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Değerli ESSİAD Üyeleri,
Sevgili Okuyucularımız,
Teknolojik gelişmelere ve insanların artan konfor beklentilerine bağlı olarak,
hem ülkemizde hem Dünyada enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Bunun
yanında, azalan enerji kaynakları doğallıkla yeni enerji üretimi yöntemlerinin
geliştirilmesi ve varolan enerji üretimlerinin de daha düşük maliyetler
ile yapılması ihtiyacını doğurmaktadır. Buna paralel olarak, yenilenebilir
enerji sistemlerinin önemi de sürekli artmaktadır. Güneş Enerjisi, çevresel
etkilerinin daha az olması nedeniyle de daha ön plana çıkmaktadır. Entegro
Enerji Sistemleri işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz seminerde bu ayın en
önemli organizasyonlarında birisiydi. Firma yetkilileri, güneş kaynaklı enerji
sistemlerinin çalışma prensipleri, yatırım süreçleri, kurulumu, işletilmesi
konularında ve yatırım ve destekler konularında önemli bilgiler verdiler.

Yakın zamanda İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Sayın Mehmet ŞANAL, sektörümüzün
yılın ilk 5 aylık dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında hem
ihracatımızın arttığını hem de ithalatın üzerinde bir değere ulaştığını belirtti. Sanıyorum ki, sektörümüzün
ihracat verilerinde görülen bu olumlu yükseliş devam edecektir. Ancak, yurtdışı pazarlarda firmalarımızın,
sürekliliği sağlaması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi de gerekmektedir. Firmalarımızın standartlara uygun,
daha teknolojik ve kaliteli üretimler yapıyor olması bunun anahtarıdır. Bu nedenle, EHİS LAB Projesi’nin bir an
önce tamamlanması ve firmalarımıza hizmet vermeye başlaması gerekmektedir.
Yoğun iş temposundan dolayı kendimize ve sevdiklerimize zaman ayırmayı ihmal etmeyelim. Bol kazançlı
günler diliyorum.
Sevgi ve saygılarımla,
Mustafa SEZER
Yönetim Kurulu Üyesi
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ESSİAD ve Entegro İşbirliğinde Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları Semineri Düzenlendi
ESSİAD ve Entegro iş birliğinde 25 Temmuz 2019 tarihinde Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımları
Semineri düzenlendi.
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yoğun katılım ile düzenlenen seminerde; Dünyada ve ülkemizde sürekli
olarak artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak için mevcut olan kaynakların yetersiz kalması sonucunda
güneşten elektrik enerjisi üretimi konusunda neler yapılması gerektiği anlatıldı.
7/24 yüksek elektrik tüketimi olan soğuk hava depoları ve sektöre makina-teçhizat imalatı yapan firmalara
güncel yönetmelikle önü açılan GES yatırım süreci ile teknik ve mali açıdan özetlenen seminerde endüstriyel
çatılar başta olmak üzere katılımcılara güneş enerjisinden elektrik üretiminin başvuru süreci, kurulumdan
kabul işlemlerine kadar geçilen aşamalar, yatırımın maliyeti-geri dönüş süresi, sistemin çalışma mantığı,
işletmesi ve bakımı ile birlikte GES Yatırımı için yararlanılabilecek teşvik türleri ve kapsamı hakkında bilgi
aktarıldı.

ESSİAD Yönetim Kurulu İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk TUTAN’ı Ziyaret Etti
ESSİAD Yönetim Kurulu 29 Temmuz 2019 tarihinde
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN,
Yönetim Kurulu Üyeleri Nilay TUTAN ve Yalçın KIRABALI
ile Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan
SEMERCİ’nin katılımları ile İzmir Metro A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk TUTAN’ı ziyaret etti.
İlgili ziyarette dernek faaliyetleri, ESSİAD’ın yürütmüş
olduğu projeler ve EHİS LAB Projesindeki gelişmeler
hakkında bilgi aktarıldı.
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ISK-SODEX 2019 FUAR SAYISI
HAZIRLANIYOR
Reklamlarınızla markanıza değer katmak ister misiniz?
Şimdiden yerinizi ayırtın

avantajlı fiyatlardan yararlanın!
Basılı Tiraj : 8.500 / yıl • Dijital Tiraj: 75.000
Detaylı bilgi için; essiad@essiad.org.tr

Katılacağımız Fuarlar
ISK-Sodex İstanbul / 2019
Mostra Convegno Expocomfort İtalya / 2020
Chillventa Almanya / 2020
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma Kümesi Dergisi

Katılım sağlanacak fuarlar, ESSİAD’ın çalışma takvimi doğrultusunda değişiklik gösterebilir.
4
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ÖZEL
EKİ
SOĞUTMA DÜNYASI ISK-SODEX 2019 SAYISI
“ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA VE SOĞUK ZİNCİR”
ÖZEL EKİ’NDE YERİNİZİ ALIN!
Derneğimizin yayın organı ve sektörümüzün önemli iletişim mecralarından biri olan Soğutma
Dünyası dergisinin 02-05 Ekim 2019 tarihinde Tüyap Kongre Merkezi’nde düzenlenecek
olan ISK-SODEX Fuarı’nda dağıtılacak olan yeni sayısı, “Endüstriyel Soğutma ve
Soğuk Zincir” konulu ek ile birlikte dağıtılacak, Türkiye genelini kapsayan özel bir liste
oluşturularak konusunda uzman kişilere, kurum/kuruluş ve firmalara ulaştırılacaktır.
Bu çalışmaya gerek akademik makale, uygulama, bilimsel yazılarınızla, gerekse reklam
vererek katkıda bulunmak ve markanıza değer katmak istiyorsanız 9 Ağustos 2019 tarihine
kadar dernek merkezimiz ile (essiad@essiad.org.tr) iletişim kurabilirsiniz. İlgili tarih konu
başlıklarının tarafımıza iletilmesi içindir. Yazıların tam metni ilerleyen günlerde talep
edilecektir.
Yayınlanacak Sayı: 86. Sayı / Temmuz – Ağustos – Eylül 2019
Soğutma Dünyası Tirajı: 8.500 / yıl
Dijital Tiraj: 75.000
Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma Kümesi Dergisi ve Ekleri
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ESSİAD’dan Haberler
Saymandan
12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantımızda alınan karar
gereği yıllık aidat ödemelerinin ilk taksidinin 30 Haziran 2019, ikinci taksidinin ise 31
Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Aidat ödemelerini gerçekleştiren üyelerimize teşekkür eder, henüz ödeme yapmamış
olan üyelerimizin taksit tutarının tamamını, varsa geçmişten gelen aidat tutarları ile
birlikte ödemeleri gerektiğini belirtiriz.
•Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen üyelerimizin bonus özelliği taşıyan kartlarına
3 taksit imkanı bulunmaktadır.
•Havale ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz için banka bilgilerimiz:
TEB Manavkuyu Şubesi / TR520003200035600000337481
2019 yılının üyelerimize ve sektör firmalarımıza güzel günler getirmesini dileriz.

Soğutma Dünyası

www.essiad.org.tr

Dergimizde yayınlanmasını istediğiniz firma
haberleri, ürün tanıtımları ve reklamlar ile ilgili
derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz, dağıtım
listemize eklenmesini istediğiniz kişi, kurum
ve kuruluşların iletişim bilgilerini dernek
merkezimize bildirebilirsiniz.

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.

Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Temmuz ayında doğan;
Basri KABEL / Alindair
Erkut BEŞER / RD Grup
Göksel GÜRPINAR / Dinamik Isı
Koray ÜLGEN / Şahıs
Hulusi SATOĞLU / Egetek
M. Akif KOCAOĞLAN / Akmaks
Metin GÜRES / Öge Müh.
Özay AKMAN / Almira
Rebii M. DAĞOĞLU / Aldağ
Suat KOCAMAN / A Klima
Yusuf SARIKAYA / Fanko ve
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Hüseyin
VATANSEVER’in doğum günlerini kutlar, sağlıklı
ve mutlu seneler dileriz.
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ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve MTT Mühendislik
Firma Sahibi Alev TOPRAK ve eşi Tuğrul TOPRAK’ın
torunu Pera bebek dünyaya gelmiştir. Kendilerini
tebrik eder, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus YENER
“Artış Gösteren Fabrika/Tesis Yangınlarını Önlemek İçin Endüstriyel Yangın Güvenliği Önlemleri ve
Kamusal Denetim Şarttır”
Kamuoyuna yansıdığı üzere neredeyse hemen her gün bir fabrika
yangını olmaktadır. 2017 yılında en az 182 endüstriyel yangın,
2018 yılında en az 385 endüstriyel yangın olayı olmuştur. Bu
yangınlarda en az 25 kişi ölmüş, en az 72 kişi de yaralanmıştır.
(Yangın oluşan işyerlerinin sadece yüzde 23’ünün unvanları basına
yansımıştır.) Bu yangınların 107’si (yüzde 25’i) tekstil sektöründe,
71’i (yüzde 16’sı) metal sektöründe, 58’i (yüzde 13’ü) ağaç-kâğıtmobilya sektöründe, 50’si (yüzde 11’i) plastik sektöründe, 44’ü
gıda sektöründe (yüzde 10’u) olmuştur. Yangınların yüzde 55’i
Marmara Bölgesinde, yüzde 14’ü Ege Bölgesinde; il bazında ise yangınların 157’si İstanbul’da, 23’ü Kocaeli’nde,
19’u İzmir’de, 18’i Sakarya’da, 16’sı Bursa’da olmuştur. Yangınların yüzde 75’inin nedeni bilinmemektedir.
Nedenleri bilinen endüstriyel yangınların yüzde 67’si mekanik kıvılcım, yüzde 12,84’ü elektriksel kıvılcım,
yüzde 4,13’ü aşırı ısınma nedeniyle oluşmuştur.
Endüstriyel yangınlar kapsamında değerlendirilmesi gereken bu yangınların özellikle son yıllarda sıklıkla
olması, konuya ciddiyetle eğilmeyi gerekmektedir. Bu noktada 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı İş
Güvenliği Kanunu vb. düzenlemelerle getirilen sistemin yangın, patlama ve iş kazaları/iş cinayetleri vakalarını
önlemek üzerine kurgulanmadığını belirtmeliyiz. Getirilen kimi kurallar da kâğıt üzerinde kalmaktadır.
İşyerlerindeki olaylarda tüm sorumluluk eğer var ise iş güvenliği uzmanlarına yüklenmekte ve bu uzmanların
belirttikleri teknik gereklilikler yerine getirilmemektedir.
Endüstriyel yangınlara yaygın yaklaşım sorunlu
Ülkemizde özellikle sanayi bölgelerinde ciddi bir sorun olan yangın güvenliği problemi, medyadaki yangın
haberleri ile kendini belli etmektedir. Yangınlarda ve sonrasında yapılan çalışmalar, yangınların ilk tespitlere
yansıyan kaynağını bulmaktan öteye gitmemekte ve çoğu zaman olay çözülmüş sayılmaktadır. Yaşanan can
kayıpları, yangınların çevreye/doğaya etkileri ve yaşanan maddi kayıplar ile asıl yapılması gerekenler ise göz
ardı edilmektedir. Endüstriyel tesislerin uygun olmayan imar planlarına, tekniğe, yönetmelik ve standartlara
uygun yapılmayan pasif ve aktif yangın önlemleri sonucunda felaketler kaçınılmaz hale gelmektedir. Örneğin
yangın için hayati önem taşıyan itfaiye araçları için tasarlanan ring hatlarının birçok firmada depolama alanı
olarak kapatılması, ciddi bir yangın sıçraması ve itfaiyenin müdahale edememesi riskini ortaya çıkarmaktadır.
Endüstriyel yangınların teknik nedenleri
Endüstriyel yangınların nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür: Elektrik kaynaklı (statik elektrik, elektriksel
kıvılcım, yıldırım vb.); sıcak yüzeyler (eritme potaları, buhar boruları, fırın ve aşırı ısınan motorlar vb.); uygun
olmayan koşullarda depolanan parlayıcı ve patlayıcı maddeler; uygun olmayan üretim koşulları ve teknikleri;
ateşli yapılan işler (kaynak, taşlama, kesme vb.); tozlu ortamlardan kaynaklı patlamalar ve yangınlar; uygun
olmayan akü şarj odaları; tütün ürünleri; iş kazası ve doğal afet sonrası oluşmalar; komşu tesisten çıkan
yangın sıçraması; gaz ve sıvı sızıntıları. Ve belki en büyük sorun da konusunda uzman olduğu düşünülen
kişilerin konunun ciddiyetinin farkına varamamış olması veya yeterli teknik altyapılarının olmamasıdır.
Yangın sonrası yapılan incelemelerde dikkat edilmesi gerekenler
Yangın sonrası uzmanlar ve bilirkişiler tarafından olay yerinde çok titiz ve ayrıntılı bir inceleme yapılmalı
ve aşağıda belirtilen konulara özen gösterilmelidir.
1.Yapının tehlike sınıfı ile ilgili firma faaliyetinin mevcut proje ve yangın sistemine uygunluğu ve alınan
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Sektörden Haberler
önlemlerin yeterliliği hesaba katılmalıdır.
2.Mimari, Tesisat(Makina) ve Elektrik Projelerinin; Yönetmelikler ve standartlar kapsamında yapılıp yapılmadığı
incelenmeli, hesaplamaların ve tasarım kriterlerinin uygunluğu,
Mimarlık disiplini açısından; kullanılan yapı malzemelerinin uygunluğu, uygulama teknikleri, güvenlik holleri,
kaçış merdivenleri, yangın duvarları, kompartımanlar vb. uygunluğu,
Makina Mühendisliği disiplini açısından; yangın söndürme sistemleri, su deposu, yangın pompaları, kolektörler,
sabit boru tesisatları, vanalar, kolon hatları, anahatlar, yangın dolapları, hidrantlar, branşmanlar, kuru ve sulu
sprinkler sistemi ve konumları, hidrolik hesaplar, tehlike sınıfları, yangın yükleri, mimari boyutların tasarıma
etkisi, söndürücü cinsi, gazlı söndürme sistemleri, merdiven basınçlandırma, duman tahliye vb. uygunluğu,
Elektrik Mühendisliği disiplini açısından; uyarı ve algılama sitemlerinin uygunluğu kontrol edilmelidir.
3.Ruhsat vermeye yetkili kurumlar tarafından verilen onaylar ve izinler, yapı denetim raporlarının kontrolü,
söz konusu onay izin ve raporlarda yönetmeliğe aykırılık var ise sorumlu veya sorumluların tespit edilmesi
gereklidir.
Mekanik ve Elektrik Yangın Sistemlerinin “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği” gereği en az yılda bir Periyodik Kontrollerinin yapılıp yapılmadığının tespiti ve yapıldı ise
yönetmelik ve standartlara uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
Neler yapılmalı? Endüstriyel yangınların önlenmesi için bazı öneriler
Her şeyden önce 2012 öncesinde olduğu gibi bina inşaat ruhsatlarının alınması konusunda itfaiye ve meslek
odalarının onayları geri getirilmelidir. Bu onay işlemlerine inceleme onayları da eklenerek binaya ait bütün
riskler pasif ve aktif önlemlerle bina inşaatına başlanmadan test edilmelidir. Bu sayede yönetmelik ve
standartlar ile gerekli sistemler projeye yansıtılmalıdır. Özellikle endüstriyel tesislerin kabul komisyonlarında
itfaiye ve ilgili meslek odalarından ilgili teknik uzmanlar ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) uzmanlarının
bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir.
Her tür yangın/patlama, kaza ve ölümleri engellemek için “önce insan, önce insan hayatı, sıfır kaza” ana
prensip olmalıdır.
Kuruluş amacı ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde
bulunmak, çalışmalarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını göz önünde bulundurmak,
çalışma hayatının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut şartlarının iyileştirilmesi, güvenlik kültürünün ülke
genelinde yaygınlaştırılması amacıyla üyelerin işbirliği içinde çalışmasını esas almak ve tarafların görüş ve
düşüncelerinin alınmasını sağlamak olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.
İSG tedbirleri eksiksiz olarak alınmalı ve işyeri denetimleri ile iş güvenliği denetimleri artırılmalı, denetimler
şeffaf bir biçimde sendikalar ve meslek odalarıyla paylaşılmalı, işyeri denetimlerinde tespit edilen
uygunsuzluklarda “caydırıcı” idari ceza işlemleri mutlaka uygulanmalıdır.
İşyerlerinde önlem almanın esasen işveren yükümlülüğü olduğu gerçeği bilinmeli, kamu ve adli makamlar
buna göre karar almalıdır.
Bilindiği üzere yangınlar sadece tesisler için değil, çevreleri için de risk oluşturur. Bu nedenle belediyelerin
imar ve ruhsatlandırma işlemleri disipline edilmeli, sanayi tesisleri ve imalathane türü işletmeler toplu yaşam
ve iskân alanlarının dışına çekilmeli, yapı denetimi, imar, çalışma, iş yasaları ve ilgili tüm mevzuat buna göre
düzenlenmeli, mahalle araları ve konutlaşmanın olduğu alanlarda sanayi işletme ruhsatları verilmemeli,
sanayi kuruluşları mümkün olduğunca OSB’lerde veya fiziksel olarak bağımsız/uygun mekânlarda olmalıdır.
Örnek vermek gerekirse bir tekstil üretim tesisinin hemen yanına madeni yağ üretimi tesisinin kuruluşu veya
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varlığının riski artıracağı açıktır, bu sebeple bu tür uygulamalara
izin verilmemelidir. Yerel yönetimlerce, mekanik tesisat konusunda
proje üreten müellif ve uygulayıcı firmaların bünyesinde Odamızca
yetkilendirilmiş makina mühendisleri olup olmadığı kontrol
edilmelidir. Projelerin ilgili meslek odalarının mesleki denetimlerinden
geçirilmesi ve tesisatların ulusal, uluslararası teknik mevzuatlar
kapsamında yapılması sağlanmalıdır. Tesislerin uluslararası kabul
görmüş standart ve teknik şartnameler çerçevesinde sürekli olarak
bakım ve periyodik kontrollerinin yapılarak işler durumda kalması
sağlanmalıdır.
Denetimler ve periyodik kontroller sırasında ruhsat bilgilerinin güncelliğinin kontrolü, otomatik yangın
söndürme sistemlerinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığı, başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı, yangın
kompartımanların iptal edilip edilmediği, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği” gereğince yangın tesisatlarının projesine uyumluluğu, tesisatın kontrolü, duman tahliye
sisteminin çalışıp çalışmadığı, yangın pompalarının performans testleri yılda en az bir kez yapılmalı, acil
durum tahliye planı, uygun kaçış yolu, merdivenler ve yeterli sayı ve genişlikte kaçış kapıları, yine yüksek
katlı binalarda yangın kaçış mahalleri/yangın merdivenleri, kapıları ve merdiven sahanlığı basınçlandırılması
ölçümleri yapılarak uygunluğu kontrol edilmelidir.
Kamu kurumları denetimlerini sıklaştırmalı ve denetimler sırasında “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik” ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda firmaların çalışanları
yangın eğitimi almalı, yangın senaryosu uygulamaları gerektiğinde itfaiye ile birlikte sıklıkla prova edilmeli,
yangın tatbikatları aracılığıyla ilgili kuruluş ve personelinin olası yangınlara hazırlıklı olup olmadıkları
denetlenmelidir.
Yangın nedenleri ve hasarları üzerine veri ve bilgilerin toplandığı Yangın Bilgi Bankası kurulmalı edinilen bilgiler
doğrultusunda “Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği”nin ve “İSG Yönetmeliği”nin revize edilmesi için
TMMOB, Tabipler Birliği, belediyeler, sendikalar, işveren temsilcileri, sigorta şirketleri ile Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan oluşan ortak bir Çalışma Grubu kurulmalıdır.
Binalarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca uygulamaya konulan “Asansör Yönetmeliği” kapsamında Odamız
ile Belediyeler arasında yapılan protokoller uyarınca yapılan Asansör Periyodik Kontrollerine benzer bir
uygulamanın Endüstriyel Tesisler Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri için de yapılmasına yönelik gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
Son olarak, bütün itfaiye teşkilatları, meslek odaları ve İş Teftiş Kurulu arasında koordinasyon kurularak
kamusal denetimin sağlanması ve nihai çözümlere yönelik adım atılmalıdır.
Yayınlayan: TMMOB Makina Mühendisleri Odası
T.C. Ticaret Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Ülke Masaları Bülteni Yayınlandı
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçı firmaların uluslararası rekabet güçlerinin
artırılması, öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarımıza dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru
bilginin sağlanması amacıyla aylık periyotta Ülke Masaları Bülteni yayınlanmaktadır.
Bülten içerisinde dış pazarlarda ticareti doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek
düzeydeki kararlar (çeşitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi
dışı önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilişkin haberler yer almaktadır.
Ülke Masaları Bülten’lerine ulaşmak için tıklayınız.
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Çığır Açıcı Projelere 1 Milyon Lira Hibe
TÜBİTAK, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri Güçlendirme Desteği
kapsamında proje başına 1 milyon lira hibe verecek.
Yeni Çağrıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Duyurdu: “Ülkemizin AB
Fonlarından Daha Fazla Yararlanmasını İstiyoruz”
TÜBİTAK, önemli bir keşif veya buluş yapma potansiyeli olan,
değerlendirmede eşik değerin üzerine çıkan ancak Avrupa Araştırma
Konseyi’nden (ERC) fon alamayan çığır açıcı projeler için yeni çağrıya çıktı.
TÜBİTAK tarafından ERC Projeleri Güçlendirme Desteği kapsamında proje
başına 1 milyon liraya kadar hibe desteği verilecek. Katılımcı ülkelere büyük
bütçeli fonlar sunan ERC için TÜBİTAK’ın çıktığı yeni çağrıyı, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK duyurdu. Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin
ödediği fonların ülkeye yeniden dönüşünü artırabilecek bu çağrının
çok önemli olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Ülkemizin AB fonlarından daha fazla
yararlanmasını istiyoruz TÜBİTAK desteği ile güçlendirilecek projelerimizin Avrupa’nın en iyi araştırmaları
arasında yer alacağına inanıyoruz” dedi.
436 Milyon Avro ile Katıldık
ERC, 2007 yılında kuruldu. Ufuk 2020’nin en büyük bütçeli ve en prestijli programı olan ERC, bilimsel ve
uygulamalı öncül araştırma projelerine destek olmak üzere oluşturuldu. Bir hibe programı olan Ufuk 2020’nin
2014-2020 yılları arası dönemde bütçesi 80 milyar Avro olarak belirlendi. Türkiye, 436 milyon Avro katılım
payı vererek çerçeve programa dâhil oldu.
Yıl Boyu Açık
TÜBİTAK, Türkiye’nin ödediği fonların geri dönüşünü artırmak ve AB fonlarından daha fazla yararlanmak
amacıyla yeni bir çağrıyı çıktı. Bakan Varank, TÜBİTAK’ın ERC Projeleri Güçlendirme Desteği Programı’nın yeni
çağrısını 21 Haziran’da açıkladı. Üç yıl içerisinde Avrupa Araştırma Konseyi’ne sunulan ve eşik değer üzerinde
puan almış ancak projeleri fonlanmamış araştırmacıların iki yıl içinde tekrar başvuru taahhüdünde bulunarak
programa başvuruda bulunabileceğini kaydeden Varank, çağrının yıl boyunca açık tutulacağını söyledi.
Program kapsamında bu koşullara sahip projelere TÜBİTAK, Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri Güçlendirme
Desteği kapsamında proje başına 1 milyon liraya kadar hibe desteği verecek.
“Aldığımız Pay Düşük Ama Artırmak İstiyoruz”
Bakan Varank, ERC’nin çığır açıcı araştırma projelerini ve bu projeleri gerçekleştirecek olan bilim insanlarını
bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirerek fonladığını ifade ederek, “2007 yılından bu yana
ERC projelerine dünya genelinde 81 bin 923 başvuru alınmış. Toplam 10 bin 14 proje, desteğe hak kazanmış.
Avrupa sıralamasında destek sayısına göre ülke olarak aldığımız pay ne yazık ki istenilen düzeyde değil. Avrupa
Birliği’ne Türkiye’nin ödediği fonların ülkeye yeniden dönüşünü sağlayacak bu çağrıyı, çok önemli buluyoruz.
Ülkemizin AB fonlarından daha fazla yararlanmasını istiyoruz. TÜBİTAK’ın yeni programı ile uluslararası
arenada rekabet edebilecek projelerimizin önümüzdeki yıllarda sayısı daha da artacak. Bu projelerin Avrupa’nın
en iyi araştırmaları arasında yer alacağına inanıyoruz” değerlendirmesine bulundu.
Kaynak: https://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/cigir-acici-projelere-1-milyon-lira-hibe/9881
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İklimlendirme Sektörü İhracat / İthalat Dengesinde Artıya Geçti
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL, iklimlendirme
sektörünün 2019 Ocak-Mayıs döneminde ihracat fazlası verdiğini açıkladı. Sektörün İSİB’in kuruluşundan
beri ihracatta olumlu bir seyir izlediğini ve ilk kez ihracatın ithalatı karşılama oranının artıya geçtiğini belirten
Şanal, hedeflerinin dış ticaret fazlası oranındaki artışı yıl sonuna kadar korumak ve devam ettirmek olduğunu
söyledi.
Sektörün ilk 5 aylık verilerine bakıldığında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4 oranında artış
yaşandığını ifade eden Şanal, 1 milyar 951 milyon dolar ithalat, 1 milyar 978 milyon dolar da ihracat
gerçekleştiğini; bu rakamların geçtiğimiz sene ise 2 milyar 520 milyon dolar ithalat ve 1 milyar 871 milyon
dolar da ihracat olarak gerçekleştiğini kaydetti. Şanal, “İhracat pazarlarımızı genişletmek ve ihracatımızı
artırma hedeflerimizin yanı sıra ihracatı ithalatından daha fazla olan bir sektör olmayı da hedeflemiştik.
Ve bugün hedeflerimize ulaştığımızı görmek mutluluk verici. Bir süredir ülkemizde yaşanan ekonomik
durgunluğa rağmen sektörümüzde
yaşanan olumlu gelişmeler, birlik
ve beraberliğimizin, azmimizin
ürünüdür. İSİB olarak kurulduğumuz
günden bugüne sektör firmalarımız,
üyelerimiz birlik ve beraberlik içinde
hareket etti. Amacımız bu birliğimizi
korumak ve ihracat fazlası vermeye
devam eden bir sektör olmaktır”
diye konuştu.
Döviz fiyatlarında yaşanan yükseliş, inşaat sektörünün iç pazarda küçülmeye gitmesi, yerli ürünlerin kullanım
oranlarının artması ve yabancı sermayeli firmaların daha önce ithal ettiği ürünleri Türkiye’de üretmeye
başlamasının ithalatın gerilemesinde etkili olduğunu ifade eden Şanal, “Tüm bu gelişmeleri sektörün dış
ticaret fazlası vermesinin önünü açtı. Sektörün alt kırımlarına baktığımızda ısıtma sistem ve elemanları,
soğutma sistem ve elemanları ile yalıtımda ihracat fazlası verdik, bu alanlarda iyi durumdayız. Öte yandan
sektörümüzün şu anda yatırım yapması gereken, stratejik önemi olan, dış ticaret açığı verdiğimiz ürünler
vana grupları, pompalar, aspiratörler, aksiyal fanlar ve eşanjörlerde yapılması gereken yatırımlar var. Ara ürün
olarak değerlendirebileceğimiz bu ürünlerde ülkemizde üretimin yapılmasının elzem olduğunu görebiliyoruz.
Sektörümüzün bu alandaki ithalatı büyük ve ciddi bir pazarı var, o nedenle yerli üretime yönelmek mümkün
görünüyor” görüşünde bulundu.
“2019’da ihracatta hedef 5 milyar dolar”
2019 yıl sonu itibari ile ihracatı 5 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Şanal, 2020
yılında da ihracat/ithalat dengesinin Türkiye’de doğru yatırımların yapılmasına bağlı olduğunun altını çizdi.
Şanal, “Türkiye doğru yatırımları çekebilirse iklimlendirme sektörü sürekli fazla veren bir konumda olacak.
Biz bunu bugüne kadar doğru stratejiler ve planlar belirleyerek başardık, sektör firmaları el ele vererek
sinerji oluşturmaya başladı. Sektörün kısa sürede aldığı bu başarı diğer sektörler için de iyi bir rol model
oldu diye düşünüyorum. Doğru planlamalar ile sektörel olarak doğru noktaları tespit ederek bunu başardık.
Hükümetimizin de stratejik ürünler noktasında birtakım teşvikleri vardı ama bu noktada atılan adımların
artırılması gerekli. Dış ticaret açığı verdiğimiz alanlarda firmalar teşvik edilirse yatırımlar yaparız” diye konuştu.
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ISKAV – TOBB İklimlendirme Meclisi 15. Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı Gerçekleştirildi
ISKAV – TOBB İklimlendirme Meclisi 15. Ulusal İKS
Eğitmenleri Konferansı İklimlendirme başlığıyla 1-4
Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. ISKAV
tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Eğitimci
Atölye Çalışması yeni adıyla Ulusal İKS Eğitmenleri
Konferansı İklimlendirme başlığıyla yapıldı. Konferansa
Türkiye’nin farklı illerinden 36 eğitmen katıldı.
1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’daki TOBB Hizmet
Binası’nda ISKAV Genel Sekreteri Cem SAVCI tarafından
konferansın açılışı yapıldı. Cem SAVCI konuşmasında
ISKAV’ın faaliyetlerini özetledi. Eğitmenlere programın
tarihçesinden ve akışından bahsetti. Bu doğrultuda eğitmenlere iklimlendirme sektörünün gelişiminde önemli
bir role sahip olduklarını vurguladı. Konferans kapsamında sektör firmaları ve sektörün önde gelen kurumları
tarafından desteklenen oturumlar düzenlendi. Oturum sponsorlukları; Arçelik A.Ş., Daikin A.Ş, Ercan Teknik,
Grundfos Türkiye, SystemairHSK, Vatbuz Chiller Soğutma Isıtma ve Havalandırma firmalarıyla beraber İSKİD
ve İSİB’in de destekleriyle gerçekleşti.
İklimlendirme konusunun işlendiği konferansta; eğitmenler ilk gün R32’yi Anlamak, Elektronik Genleşme
Valfi Sürüş Teknikleri, İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği oturumlarına katıldılar. Konferansın ikinci
gününde ise; Sirkülasyon Pompalarına İlişkin Temel Kavramlar, Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemlerinin (Su
kaynaklı VRF) Enerji Verimliliği ve Isı Geri Kazanım Yöntemleri başlıkları işlendi. İkinci günde bu başlıklara ek
olarak sırasıyla; TOBB, İSKİD ve İSİB kurum sunumları gerçekleştirildi. Programın üçüncü gününde Alarko
Carrier’ın teknik gezi sponsorluğunda kendilerinin Gebze’de yer alan fabrikaları ziyaret edildi. Üretimdeki son
teknolojik gelişmeler ve yerinde uygulamalar eğitmenlerle paylaşıldı. Akşamında ise programın Gala Yemeği
yapıldı. ISKAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör firmalarının temsilcilerinin katıldığı yemekte; eğitmenlerin
kendi aralarında ve sektör firmaları temsilcileriyle sohbet ettiler. Eğitmenlerin program hakkında; daha sık ve
daha uzun süreli yapılmasına yönelik talepleri, görüşleri dikkat çekti.
Programın son gününde akademisyen Nuriye AKKUL tarafından Mesleki Eğitimde Alternatif Öğretim Teknikleri
konusu anlatıldı. Eğitmenlerin aktif olarak dâhil olmalarıyla birlikte interaktif şekilde geçen seminerden sonra
Dr. Kadir İSA tarafından genel değerlendirme ve görüş alışverişi yapıldı. Dr. Kadir İSA tarafından eğitmenlere
katılım belgeleri verildi. Eğitmenlerin yüksek memnuniyetlerini ifade etmeleriyle birlikte program sona erdi.
İSİB, Nijerya’da Düzenlenen Mega Clima 2019 Fuarı’na Katıldı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB)
Nijerya’da düzenlenen Mega Clima 2019 Fuarı’na
katıldı. Bu yıl 3. Düzenlenen fuarda toplam 15 Türk
firması yer aldı.
İklimlendirme
sektörünün
global
pazarlarda
tanınırlığının artması, rekabet gücünün gelişmesi ve
ihracat pazarının genişlemesi amacı ile uzak pazarları
hedef edinen İSİB, bu kapsamda Afrika’nın önemli fuar
organizasyonu olan Mega Clima fuarında yerini aldı.
Su sistemleri, tesisat malzemeleri, soğutma sistemleri, klima ve havalandırma cihazlarını kapsayan fuara bu
yıl 15 ülkeden 85 firma katılım sağladı. Fuarda info standı ile yerini alan İSİB, Ankara Sanayi Odası ve Nijerya12
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Belçika Ticaret Odası’nın da ortak olduğu Avrupa İşletmeler Ağı desteğiyle firmalara Nijeryalı alıcılar ile ikili
iş görüşmeleri yapabilme imkanı sundu. Stantta Türk iklimlendirme sektörünü tanıtan aktivitelerde bulunan
İSİB, hem Türk hem de yabancı sektör temsilcilerinin buluşma noktası oldu. Afrika kıtasını hedef pazarlar
arasına alarak yaptığı çalışmalar ile Afrika’da emin adımlarla ilerleyen İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği,
ticari heyet organizasyonları, iklimlendirme tanıtım günleri ve fuar organizasyonlarına ağırlık vererek, pazarda
etkin olmayı, kalıcı ve sağlam ilişkiler kurmayı ve Türk iklimlendirme firmalarına yeni pazarlar kazandırmayı
hedefliyor.
ALDAĞ A.Ş. Klima Santrallerinin Büyük Başarısı
ALDAĞ A.Ş. klima santrallerinin büyük başarısı
TB1 (Isı Köprüsüzlük) -T2 (Isı Geçirgenlik) Eurovent
tarafından belgelendirildi. İklimlendirme sektörünün
en fazla kabul gören sertifikasyon kuruluşu
Eurovent’in, klima santrallerinin mekanik performasını
değerlendirirken referans aldığı EN 1886 standardına
göre gerçekleştirilen testler sonucu ALDAĞ A.Ş. Klima
Santralleri, büyük bir başarıyı yansıtan karneye sahip
oldu. EN 1886 Standardında sınıflandırması yapılan
değerler; ısı köprüsü (TB), ısıl iletkenlik (T), gövde hava
kaçağı (L), filtre bypass kaçağı (F), gövde mekanik
dayanımı (D) ve akustik değerlerdir.
Isı Köprüsüzlük: TB1
Yazın ve kışın santral içinden geçen havayla dış ortam arasındaki farkın yüksek olduğu bölgelerde çalışan
klima santralleri, büyük risk altındadır. Bu tip uygulamalarda kullanılan klima santrallerinin iç ve dış ortamla
temas halinde olan yüzeyleri birbirinden ayrılmazsa, istenmeyen yoğuşma ve bunun neticesinde korozyon
oluşmaktadır. TB sınıfı, klima santrallerinin içi ve dışının ne kadar iyi izole edildiği ve ısı köprüsü oluşturacak
noktaların ne kadar iyi bir şekilde birbirinden ayrıldığını ifade eder. Yine bu testler de 20K sıcaklık farkı altında,
cihazın tüm yüzey sıcaklıklarının noktasal olarak ölçülmesiyle belirlenir. Cihaz üzerinde kullanılan vidaların, iç
ortamdaki bileşenlerle teması, bu değeri yukarıya çekerek daha olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Ayrıca
hem iç hem de dış ortamla doğrudan temas halinde bulunan köşe parçaları ya da profiller de bu değeri olumsuz
yönde etkilemektedir. Aldağ A.Ş. yeni nesil klima santralleri; özel tasarımlı ısı köprüsüz panel yapısıyla ve
patentli vida saklama haznesiyle 0,8 değeriyle, TB1 sınıfında yer almaktadır.
Isı Geçirgenlik: T2
Klima santralleri belirli sıcaklık farkları altında çalışan cihazlardır. Kışın dış ortam soğukken iç ortamdan ısıtılmış,
yani enerji yüklenmiş hava geçerken, yazın tam tersi bir durum söz konusudur. T sınıfı, klima santrallerinin
birim yüzey alanından meydana gelen ısı kaçağını temsil etmektedir. Bu testler cihaz içi ve dışı arasında 20K
sıcaklık farkı altında yapılmaktadır. Testler sonucunda cihazlar T1 en iyi olmak üzere, T1 ve T5 aralığında
sınıflandırılır. Bu sınıf, panellerde kullanılan yalıtım malzemesi ile doğrudan ilintilidir. T2 sınıfı 50-60 mm kaya
yünü izolasyonla ulaşılabilecek en iyi sınıftır. Aldağ yeni nesil klima santralleri 60 mm kaya yünü izolasyonuyla
0,8 W/mK değeriyle T2 sınıfında yer almaktadır.
Gövde Hava Kaçağı: L1
Klima santralleri belirli basınç farkları altında çalışan ekipmanlardır. Fanlar basınç farkı yaratarak hava hareketi
sağlar ve bunun için enerji harcar. Klima santrallerinde hava kaçaklarının engellenmesi, enerji harcayarak elde
ettiğimiz koşullandırılmış havanın kayıpsız bir şekilde aktarılması açısından önem taşımaktadır. L sınıfı, +700
Pa ve -400 Pa basınç altında, birim yüzey alanından meydana gelen hava kaçağını sınıflandırır. Cihaz vida ve
kapı bağlantıları, bu sınıf için büyük önem taşır. Aldağ klima santralleri L1 değerini sağlayarak bu sınıf için en
üstün performansta olduğunu kanıtlamıştır.
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Filtre Bypass Kaçağı: F9
Havanın bir mahalde kullanılması için sadece entalpik olarak şartlandırılması yeterli değildir. Hava, bünyesinde
barındırdığı partiküllerden arındırıldıktan sonra mahallere yollanır. Fakat sadece filtre sınıfı, filtrasyon için
yeterli değildir. Filtre ve çerçevesi birlikte değerlendirilmelidir. F sınıfı filtre çerçevesinin sızdırmazlığını
inceleyen sınıftır. Klima santralleri içerisinde kullanılan en verimli filtreler F9 sınıfı olduğu için bu değer
F9 sınıfına kadar değerlendirilir. Aldağ özel dizayn filtre bağlantılarıyla F9 sınıfını sağlayarak tüm hijyenik
uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Gövde Mekanik Dayanımı: D1
Klima santralleri belirli basınçlar altında çalışan ekipmanlardır. Bu cihazların basınç altında ne kadar gövde
sehimi yaptığı ve kalıcı deformasyona maruz kalıp kalmadığı, cihazın sızdırmazlığını değişmeden çalışma
sürekliliği anlamında büyük önem taşır. D sınıfı +1000Pa ve -1000Pa basınç altında ne kadarlık bir sehim
oluşturduğunu esas alarak sınıflandırır. Aldağ klima santralleri çelik profilli sağlam yapısıyla D1 sınıfında yer
almaktadır. Bu, Aldağ Klima Santrallerinin dayanıklılık iddiasını kanıtlamaktadır.
Aldağ A.Ş. AR-GE Grubu, enerji verimli, çevre dostu, yüksek katma değerli teknolojiler geliştirerek sürekli bir
adım önde olmaya devam etmektedir
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1

MEGA CLIMA East Africa

27-29 Ağustos 2019

NAIROBI

KENYA

2

88. İzmir Enternasyonal Fuarı

06-15 Eylül 2019

İZMİR

TÜRKİYE

3

Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve
Sergisi

01-03 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

4

ISK Sodex 2019

02-05 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

5

POOLEXPO 2019

02-05 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

6

İntemak Doğu Marmara 2. İnşaat, Yapı
Malzemeleri ve İş Makineleri Fuarı

10-13 Ekim 2019

KOCAELİ

TÜRKİYE

7

EDIFICA 2019

02-05 Ekim 2019

SANTİAGO

ŞİLİ

8

4.Proses Zirvesi ve Sergisi

22-24 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

9

8. Doğalgaz Kongresi ve 2.Doğalgaz Fuarı
(INGAS 2019)

17-18 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

10

ENTECH

17-20 Ekim 2019

İSTANBUL

TÜRKİYE

11

MEGA CLIMA Best 5 Algeria

20-23 Kasım 2019

NİJER

NİJERYA

12

Refcold 2019

21-23 Kasım 2019

HYDERABAD

HİNDİSTAN

14
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ISK-SODEX
ISTANBUL 2019
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım,
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve Güneş Enerjisi
Sistemleri Fuarı

2 - 5 Ekim 2019

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Büyükçekmece • İstanbul
sodex.com.tr

#isksodex

rih!
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Online Kayıt İçin
sodex.com.tr
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Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler

Resmi
Havayolu

Resmi Seyahat
Acentesi

I

Tİ

Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 347 10 96
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

Destekleyenler

RE

IĞ

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.

T BAKAN

L

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TİCARET BAKANLIĞI

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

