernek merkezimizden alabilirsiniz.

Bu nedenle, kurumsal üyelik ile ilgili
desteklerinizi rica ederiz.
Web sitemizde yer alan hızlı linkler başlığı
altındaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Üyelerimizin bilgilerinin yer aldığı, Türkçe ve
İ ng i l i z c e ol a r a k h a z ı r la n a n Ü y e P r of i l
Kataloğumuzu www.essiad.org.tr adresimizden
inceleyebilirsiniz.

Sayman’dan
Hatırlatma
Derneğimizin mali durumu göz önünde bulundurularak 2013 ve geçmiş dönem aidat ödemelerini
yapamamış olan üyelerimizin ödemeleri konusunda dernek merkezimizle irtibat kurmalarını önemle
rica ederiz.

"2013 yılı ikinci taksit aidat ödemelerinin
01 Temmuz - 31 Temmuz 2013 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir."
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ESSİAD’dan Haberler
Doğum günü Tebrik Mesajları

şYeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.

Dernek Üyelerimizden;
Sayın Koray ÜLGEN,
Sayın Suat KOCAMAN,
Sayın Fahri OFLAZ,
Sayın Erkut BEŞER,
Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Hüseyin VATANSEVER
ve Onursal Başkanımız Sayın Erol ERTAŞ'ın doğum
günlerini kutlar, sağlıklı ve mutlu seneler
geçirmelerini dileriz.

Soğutma Dünyası Dergimizin yeni sayısı
hazırlanmaya başlamıştır. Yayınlanmasını
istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve
reklamlar ile ilgili derneğimiz ile irtibat kurabilirsiniz.

1990

Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemize eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların iletişim
bilgilerini dernek merkezimize bildirmenizi bekliyoruz.

BİZİ TAKİP EDİN!
Sosyal Medyada ESSIAD
İzmir Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma Kümesi ile ilgili gelişmeleri facebook
grubumuzdan takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı:essiad
Sosyal, eğitim, fuar vb. genel duyurularımızı derneğimizin twitter adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad

Etkinliklerimize ait videoları youtube adresimizden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı: essiad1990

Sektörden Haberler

İzmir Kalkınma Ajansı'nın koordinasyonunda
yürütülen 2014-2023 İzmir Bölge Planı çalışmaları
kapsamında düzenlenen Kalkınma Çalıştayı, İzmirli
kurum ve kuruluşların güçlü katılımı ile gerçekleşti.
Kaya Termal Otel'de yapılan çalıştayda kamu, özel
sektör ve sivil toplumu temsil eden katılımcılar
tarafından, İzmir'in gelecek on yıla ilişkin vizyon
önerileri paylaşıldı, İzmir Bölge Planının taslak
hedefleri ve bu hedeflerin ne şekilde hayata
geçirileceği üzerinde görüş alışverişinde ve somut
önerilerde bulunuldu. Çalıştayda 2014-2023 İzmir
Bölge Planın başarıyla uygulanmasına yönelik
olarak yeni işbirliği olanakları da ortaya konuldu.
Kalkınma Çalıştayı'nda açılış konuşması yapan İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz
KOCAOĞLU, son süreçte İzmir'in önemli bir
toparlanma yaşadığını belirterek sağlıklı planlar ve
projeler yaparak İzmir'in önünü açma çağrısı yaptı.
İzmir'i ayağa kaldıracak bölgenin, 5 ilçe ve 9 beldenin
yer aldığı İzmir Yarımadası olduğunu belirten Sayın
Kocaoğlu, yarımadaya ilişkin gerekli planlamanın
henüz tamamlanamadığına dikkat çekti ve bu
yöndeki çalışmaların en kısa zamanda
tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.
Sadece Plan Değil Uygulama da Yapmak Lazım
İZKA Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Ergüder CAN,
2013-2023 İzmir Bölge Planı süreci hakkında bilgi
verdiği konuşmasında plan yapmakla işin
bitmediğini, plandan daha önemli olanın planın
hayata geçirilmesi olduğunu vurguladı. Sayın Can,
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yerel otorite ve bakanlıkların da desteğiyle bölgesel
planların ulusal kalkınma planlarına referans olacak
nitelikte olması gereğine işaret ettiği konuşmasında
Asttan üste, tabandan tavana herkesin bu sürece
katkısının önemini vurgulayarak Bölge Planı'nın
bölgedeki aktörlerle birlikte yapılmasının, merkezi
otoritenin de plana sahip çıkmasının önemini
vurguladı. Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı
sağlayabilmek ve başarıya ulaşmak için kurumlar
arası ortak dil ve strateji geliştirilmesi gerekliliğine
dikkat çekti. Konuşmasında planlamanın ve planı
kararlılıkla uygulamanın önemi üzerinde duran
Sayın Can, İzmir'in gelişmiş bölgeler arasında yer
almasına karşın bölge içinde önemli gelişmişlik
farklarının bulunduğunu ve bu farklılıklarının
azaltılmasının, ancak kaynakların yerinde ve etkin
kullanılmasıyla mümkün olacağını belirtti.
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Sektörden Haberler

üzere Ersoy'un yönelttiği sorulara önlerindeki
oylama butonları aracılığıyla cevap verdi. Bu
bölümde katılımcılara, nasıl bir İzmir hayal ettikleri
de soruldu. Çalıştaya katılan kurumsal paydaşların
bu soruya verdikleri yanıtların, 12 Mayıs 2013
tarihinde gerçekleştirilen Vatandaş Toplantısı'nda
İzmirli vatandaşların dile getirdiği, İzmir'in denizle
ilişkisinin güçlendirilmesi, bilim, teknoloji ve tasarım
kenti haline gelmesi, çevre dostu yaşanabilir bir kent
olması yönündeki özlemlerle örtüştüğü görüldü.
Bölge Planı taslak hedefleri düzeyinde yapılan
önceliklendirme çalışmasında ise yine Vatandaş
toplantısında olduğu gibi halkın karar alma
süreçlerine katılımı en yoğun olarak desteklenen
öncelik alanlarından biri olarak öne çıktı.

kesimlerin katılımını sağlayacağını belirtti. Ayrıca,
Kurul üyelerinin İzmir ile ilgili lobi faaliyetlerinde etkin
rol oynamasının, İZKA işbirliğinde, İzmir'in ulusal ve
uluslararası fon kaynaklarından daha fazla
yararlanabilmesine büyük katkı sağlayabileceğini
ifade etti.

Bölge Planıyla İzmir'in Geleceğinin
Oluşturulması Hedeflendi

Çalıştayın tematik olarak oluşturulmuş çalışma
grupları ile gerçekleştirilen son bölümünde, üzerine
tartışılan ve önceliklendirilen hedeflerin hayata
geçirilmesine yönelik eylem önerileri alındı, öneriler
üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Çalışmada,
belirlenen temalara ilişkin işbirliği imkanları ve
yönetişim mekanizmaları da değerlendirildi.

Programın ikinci bölümü sosyolog ve iktisatçı Uğur
Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleşti. Katılımcılar,
2014-2023 İzmir Bölge Planı'na katkıda bulunmak

İzmir Mevcut Durum Analizi (3 Temmuz 2013 İzmir Kalkınma
Çalıştayı) sunumuna www.izka.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Makine Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Sayın Ö. VARLIK Özerciyes'in
"Bakımı yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarır!" başlıklı basın açıklamasını sizlerle
paylaşıyoruz...
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube
Yönetim Kurulu Sekreteri Sayın Ö. VARLIK
Özerciyes'in "Bakımı yapılmayan klimalar
hastalıklara davetiye çıkarır!" başlıklı basın
açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz...

Bakımı Yapılmayan Klimalar Hastalıklara
Davetiye Çıkarır!
Yaz mevsiminin sıcaklığını hissettiğimiz şu günlerde
evlerimizde, işyerlerinde ve arabalarda yaygın olarak
kullanılan klimalar; mesleğimizin önde gelen
uzmanlık alanlarından biri olan ısıtma ve soğutma
sistemlerinin önemli cihazlarındandır. Isıtma veya
soğutma amacıyla yanlış sıcaklık değerlerinde
çalıştırılan, iç ünite bakımları, temizlikleri düzenli
yapılmayan, ortam içerisinde uygun olmayan hava
akımları yaratan klima cihazları sağlık açısından
ciddi riskler yaratmaktadır. Hava sıcaklıklarının çok
daha artacağı ilerleyen günlerde, konfor arayışınızın
sağlığınıza zarar vermemesi için; klima kullanıcılarını
ve yeni klima satın alacak vatandaşlarımızı,
önerilerimize kulak vermeye davet ediyoruz...
Klima Kapasitesi Seçimini Mutlaka Yetkili
Mühendisler Yapmalıdır
Klimaların, seçiminden montaj yerine, kullanımına ve
bakımına kadar dikkat edilmesi gereken birçok konu
bulunmaktadır. Önce klima satın alırken dikkat
etmeniz gereken hususları hatırlatalım. Yazın sizi
serinleten klimanızın kışın da iyi ısıtma yapmasını
istiyorsanız ve aynı zamanda yüksek elektrik faturası

ödemek istemiyorsanız klima alırken COP değeri
yüksek cihazları tercih etmelisiniz. Çünkü COP
değeri verimliliğini gösterir, bu değer ne kadar
büyükse cihazınız o kadar verimli çalışıyor demektir.
Etikette yer alan BTU/h değeri ise, klimanızın bir
saatte ortamdan taşıdığı ısı miktarını belirtmek için
kullanılır. Gereğinden fazla kapasitede BTU/h
değerinde seçilmiş klima cihazı, dur-kalklardan
dolayı daha fazla elektrik tüketimine ve ilk kurulum
esnasında daha fazla para ödenmesine neden
olacaktır. Yani klimaların ısıtma ve soğutma
kapasitesi; binanın yapısına, iç ve dış ortam şartları
gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu yüzden satın
alacağınız klimanın kapasite seçimi, bulunduğunuz
mekanın değerlerine göre, mutlaka bir makina
mühendisi tarafından yapılmalıdır.
Alacağınızın cihazın mutlaka ulusal ve uluslararası
standartlara uygunluk belgeleri olmalıdır. Servis
hizmetlerini verecek yetkiliye de kolaylıkla
ulaşılabilmelisiniz. Özetle satış, dağıtım, kurulum ve
satış sonrası bakım hizmetleri standartlaştırılmış,
bayilik ağları iyi işleyen firmaların klimalarını tercih
etmeniz önemlidir.
Sağlığınızı Riske Atmayın, Mutlaka Klimanıza
Periyodik Bakım Yaptırın
Klimalar iç ve dış ortamda değişik hava şartlarına
maruz kaldığından,
cihazların ısı transfer
yüzeylerinde kirlenmeler oluşmaktadır. Bu da cihaz
performansında düşüklüğe neden olur. Klima
cihazlarında yılda iki sefer periyodik bakım
yapılması gerekmektedir. Periyodik bakım sırasında
cihaz içerisindeki soğutucu gazın işletme
basıncında, mevsime göre düzeltme de yapılır.
Bakımı yapılmayan ve mevsim ayarlaması
yapılmayan klimaların verimi düşecek, enerji
sarfiyatı artacak ve sağlıksız ortamlar oluşmasına
yol açacaktır.
Çünkü bakımı yapılmayan klimalar ideal filtreleme
yapamayacağından toz ve partiküller ortamda kalır,
küf mantarları oluşmasına neden olurlar. Bu da baş
ağrısı, sinüzit, kronik yorgunluk, burun kanaması,
yüz felci, astım, alerji ve lejyoner gibi ciddi
hastalıklara yol açabilir.
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Sektörden Haberler
Geçmişte yeni doğan ünitelerinde yaşanan, klima
bakımı kaynaklı bebek ölümleri gibi acı tecrübeleri
tekrar yaşamamak için de, hastane yönetimlerinin
çok daha hassas davranmaları gerekmektedir.

Makine Mühendisleri Odası, ülkemizin gelişmesinde
bilimsel araştırmalar yapan, araştırmalarını
üyelerinin ve insanlığın hizmetine sunan, kent, çevre
ve insanlık yararına kamusal denetimler yapan,
bilimsel önerilerde bulunan, bilim ve teknolojiyi
insanla buluşturan, öznesinde insanın olduğu bir
mesleğin ve uygulayıcılarının kurumudur.

Filtreleri Zamanında Değiştirin
Duvar tipi ve multi sistem klima cihazlarının filtreleri
yaklaşık 15-30 günde bir temizlenmelidir. Bu süreler
ortamın tozluluk derecesine göre değişebilir.
Zamanında değiştirilmeyen ve temizlenmeyen
filtreler de sağlığımızı tehdit eder. Bundan özellikle
çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar
daha çok ve çabuk etkilenirler unutmayın.
Periyodik bakım ve temizliğin yanı sıra klima
kullanıcılarında dikkat etmesi gereken önemli
kurallar var. Öncelikle sıcaklık ayarı hiçbir zaman 23
derecenin altına getirilmemeli, nem düzeyi her
zaman yüzde 50 olarak ayarlanmalıdır. Özellikle iş
ve alışveriş merkezi yönetimleri, işletme masrafını
düşürmek amacıyla, taze hava oranlarını yetkili
mühendisler tarafından hesaplanan standardın
altına asla düşürmemelidirler. Konfor arayışı kâbusa
dönüşmesin.

Toplum yararı ve kamusal denetim anlayışımız
gereği meslek alanlarımızla ilgili konularda toplumu
bilgilendirmeyi her zaman görev saymaktayız.
Doğru kullanıldığında bizlere sağlıklı ortamlar ve
konfor sunan klimaların sağlığımıza zarar
vermemesi için kurallara uyun. Cihazınızı satın
alırken mutlaka yetkili bir Makina Mühendisi ile
görüşün; kullanımı, seçimi ve takılması
konusunda detaylı bilgi alın, cihazınızın
periyodik bakımlarını asla ihmal etmeyin.
Konfor arayışınız kâbusa dönüşmesin...
Ö. Varlık ÖZERCİYES
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreteri
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SOSİAD'ın Mesleki Eğitime Malzeme Desteği
Devam Ediyor

da önemli katkılara imza atıyor olması ile sektörün
günümüzde ve ilerleyen süreçte ihtiyaç duyacağı
kalifiye ve yetenekli mühendislerin yetişmesine
önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
laboratuarlarına sağladığı önemli katkılardan ve
ülkemizin ihtiyaç duyduğu uygulama yeteneğine
sahip Makine Mühendislerini yetiştirebilmesine
verdiği destekten dolayı tüm SOSİAD üyelerine
teşekkür etti.
Malzeme Yardımında Bulunan SOSİAD Üyeleri

SOSİAD, sektöre nitelikli iş gücü yetiştiren okulların
malzeme açığını gidermek amaçlı yardım
çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, SOSİAD
üyelerinin bağışladığı malzemeler 24 Haziran 2013
günü Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği
Bölümü'ne teslim edildi.
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Dekanı Sayın Prof.Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, Sayın
Doç. Dr. Emrah DENİZ, Sayın Arş. Gör. Enes
KILINÇ'ın katılımları ile gerçekleştirilen törende
Dekan Sayın Arcaklıoğlu, SOSİAD'ın eğitim alanında

nAkgün Soğutma İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
nAR-TEK Elektrikli Ev Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.
nBilkar Soğ. Isı. Klima ve Elek. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.
nCantaş İç ve Dış Tic. Soğutma Sistemleri San A.Ş
nÇetinel Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
nÇil Teknik Soğ. ve Elektrik Malz. San. Tic. Ltd. Şti.
nErcan Teknik İkl. Tic. ve San. A.Ş.
nFrigoduman Soğutma San ve Tic. A.Ş.
nFrigoterm Soğutucu Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
nMartek Soğ. Isı. Sis. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti
nMespa End. Yat. San. İnş. Tur. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
nRefkar Soğ. Isı Trans. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.
nSarbuz Soğ. San. ve Tic. Ltd. Sti.
nTura Soğ. San. ve Tic. A. Ş.
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Ticari İşbirliği / Teknoloji Transferleri

Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(EBİLTEM)'nin Temmuz Ayı Duyuruları

Ticari İşbirlikleri

Teknoloji Transferleri

20100223060 Yüzey İşlemleri İçin Kimyasal Ürün
Üreten Alman Firmanın Distribütör Arayışı

12 PL 63AX 3P9N Beton Santralinin Yeniden
Tahsisi İçin Tam Kapasiteli Mobil Sürüm

Yüzey işlemleri için kimyasal ürün (paslanmaz çelik
dekapaj, boya sökücü, soğuk yağ çözücü maddeler,
pıhtılaştırıcılar, tiner) üretimi yapan ve bu konuda
uzmanlaşan Alman firma, distribütörlük verebileceği
partnerler aramaktadır. Firma, uzun yıllardır otomotiv
sektöründe deneyim kazanmış ve Audi, BMW gibi
araba markalarının tedarikçisi olarak çalışmaktadır.

Polonya'da beton üretim tesisleri yapımında
uzmanlaşmış bir mühendislik tesisine sahip KOBİ,
kamyona taşınması için hazır bir beton santralinin
tam bir mobil sürümünü sağlayan yenilikçi bir ürün
sunmaktadır. Bu beton santralinin tüm unsurlarının
en önemli avantajı, varış yerinde konteynerler
otomatik olarak monte edilebilmektedir. KOBİ, beton
imalatçıları ile teknik ve işbirliği sağlayabileceği
firmalar aramaktadır

20130306046 İngiliz Firmanın Kompozit
Kalıplamaya Dayandırılmış Grafik Üretimi

12 IT 56Z6 3P3T Kullanılmış ve Kullanışsız
Lastikleri Arıtma Sistemi

Kompozit kalıplamaya dayandırılmış reçine
kullanımları için ve teknelerde numaralandırmaları ve
isimlendirilmelerinde kullanılan grafik üretimi yapan
İngiliz firma, tekne sektöründe faaliyet gösteren
distribütör ve satış kanallarıyla konuyla alakalı olarak
ticari işbirliğine gitmek istemektedir.

Yenilenebilir enerji ve atık arıtma teknolojileri
konusunda uzmanlaşmış İtalyan merkezli bir KOBİ,
kullanılmış lastiklerin geri dönüşümü için yenilikçi bir
sistem sunmaktadır. Bu birkaç makineden oluşan
mekanik bir soğuk su soğutma devresinin farklı
aşamalarında işaretleme işleminden oluşan bir
arıtma devresidir. Sistem yenilikçi ve doğa dostudur.
Firma, lisanslama, üretim, ticari ve teknik işbirliği
sağlayabileceği, konuyla ilgili faaliyet gösteren
partnerler (lastik satıcıları veya firmalar)
aramaktadır.

20130709001 İspanyol Firmanın Makine Takımları
Üreticisi Arayışı
Sanayi sektöründe yabancı ve yenilikçi makine
takımlarının ticarileştirilmesi konusunda
uzmanlaşmış İspanya merkezli şirket, ekstrüzyon, ip
ve sicim yapımı, profilleme, boru bükme, kaynak örgü
ve çelik takviye alanlarında üretim yapan ve ticari bir
acentalık sözleşmesi kapsamında İspanya pazarına
girmek isteyen ortaklar arıyor. Firma hizmetlerini
ticari aracı firma olarak sunmaktadır.
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Detaylı bilgi için;
Hüsnü Demir
Proje Uzman Yardımcısı / Proje ve İş Geliştirme
Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ege Üniversitesi Kampüsü, EBİLTEM Binası 35100 Bornova - İZMİR
Tel : +90 232 343 44 00 - 110
E-posta : husnu.demir@ebiltem.ege.edu.tr
Web : http://ebiltem.ege.edu.tr
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Basında ESSİAD

Termoklima Dergisi / Temmuz 2013

DTK Dergisi / Temmuz 2013

Termodinamik Dergisi / Temmuz 2013
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Basında Üyelerimiz

Dünya Gazetesi / 11.07.2013
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Basında EHİS

Dünya Gazetesi / 24.07.2013
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Basında EHİS
Dünya Gazetesi / 24.07.2013

Cumhuriyet Gazetesi / 24.07.2013
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler
2013 Fuar Takvimi
No Fuarın Adı

Tarih

Yer

1 The Big 5. Construct Hindistan Uluslararası Yapı Malzemeleri Fuarı

02-03 Eylül 2013

Mumbai

HİNDİSTAN

2 AQUA-THERM ALMATY

03-06 Eylül 2013

Almati

KAZAKİSTAN

3 Electric Indonesia - incl. Mining, Power and Renewable Energy

04-07 Eylül 2013

Jakarta

ENDONEZYA

4 WARSAW BUILD AND INTERIORS DESIGN 2013

10-13 Eylül 2013

Varşova

POLONYA

5 Febrava 2013

14-17 Eylül 2013

Sao Paulo BREZİLYA

6 4. BIG FOUR SHOW 2013

23-26 Eylül 2013

Tripoli

LİBYA

7 ISH China 2013

25-27 Eylül 2013

Şangay

ÇİN

8 International Exh. for Machines for the Woodworking Industry and

01-04 Ekim 2013

Minsk

BELARUS

Almaata

KAZAKİSTAN

Furniture Production
9 KIOGE - Kazakhstan International Oil & Gas Exhibition & Conference 01-04 Ekim 2013
10 IRAQ Energy and Conferance Expo

03-06 Ekim 2013

Basra

IRAK

11 4. Basra Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı

03-06 Ekim 2013

Basra

IRAK

12 WATEC Israel

22-24 Ekim 2013

Telaviv

İSRAİL

13 FILTECH : Filrasyon ve Ayırma Teknolojileri Fuarı

22-24 Ekim 2013

Wiesbaden ALMANYA

14 BAKUBUILD 2013

23-26 Ekim 2013

Bakü

AZERBAYCAN

15 Aqua-Therm Baku

23-26 Ekim 2013

Bakü

AZERBAYCAN

16 11. PROJEKTA BY CONSTROI

24-27 Ekim 2013

Luanda

ANGOLA

17 Power Kazakhstan Exhibition and Conference

29-31 Ekim 2013

Almaata

KAZAKİSTAN

18 ACLIMA

29-31 Ekim 2013

Telaviv

İSRAİL

19 NICONEX Yapı Fuarı

30 Ekim-02 Kasım 2013 Lagos

NİJERYA

20 Interclima + Elec 2013

04-11 Kasım 2013

FRANSA

Paris

*Sürekli güncellenmektedir.

