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Yunusu Görmek
Yok böyle bir deyim, söz dizisi henüz Türkçe'de. Kim bilir belki bu yazıdan sonra
yerleşir kullanılmaya başlar.
Bu günlerde yazın en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bu günler soğutmanın en çok
gereksinim duyulduğu günler. Şimdi yaz zamanı, deniz zamanı.
Her mevsimi severim ama yazları bir başka. Yaz aylarını çoğunlukla Urla - Özbek
Maksut mevkiinde geçiririm. Orada sevimli, bakir, bir koy var. Yanı başında adacık
denen aslında karaya bitişik büyük bir kaya kütlesi, sanki tek parça gibi. Ters yönden
gelen dalgalara önemli bir engel. Yanı başında bir başka kayalık koy mevcut. Orada
kayalar üzerinde her yıl meçhul biri tarafından yeniden resimlenen tek bir siyah “yunus resmi”. Özellikle durgun
havalarda veya dalgaların etkisinin az hissedildiği zamanlarda yüzerek adacığı biraz geçmek ve kenarından
bakarak komşu koydaki kayalar üzerindeki “yunusu görmek” bu koyda yüzenlerin genel bir alışkanlığı. Çok
fazla açılmadan, tehlikenin bilincinde olarak, gereksinim kadar yüzmek, açılmak, tadını çıkarmak denizin.
Gereksiz adımlar atmamak, boğulmamak büyük denizlerde, bu nedenle önemli bir sınır “yunusu görmek”…
Aynı özeni gerçek yaşamda her adımımızda göstermemiz gerekmiyor mu? “Yunusu görmek” demek,
vazgeçmemek, tutkulu olmak, tutkulara esir olmamak, temkinli olmak, fırsatları izlemek-değerlendirmek,
tehlikelerden kaçınmak anlamında kullanılabilir.
Örneğin soğutma sektöründe, yenilikleri izlemek, öğrenmek, piyasayı izlemek, üretim ve uygulamalara
yansıtmak, bu deneyimlerle yeni bilgi ve teknoloji ve uygulamalar gerçekleştiriyor hale gelebilmek “yunusu
görmek”.
2011 yılı kongre ve sempozyum yılı olma özelliğini sürdürüyor.
22-24 Haziran'da benim de doğduğum şehir olan Elazığ'da Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği tarafından düzenlenen “Anadolu Enerji Sempozyumu” nun ilkine katıldık. Yoğun bir katılım
vardı Türkiye'nin dört bir yanından. Bölge için bilgi, teknoloji ve deneyim paylaşımı açısından önemli bir
adımdı. Tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık. Bu sempozyum gelenekselleştirilerek devam edecek. Bir
sonraki toplantının yeri de şimdiden belli: Diyarbakır, Dicle Üniversitesi.
Bu yılda TMMOB tarafından düzenlenecek sektörümüzü de ilgilendiren çok sayıda etkinlik arka arkaya geliyor.
Kayseri: VI.Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 21-22 Ekim 2011.
Mersin: V. Güneş Enerjisi ve Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 7-8 Kasım 2011.
Antalya: Ulusal İklimlendirme Kongresi ve Fuarı, İklim 2011, 17-20 Kasım 2011
İzmir: İzmir Rüzgar Sempozyumu, 23-24 Eylül 2011.
Ayrıca Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği'nin düzenlediği, 18. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Karaelmas
Üniversitesi ev sahipliğinde Zonguldak'ta 7-10 Eylül'de düzenleniyor.
Bu kongre ve sempozyumlardan en az birkaçının hedeflenmesi tüm sektör ve çalışanlarınca gerekli, haydi
“yunusu görmeğe”... Yok bir tehlikeli durum... Sular durgun, sakin, asude...
Sözün özü: Soğutma sektöründeki gelişmeler, farklı proje ve uygulama çeşitliliklerinin olması, bilgi
üretimlerinin, yeni teknolojilerin sektörde izlenir olması önemli gelişmeler ülkemizde. Yalnız üretici,
uygulamacı, yatırımcılarımızın sizce de “yunusu görmesi” gerekmez mi?
Dergimizde de bu yeni bilgi, teknoloji, deneyim, uygulama ve gelişmelerin aktarılma amacı da “yunusu
gördürmek”.
Sizler de yunusu görenlerden olmak istemez misiniz?

Değerli Soğutma Dünyası Okurları,
Bir önceki sayımızda; sizlere “Yönetim Kurulumuzun
15.01.2011 tarihinde yapılan ESSİAD Genel Kurulu’nda
üyelerimizin oybirliği ve büyük desteği ile göreve
getirildiğini, 2011-2013 yılları arasında görev yapacak
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla birlikte
üzerimize aldığımız bu ulvi görevi hakkını vererek yerine
getirebilmek için var gücümüz ile çalışacağımızı, çok
değerli üyelerimizin desteği ile aldığımız bu görev ve
süreci,en üretken biçimde ve sektörümüz açısından
verimli şekilde sürdüreceğimize inanıyoruz.” diye
seslenmiştik. 15.01.2011 tarihinden bu yana yaptığımız çalışmalar ile;
1-Dış Ticaret Müsteşarlığı’na sunduğumuz “Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabetin
Geliştirilmesi Projesi” 04.07.2011 tarihinde kabul edildi. Derneğimiz için
çok önemli bir mihenk taşı olacak 1.450.000.-$ lık projemizin kabulü ile İzka
ile gerçekleştirdiğimiz Kümelenme Çalıştayları sonucu oluşturduğumuz
“Yol Haritamızın” çok önemli bir adımı gerçekleşmiş oldu.
2-İzmir Kalkınma Ajansı(İzka) tarafından açılan doğrudan proje destekleri
kapsamında “Akredite Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Laboratuarı Fizibilite Projesi” hazırlıklarımız son aşamasına
geldi. Bu projemizin kabulü gerçekleştiğinde sektörümüzde yıllardan beri
konuştuğumuz ve gerçekleştirmesi ile yurtdışı bağımlılığımızı büyük
ölçüde sonlandıracak bir hizmeti hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.
Fizibilite çalışması ile üyelerimizin iş yerlerinde yapılacak saha çalışmaları
ile ihtiyaçlar belirlenecek ve laboratuarın fizibilitesi teknik ve mali açıdan
ortaya konacaktır. Karşımıza çıkacak bu fizibilite çalışması sonucu
oluşturacağımız eylem planları, başlatacağımız yeni çalışmaların neler
olacağını ve bu konudaki yol haritamızı belirlememize yardımcı olacaktır.
ESSİAD olarak yukarıda belirttiğimiz iki projemiz ile bundan sonra ki ana faaliyet
konularımızı da belirlemiş bulunuyoruz. Üyelerimizin,sektörümüzün ve paydaş
Teknopanel
Ön Kapak İçi Sol olarak birlikte çalıştığımız diğer kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ve destekleri
Frigoduman
Ön Kapak İçi Sağ,29, ile sektörümüz için çok önemli olan bu projeleri,hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Arka Kapak İçi Sağ
2 Sevgili Okurlar,
Dinamik Isı
23
ISKAV
25 Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) tarafından koordine
HSK
27 edilen, Sektör Dernekleri ve TOBB İklimlendirme Meclisi işbirliğinde hazırlanan
Safran AC
31 “Türkiye İklimlendirme Sektörü Hedefler ve Stratejiler Belgesi”nin
KLS
Akdeniz Soğutma
33 tamamlanması ile tüm sektörün ortak hedefleri ortaya konmuş olunacaktır.
HCS Teknik
35 Sektörün tümünü temsil eden kuruluşların katkıları ile oluşacak bu belge tüm
Makro Teknik
36 sektörün üzerinde uzlaştığı,çalışmalarında bu stratejilere uygun hareket
İLG
47 ettiği,ortak söylem ve ortak bir eylem palanı olacaktır. ESSİAD olarak bu strateji
Özgün Dağıtım
48 belgesini çok önemsiyoruz. Eylem planının nihai halini alması ile hangi derneğin
İmas
49 hangi alanda proje yapacağı,sorumluluk alacağını da belirlersek,enerjimizi boşa
Friterm
64 harcamamış olacağız. Bu alanda yapacağımız iş birlikleri ve karşılıklı konulacak
Frigoterm
Arka Kapak katkılar ile hedefe varmak çok daha kolay olacaktır.
ESSİAD olarak yukarıda anlatmaya gayret ettiğimiz bakış açımız
ile;sektörümüzün yararına olacak tüm çalışmalara var gücümüzle katılım
sağlayıp destek vereceğimizi bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Gelecekteki günlerin sektörümüz açısından çok başarılı çalışmalara birlikte
imza atabileceğimiz günler olması dileriz.

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Yönetim Kurulu, Üyelerini Ziyaret Ediyor

E

SSİAD 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu,
kurum ziyaretleri kapsamında Dernek
Üyelerimizden Başarır Soğutma Ltd. Şti. - Fehim
YARAŞIKLI ve Frigoduman A.Ş. - Ali Kemal
DUMAN’ı ziyaret etmiştir.

Ziyaretlerimizde Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi Projesi çalışmaları, derneğimizin
faaliyetleri ve üniversite-sanayici işbirliği hakkında
bilgi verilmiş, sektör sorunları ile ilgili görüşler
belirtilmiştir.

ESSİAD Yönetim Kurulu Danışmanı Hakan ZOBU ve

ESSİAD Yönetim Kurulu, Kurum Ziyaretlerine Devam Ediyor

E

SSİAD 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu,
kurum ziyaretleri kapsamında 04 Nisan 2011
tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa
TÜRKMENOĞLU ve Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR’ı
ziyaret etmiştir.

6

ESSİAD Yönetim Kurulu Danışmanı Hakan ZOBU ve
İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama
Koordinasyon Birim Uzmanlarından Filiz Morova
İneler’in katılımı ile gerçekleşen ziyaretlerde
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi
çalışmaları hakkında bilgi verilmiş, sektör sorunları ile
ilgili görüşler belirtilmiştir.
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ESSİAD’dan Haberler

TOBB İklimlendirme Meclisi Toplantı’sı
ESSİAD Organizasyonu’nda
Gerçekleştirildi

İstanbul Buzdolabı Soğutma ve
İklimlendirme Teknisyenleri Esnaf ve
Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu
Derneğimizi Ziyaret Etti

T

stanbul Buzdolabı Soğutma ve İklimlendirme
Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası
İYönetim
Kurulu, 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör
Meclisleri Müdürlüğü İklimlendirme Meclisi
toplantısı 13-16 Nisan 2011 tarihlerinde yapılan X.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK
S o d e x 2 0 11 k a p s a m ı n d a E S S İ A D ’ ı n
organizasyonu ile toplantı yapmıştır.

yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi +
ISK Sodex 2011 kapsamında derneğimizi ziyaret
etmiş sektörümüz ile ilgili görüşler masaya
yatırılmıştır.

ESSİAD ve ESSİAD Üyeleri TESKON 2011’de Yer Aldı

E

SSİAD ve ESSİAD Üyeleri 13-16 Nisan 2011
tarihlerinde yapılan X. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi + ISK Sodex 2011 fuarında
yer almıştır.

AAF Hava Filtreleri A.Ş.
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ESSİAD’dan Haberler

Alarko - Carrier A.Ş.
Doğu İklimlendirme Ltd. Şti.

CFM Soğutma Otomasyon Ltd. Şti.

Dinamik Isı Ltd. Şti.

8

Friterm A.Ş.

İm Makina
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ESSİAD’dan Haberler

KLAS Isıtma Soğutma Ltd. Şti.

MTT Isıtma Soğutma Ltd. Şti.
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Makro Teknik Ltd. Şti.

Venco Havalandırma A.Ş.

9

ESSİAD’dan Haberler
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu Başarı İle Tamamlandı

ESSİAD, 13-16 Nisan 2011 tarihinde yapılan X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi + ISK Sodex 2011
kapsamında Soğutma Teknolojileri Sempozyumu’nu düzenlemiştir.

Oturum 2D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Halil ATALAY,
Derneğimiz Onursal Başkanı Erol ERTAŞ, Ege Üni. Mak.
Müh. Böl. Yard. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN

Oturum 2D - Salon görünümü..

Oturum 3D - Balıkesir Üniv. Yard. Doç. Dr. Hüseyin
BULGURCU

Oturum 4D - Derneğimiz Onursal Başkanı Erol
ERTAŞ, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin
VATANSEVER, Ege Üniversitesi Türkan UÇOK,
Terkan Ltd. Şti. Turan ERKAN

Oturum 3D - İYTE Moghtada MOBEDİ
Oturum 4D - Derneğimizin Onursal Başkanı
Erol ERTAŞ sunum yaparken..
10
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ESSİAD’dan Haberler

Oturum 4D - Terkan Ltd. Şti.
Turan ERKAN sunum yaparken..

Oturum 5D - Dokuz Eylül Üni.
Doç. Dr. Dilek KUMLUTAŞ

Oturum 6D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Yard. Doç. Dr.
M. Turhan ÇOBAN, İ.V.S. İdeal Vantilasyon Sistem
Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. Bekir CANSEVDİ, Ege
Üni. Mak. Müh. Böl. Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

Oturum 6D - İ.V.S. İdeal Vantilasyon Sistem
Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. Bekir CANSEVDİ sunum
yaparken..

Oturum 5D - Salon görünümü..
Oturum 7D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Yard. Doç. Dr.
M. Turhan ÇOBAN,Dokuz Eylül Üni. Ziya Haktan
KARADENİZ, Balıkesir Üni. Yard. Doç. Dr. Hüseyin
BULGURCU
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ESSİAD’dan Haberler

Oturum 8D - Salon görünümü..

Oturum 9D - Dokuz Eylül Üni. Mak. Müh. Böl. Doç. Dr.
Serhan KÜÇÜKA, sunum yapanlara teşekkür belgesi
verirken..

Oturum 8D - Selçuk Üni. Nagihan BİLİR sunum
yaparken..

Oturum 10D - Ege Üni. Mak. Müh. Böl. Yard. Doç. Dr.
Özay AKDEMİR sunum yaparken..

“Üniversitelerimizde Tesisat Mühendisliği Çalıştayı”na Katıldık

1

3 - 1 6 N i s a n 2 0 11 t a r i h i n d e y a p ı l a n
TESKON+ISK Sodex 2011 Fuarı kapsamında
“Üniversitelerimizde Tesisat Mühendisliği
Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Katılım yoğun olduğu gözlenen çalıştaya derneğimizi
temsilen MTT Isıtma Soğ. Sis. Ltd. Şti. - Sayın Mak.
Yük. Müh. Alev TOPRAK katılarak Tesisat
Mühendisliği Eğitimi ile ilgili sunum yapmıştır.

Mak. Yük. Müh. Alev TOPRAK “Üniversitelerimizde
Tesisat Mühendisliği Çalıstayı”

12
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ESSİAD’dan Haberler

China Refrigeration 2011 Fuar’ı Başarı İle Tamamlandı

Y

urt içinde ve yurt dışında düzenlenen toplantı,
eğitim ve seminerlere katılan ESSİAD,
sektördeki firma ve çalışanlarının bir araya
toplandığı fuarlarda da etkin rol oynayarak, bu tür
platformlarda çalışmalar yapmaktadır. Bu
kapsamda; ESSİAD tarafından organize edilen ve
KOSGEB'in KOBİ'lere vermiş olduğu destekler
kapsamında yer alan Genel Destek Programından
üyelerin yararlanmasını sağlayarak China
Refrigeration 2011 Fuar ziyaret organizasyonunu
düzenlemiştir.

Türkiye'nin Shanghai Ticaret Ataşesi Sayın Serdar
AFŞAR ile yapılan toplantıda, Çin'de asgari ücretlerin
%15-40 arasında yükseldiğini bununda ürünlere
yansıdığını ve giderek fiyatların yükseleceğini
belirtilmiştir.

Çin'in sektörümüzdeki en büyük iki fuarından birisi
olmasına rağmen Frankfurt ve Milano Fuarları ile
karşılaştırıldığında küçük bir fuar olarak gözükmekte
olan China Refrigeration 2011 fuarında soğutma ve
havalandırma ekipmanlarının ağırlıkta olduğu ve
kompresör imalatçısı ve Kore'den katılan firmalarda
oldukça fazla olduğu gözlenmiştir.

MMO İzmir Şubesi Tarafından Düzenlenen Üniversiteler Arası Makina ve Endüstri
Mühendisliği Bölümleri Bitirme Projeleri Yarışması’nda ESSİAD Yerini Aldı

D

erneğimizi temsilen Makina Mühendisliği
Jüri Üyesi olarak Genel Sekreterimiz Gürkan
AKÇAY ve Endüstri Mühendisliği Jüri Üyesi
olarak Yönetim Kurulu Üyemiz M. Turan
MUŞKARA’nın katılımları ile Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen
“Üniversiteler Arası Makina ve Endüstri
Mühendisliği Bölümleri Bitirme Projeleri
Yarışması” sonuçlandı.

Üniversitesinden Sinan Süha Tepebaşılı ise tavuk
ürünleri ve yem üreten bir firma için hazırladığı “Akıllı
Yem Dağıtım Sistemi” ile büyük ödülü kazandı.

Yarışmaya Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Yaşar
Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün
Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf
öğrencilerinin hazırladığı 170 bitirme projesi katıldı.
Makina ve Endüstri Mühendisliği dalında sanayici,
akademisyen ve Oda temsilcilerinden oluşan iki ayrı
jüri grubu ödül kazananları belirledi.
Makina Mühendisliği Bitirme Projeleri birincisi olan,
Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği son sınıf
öğrencisi Ruşen Can Acet, karbonfiber ve kompozit
maddelerden ürettiği kabak kemane projesi ile
Endüstri Mühendisliği projeleri birincisi olan Yaşar
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 YIL:14 SAYI:51/53
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD'dan Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektöründe
İhracatı Arttıracak Proje
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi” ile ilgili bilgi veren

E

ge Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları
Derneği (ESSİAD) tarafından hazırlanan ve
proje ortakları Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege
İhracatçı Birlikleri ve İzmir Kalkınma Ajansı,
tarafından İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ne
(İGEME) sunulan “Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne Yönelik
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin Geliştirilmesi
Projesi”ne 1 milyon 450 bin dolarlık destek
verildi. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 3 yıl
süreyle desteklenecek projenin ortaklarından
İZKA, yurt dışı heyet organizasyonları, EBSO ve
Ege İhracatçı Birlikleri ise eğitim ve danışmanlık
projeleri konusunda destek verecek.
Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma
sanayicilerini uluslararası alanda söz sahibi yapacak
projenin tanıtımı ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Vatansever, Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ergüder Can
tarafından EBSO Sanayiciler Kulübü'nde düzenlenen
basın toplantısıyla yapıldı.
“Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve
Soğutma Sektörüne Yönelik Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi Projesi” hakkında bilgi
veren ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Vatansever, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın destekleme
kararı aldığı projenin ESSİAD tarafından
hazırlandığını, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege
İhracatçı Birlikleri ve İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığı
ile geliştirildiğini belirtmiştir.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Vatansever, sektörün İzmir'de önemli bir ağırlığa
sahip olduğunu, dernek üyesi şirketlerin çoğunun
ihracat odaklı çalıştığını Ege Bölgesi'nde bu sektörde
faaliyet gösteren 278 firmanın bulunduğunu, bu
firmaların ihracatlarının yaklaşık 175 milyon dolar
olduğunu, sektörün ithalattan fazla ihracat yaptığını
belirterek “Ülke çapında ısıtma, soğutma ve
havalandırma sektörünün 2023 hedefi 25 milyar dolar
olarak belirlendi. Şu anda ülke ihracatının yüzde
17'sini Ege Bölgesi'ndeki firmaların yaptığı dikkate
alınırsa 2023 yılı için yaklaşık 5 milyar dolarlık bir
ihracat hedefimiz olduğu görülecektir. Bu hedefi
yakalayabilmek için firmalarımızdaki dış ticaret
personelinin eğitimi ve yeni pazarlara ulaşım
konusundaki tanıtım çalışmaları konusunda bir proje
hazırladık. 3 yılda tamamlanacak olan projeye Dış
Ticaret Müsteşarlığı 1 milyon 450 bin dolar destek
verdi. Bu proje ile soğutma sanayicilerinin yurtdışına
gideceklerini, yurtdışından da alım heyetlerinin
İzmir'e geleceğini Kümelenme yaklaşımı
çerçevesinde katılımcı firmalar ortak girişim ve
stratejiler belirleyerek rekabet güçlerini artıracak”
diyerek proje hakkında bilgi vermiştir.
İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yorgancılar, İzmir Kalkınma Ajansı'nın yapmış olduğu
saha araştırmasında soğutma ve iklimlendirme
sektörünün İzmir'de ön plana çıkan 5 sektör arasında
yer aldığını belirterek soğutma ve iklimlendirme
sektörünün İzmir'de önemli bir noktaya geldiğinin
altını çizmiştir. Sektörün büyüyerek bir çatı altında
toplandığını ve bu çatının ESSİAD olduğunu belirten
Yorgancılar, Soğutma sanayicilerin yeni pazarlar
bulması, daha fazla ihracat yapması için bu proje
ortaya çıktığını belirtmiştir.
İZKA Genel Sekreteri Ergüder Can, kümelenme
konusunda Türkiye'de yıllardır teorik anlamda
çalışmaların yürütüldüğünü belirterek “bu proje ile ilk
defa somut olarak sahada bir sektörün
kümelenmesini uygulamış ve görmüş olacağız” diye
konuştu.

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi'ne sunulan
“Endüstriyel Havalandırma,İklimlendirme ve
14

NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 YIL:14 SAYI:51/53

ESSİAD’dan Haberler
Proje İle Neler Yapılacak?

DÜNYA
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE
İSTANBUL
EKONOMİ

lÜretim ve pazarlamanın geliştirilmesi için
eğitim programları düzenlenecek,
lSoğutma sektörü kümelenecek,
lPazar araştırmaları yapılacak,
lUluslararası işbirliği olanakları arttırılacak,
lAlım ve ticaret heyetleri düzenlenecek,
lPersonel istihdamı sağlanacak,
lOrtak yurtdışı tanıtım çalışmaları yapılacak,
lHedef pazarlara ticari heyetler organize
edilecek.

HABERTÜRK EGELİ
GÜNLÜK BÖLGESEL GA...
İSTANBUL
SİYASİ

HABER EKSPRES
GÜNLÜK BÖLGESEL
GAZETE
İZMİR
SİYASİ

POSTA İZMİR EGE
MİLLİYET İZMİR EGE
GÜNLÜK BÖLGESEL GA...
İZMİR
SİYASİ
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GÜNLÜK BÖLGESEL GA...
İZMİR
SİYASİ
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X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezinde Düzenlendi
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet ARISOY,
kongrenin dört gün boyunca aynı anda 11 salonda
158 konu başlığının tartışıldığı dev bir organizasyon
olduğunu; 5 sempozyum, 7 seminer, 16 kurs, bir
panel, 3 sabah toplantısı, 4 atölye çalışması, 3 teknik
gezi, bir kültürel gezi, 2 kokteyl ve bir konser
düzenleneceğini belirtti.

T

MMOB Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO)
onuncusunu düzenlediği X. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi (TESKON), MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlendi. Dört gün
sürecek olan kongrenin ana teması “Enerji:
Dünden Daha Az” olarak belirlendi.
Kongrenin açılış konuşmaları, MMO İzmir Şube
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖZSAKARYA,
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet
ARISOY, SODEX Fuarcılık Adına Hannover Messe
Yönetim Kurulu Başkanı Murat DEMİRTAŞ, MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR, TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, sektör
dernekleri adına Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Başkanı Gürkan ARI ve İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz KOCAOĞLU tarafından yapıldı.
MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
ÖZSAKARYA konuşmasında “Kongremiz bu yıl da
tesisat alanında çalışan mühendis, ara teknik
elemanların ve sektörün buluştuğu en kapsamlı
platform olarak gerçekleşmektedir. 1993 yılından bu
yana düzenlenen 9 kongreye 8.961'i kayıtlı delege
olmak üzere 20 bini aşkın kişi katılmıştır. Toplam 190
oturumda 553 bildiri sunulmuş, 23 panel, 5
sempozyum, 27 Seminer, 1 konferans, 1 atölye
çalışması, 3 forum, 40 kurs ve 18 sabah toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalardan elde edilen
birikim 10 bin sayfayı aşkın kitap ve doküman olarak
yayın dünyasına kazandırılmıştır. Bir kongrenin
ülkemizde her koşulda istikrarla devam ettirilip bu
rakamlara ulaşabilmesi kolay değildir. TESKON,
bilimsel bir kongre için örnek alınacak birçok
özelliğiyle bir organizasyon ekolü oluşturmuştur.”
diyerek önceki tesisat kongreleri hakkında bilgi
vermiştir.
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MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR
konuşmasında “Kongremiz, bugüne kadarki en geniş
program içeriğine ulaşarak kendi başarı çıtasını bir
kez daha aşmıştır. Kongremizin 18. yılında süreklilik
içinde ulaştığı dev boyutu sizlerle paylaşmaktan
dolayı mutluyuz. Kongrelerimiz, özetle, tesisat
mühendisliği alanında uzman mühendislik, enerji
verimliliği, imar mevzuatı, yapı denetimi, disiplinler
arası işbirliği, mesleki akreditasyon, tesisat
mühendisliğinde personel belgelendirmesi, AB teknik
mevzuatı, meslektaşlarımızın çıkarları, Ar-Ge
çalışmaları, binalarda enerji performansı yönetmeliği
konularını meslek ve kamuoyu gündemine taşıyan bir
platform olarak tarihe geçmiştir.” diyerek TESKON’un
önemine dikkat çekmiştir.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI
konuşmasında “Uluslararası kalite standartlarında
gerçekleşen bir organizasyon olarak tesisat
mühendisliği kongreleri her defasında kendi başarı
çıtasını aşarak bugünlere gelmiştir. Bu çalışma
gerçek bir ekip ruhuna ve üretim aşkına
dayanmaktadır. Biz, Tesisat Mühendisliği
Kongrelerini benzersiz kılan bu özelliğiyle bu çatı
altındaki herkes için önemli bir anlamı olduğunu
biliyoruz, inanıyoruz. Bu anlamı birlikte var ettiğimizin
bilinciyle, 10. kongremizin daha nice on yıllara
ulaşmasını diliyorum.” diyerek TESKON’un anlam ve
önemi ile ilgili görüşlerini belirtmiştir.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU
“TESKON'u 18 yıldır kongreyi başarıyla
gerçekleştiren herkesi kutluyorum. Son 7 yıldır
İzmir'de en fazla yatırım yapan kurumun başkanı
olarak nitelikli eleman, kaliteli işgücünün ne kadar
önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu kongreler
işgücünün niteliğini yükseltmesi açısından büyük
önem taşıyor. İzmir inşaat potansiyeli yüksek bir kent.
Gelişmiş ülkelerde inşaat sektöründe ciddi
standartlar var. Ülkemizde de bu standartlara
ulaşmak için gösterilen her çabanın desteklenmesine
inanıyorum. Kongre ve fuara başarılar diliyorum.”
diyerek sözlerini tamamlamıştır.
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X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON) Sonuç Bildirgesi Açıklandı
lki 1993 yılında düzenlenen,18 yıllık bir birikim
ve geleneği olan, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği
İKongresi
13-16 Nisan 2011 tarihleri arasında
TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir
Şubesi yürütücülüğünde İzmir'de düzenlenmiştir.
Kongre ile birlikte paralel tasarlanan
TESKON+SODEX fuarı da Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde
gerçekleştirilmiştir.
Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi'nde bulunan 11 salon ve
1760 m2 'lik fuar alanında gerçekleştirilmiştir. Kongre
18 kurum ve kuruluş 13 Üniversite tarafından
desteklenmiş olup, kongre boyunca toplam 61
oturumda 158 adet bildiri sunulmuştur. Kongre
sırasında toplam 5 sempozyum, 7 seminer, 16 kurs, 1
panel, 4 atölye çalışması ve 3 sabah toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen
TESKON+SODEX Fuarına ise, sektörde ürün ve
hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 134 kuruluş
katılmıştır.
Kongreyi 1430'u kayıtlı delege olmak üzere, 3000'i
aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite,
meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi
izlerken, fuar 6500'ü aşkın kişi tarafından ziyaret
edilmiştir.
Kongre, katılımcı, bildiri, kurs, seminer, sempozyum,
oturum sayıları bakımından bu güne kadar
düzenlenen en kapsamlı kongre olmuştur. Bu
kongremizde kurslara ve seminerlere olan aşırı ilgi
dolayısıyla, bu toplantıların önümüzdeki dönemde
HVAC eğitimine (okuluna) dönüştürülmek suretiyle
tekrarlanması önerilmektedir.
Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki
bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile
sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı,
bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler
sunulmuştur.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda,
tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası
ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün
araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve
sempozyumlarda yine uluslararası ölçekte yapılmış
uygulama ve araştırmalar tartışılmıştır.
Kongre, bina fiziği, binalarda enerji performansı, iç
hava kalitesi vb. alanlarda disiplinler arası ortak
çalışmaların sunulduğu önemli bir platform haline
gelmiştir.
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Kongrede gerçekleştirilen oturumlar aşağıda
belirtilmiştir.
Sempozyumlar: 5 Adet
1.Binalarda Enerji Performansı
2.Bina Fiziği
3.İç Hava Kalitesi
4.Termodinamik Ve Tesisat
5.Soğutma Teknolojileri
Seminerler: 7 Adet
1.Jeotermal Enerji
2.Konfor Ve Ekonomi
3.Söndürme Sistemlerinde Yeni Gelişmeler
4.Bacalar
5.İstanbul İstinye Park Projesi'Nin Projelendirme,
Uygulama, İşletme Açısından Değerlendirilmesi
6.Sözlü İletişim - Diyalog Yönetimi
7.Etkili Ve Verimli Sunum Teknikleri
Kurslar: 16 Adet
1.Mutfak Havalandırması
2.Su Şartlandırma
3.Akustik Tasarım
4.Hap (Hourly Analysis Program)
5.Temel Ve Uygulamalı Psikrometri
6.Konutlarda Doğalgaz
7.Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
8.Güneş Enerjisi İle Isıtma/Yardımcı Isıtma
9.Sanayide Enerji Ekonomisi Yöntemleri
10.Sanayide Doğalgaz
11.Soğuk Depo İşletmesi
12.Sistem Seçimi
13.Kurutmanın Temelleri
14.Şantiye Kuruluşu, Test Yıkama Ve Devreye Alma
İşlemleri
15.İklimlendirmenin Temel Prensipleri, İç Hava
Kalitesi Standartları
16.Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
Atölye Çalışmaları: 4 Adet
1.Tesisat Mühendisliği Eğitimi
2.Yapı Denetimi
3.Genç Mühendislerin Ve Sektörün Sorunları
4.Kamu İhale Kanunu
Kongrede gerçekleştirilen tek panelde ise, ülke
gündeminde önemli bir yer tutan, "Binalarda Enerji
Performans Yönetmeliği Uygulamaları"
başlığında ilgili konular ayrıntıları ile bakanlık, oda,
üniversite ve sektör temsilcileri paydaşlarınca
tartışılmış olup somut görüş ve öneriler üretilmiştir.
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Kongre kapsamında düzenlenmesi geleneksel hale
gelen sabah kahvaltısı toplantılarında, "Tesisat
Konusunda Akredite Laboratuarlar", "Meslek İçi
Eğitim", "Sektörel Kongre ve Sempozyumlar",
konuları ele alınmıştır. Bu toplantılara başta
Kongremizin Düzenleme, Yürütme ve Danışmanlar
Kurulu Üyeleri olmak üzere, Panel Yöneticilerimiz,
Oturum Başkanlarımız ile sektör dernekleri
temsilcileri etkin bir katılım gerçekleştirmişlerdir.
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların
kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.
1.Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin önemli
bir parçası olan Enerji Kimlik Belgesi uygulaması ve
ilgili BEP-TR yazılımı, Kongrede Binalarda enerji
performansı sempozyumu ve Binalarda Enerji
Performansı Uygulamaları Panelinde uzmanlar,
tasarımcılar, sektör temsilcileri, akademisyenler
tarafından tüm boyutlarıyla tartışılmıştır.
Gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda;
a.Enerji Kimlik belgesi verilmesi amacıyla
geliştirilen BEP-TR yazılımının yöntem
açısından yeterince tartışılmadığı,
b.Yöntemle geliştirilen yazılım arasındaki
uyumun tam olarak test edilmediği,
c.Yazılımın getirdiği referans binaya uyum
sağlama zorunluluğunun uygulanabilir
olmadığı,
d.Yazılımın kullanıcı dostu olmadığı, WEB tabanlı
kullanımında sıkıntılar yaşandığı,
e.Yazılımla ilgili dokümanların yetersiz olduğu,
söz alan konuşmacılar tarafından ortaklaşa olarak
dile getirilmiştir.
Toplantılara katılan sektör ve meslek odaları
temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar, uzmanlar;

üMevcut BEP-TR yazılımının uygulamasının
durdurulması,
üBEP-TR uygulamasının yürürlüğe girdiği 1
Ocak 2011 tarihinden bu güne, konuyla ilgili
yaşanan tüm deneyimlerin gözden geçirilerek
değerlendirilmesi,
üMakina Mühendisleri Odası, Sektör Dernekleri
ve Uzmanların katılımıyla yeni bir yazılımın
gerçekleştirilmesi amacıyla yol haritasının
çizilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.
2.Gerek tüketicinin korunması, gerek üretim
kalitesinin artırılması, gerekse ülkemizde Enerji
verimliliği çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası
sayılan akredite edilmiş test ve belgelendirme
18

laboratuarlarının eksikliği dile getirilmiş, bu konuda
bağımsız yönetimler altında kurulması yönünde
sürdürülen çalışmaların koordine edilmesi,
konusunda ortak girişimlerde bulunulması
önerilmiştir.
3. Aynı ve benzer konularda aynı kurum çatısı altında
veya farklı kuruluşlar tarafından düzenlenen
kongre, sempozyum vb. etkinliklerin emek ve
kaynak israfına yol açtığı dile getirilmiş, bu
etkinliklerin düzenlenmesi aşamasında
ortaklaştırılması, sadeleştirilmesi yönünde
çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
4.Günümüzde Üniversitelerde verilen eğitim meslek
eğitimi değildir. Meslek eğitimi mesleğin
sürdürülmesi sırasında verilmesi gerekmektedir.
Meslekte uzmanlık ve belgelendirme (Profesyonel
Mühendislik) kaçınılmazdır. Bu konuda Makina
Mühendisleri Odası, sektör dernekleri, üniversiteler
eğitim süreçlerine katkı koymalıdır.
Meslek içi eğitimin geliştirilmesi konusunda Makina
Mühendisleri Odası’nın sektör temsilcileri ve
üniversitelerle bir atölye çalışmasını
gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
5.Kamu ihale kanunu kapsamında yürütülen
çalışmalarda sorunlar yaşandığı dile getirilmiş
olup, kanunda, konuyla ilgili yapılabilecek
iyileştirmeler konusunda Makina Mühendisleri
Odası tarafından Bakanlık yetkilileri, yatırımcı
kuruluşlar, tasarımcı ve uygulamacıların katılımıyla
atölye çalışması düzenlenmesi önerilmektedir.
6.Büyük bir bölümü deprem riski altında olan
ülkemizde, Yapı üretim ve denetim sürecine ilişkin
yasal mevzuat, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların
üretilmesini sağlamaktan uzaktır. Yapıların
planlama, tasarım, üretim ve denetim süreçlerinin
yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olup, Meslek
odalarının da sürece daha etkin bir biçimde
katılımını sağlayacak yeni bir tasarım, üretim ve
denetim modelinin yaratılması önemle
vurgulanmıştır. Bu kapsamda Yapı Denetimi
Yasasında Değişiklik Yapılması hakkındaki Yasa
teklifi meclis gündeminden geri çekilmeli, meslek
odalarının da içinde yer alacağı bir çalışmayla, Yapı
Denetim Yasası ve İmar Kanunu ile bağlı ikincil
mevzuatlar yeniden düzenlenmelidir.
7.Hastane Hijyenik klima ve havalandırma tesisatı,
test, devreye alam ve bakımı konusunda ülkemize
özel standartın çıkarılması için Odamız tarafından
önerilen taslak çerçevesinde TSE`yle başlatılan
çalışmaların sonuçlandırılması için girişimlerde
bulunulmalıdır.
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8.Jeotermal Enerji kaynaklarının kullanımı
konusunda;
a.Jeotermal enerjiden elektrik üretimi başta
olmak üzere, sera ısıtmacılığı projelerinde büyük
bir artış görülmektedir. Jeotermal enerji
araştırmaları 50 yıl öncesinde başlamış olmasına
rağmen, son bir yılda yapılan uygulamalar elli
yılda yapılandan fazladır. Ülkemizin bilinen
jeotermal potansiyeli elektrik üretimi için 1800
MWe, doğrudan kullanımda 40.000 MWt olarak
tahmin edilmektedir.
Ancak, dünyada jeotermal kaynakların büyük bir
kısmı volkanik alanlarda bulunurken, ülkemizdeki
volkanik sahalar henüz araştırılmamıştır. Uzun ve
pahalı bir araştırmayı gerektiren bu alanda MTA
ve üniversitelerin projeler geliştirmesi
gerekmektedir.
b.Başarıya ulaşmış işletmelerin ürünlerini piyasa
fiyatının üzerinde satın alma garantisi veren
teşvik uygulamaları yerine, son derece pahalı ve
oldukça riskli olan arama evresinin
desteklenmesi, yeraltı zenginliklerimize ulaşmayı
kolaylaştıracaktır. Türkiye'de 250°C sıcaklık
sınırının aşılıp-aşılamayacağı uzun yıllar
tartışılmıştır. 2010 yılı sonunda Salihli'de 250°C
sıcaklığa ulaşan bir kuyu delinmiş, hemen
ardından Alaşehir yöresinde MTA 287°C sıcaklığa
sahip bir kaynağa ulaşmıştır. Örnekler yeraltı
zenginliklerimizi aramak için yapılacak
çalışmaların karşılıksız kalmayacağını
kanıtlamaktadır.

güvenliğini tehdit eden tüm bacaların kullanımına son
verilmesi,bu bacaların ıslah edilmesi ya da
kullanımının yasaklanması sağlanmalıdır. Bu konuda
Bakanlıklar, Meslek Odaları, sektör dernekleri ile
işbirliği yapılması önerilmektedir.
10.X.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
TESKON+SODEX Fuarı'nın niteliği ve niceliğiyle
çağdaş, demokratik, sanayileşen bir Türkiye
yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile
yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin
takipçisi olunarak ve aynı anlayış ile iki yıllık
periyotlarda, katılımın daha da arttırılarak, XI. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı'nın
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
16 Nisan 2011/İzmir

c.Jeotermal rezervuarlar, sürdürülebilir ve
yenilenebilir bir işletme stratejisi ile
yönetilmelidir. Jeotermal kaynakların işletildiği
sahalarda, yeryüzünde çökmeler
o l u ş a b i l m e k t e d i r. Ö z e l l i k l e y e r l e ş i m
bölgelerindeki sahalarda çökme yaratmayacak
bir işletme stratejisi belirlenmeli, bu konuda
çalışma ve araştırmalar yapılmalıdır.
d.2007 yılında kabul edilen “Jeotermal Kaynaklar
ve Mineralli Sular” kanunu jeotermal sahaların
bütünlüğünü koruyamamaktadır. Bir tek saha çok
sayıda ruhsata ve doğal olarak çok sayıda farklı
işletmeye konu olabilmektedir.
Bu durum jeotermal kaynaklar üzerinde
giderilemeyecek zararlara neden olabilecektir.
Sahaların bütünlüğünü sağlayacak yasal alt
yapının ve etkili bir denetim mekanizmasının
kurulması sağlanmalıdır.
9.Standart dışı bacaların denetim altına alınması,can
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BEP-TR Programındaki Aksaklıklar Nedeniyle; Sektör, “Enerji Kimlik Belgesi”
Uygulamasının Durdurulmasını İstedi
Odası, Sektör Dernekleri ve uzmanların katılımıyla
yeni bir yazılımın gerçekleştirilmesi amacıyla yol
haritasının çizilmesi konularında görüş birliğine
vardılar.
Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasında
Mevcut Durum
Binalarda enerjinin verimli kullanılması amacıyla
AB'nin zorunlu kıldığı mevzuat kapsamında 1 Ocak
2011 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji
Performansı Yönetmeliği” uygulamada karşılaşılan
problemler nedeniyle inşaat sektörünü kilitlenme
noktasına getirdi.

1

Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren
“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”
gereğince yapı ruhsatı almak için belediyelere
verilmesi zorunlu olan Bina Enerji Kimlik Belgesi
(EKB), Bakanlığın hazırladığı yazılım programı
(BEP-TR) çalışmadığı için 4 aydır verilemiyor.
Proje yapan tasarımcılar ve sektörün ortak
görüşü; “Uygulama durdurulsun, sağlıklı çalışan
yeni bir program hazırlansın, meslek odalarının,
kullanıcıların görüşleri alınsın.”
Binalarda Enerji Performans Yönetmeliğinin önemli
bir parçası olan Bina Enerji Kimlik Belgesi
uygulaması ve ilgili BEP-TR yazılımı, 10. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresinin “Binalarda Enerji
Performansı Sempozyumunda” ve “Binalarda Enerji
Performansı Uygulamaları Panelinde” uzmanlar,
tasarımcılar, sektör temsilcileri ve akademisyenler
tarafından tüm boyutlarıyla tartışıldı.
Gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda katılımcılar;
Enerji Kimlik Belgesi verilmesi amacıyla geliştirilen
BEP-TR yazılımının yöntem açısından yeterince
tartışılmadığı; Yöntemle geliştirilen yazılım
arasındaki uyumun tam olarak test edilmediği;
Yazılımın getirdiği referans binaya uyum sağlama
zorunluluğunun uygulanabilir olmadığı; Yazılımın
kullanıcı dostu olmadığı, WEB tabanlı kullanımda
sıkıntılar yaşandığı; Yazılımla ilgili dokümanların
yetersiz olduğunu ortak görüş olarak olarak dile
getirdiler.
Toplantılara katılan sektör ve meslek odaları
temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar ve
uzmanlar, Bakanlığın, mevcut BEP-TR yazılımının
uygulamasını durdurmasını, BEP-TR uygulamasının
yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2011 tarihinden bu güne,
konuyla ilgili yaşanan tüm deneyimlerin gözden
geçirilerek değerlendirilmesi, Makina Mühendisleri
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“Enerji: Dünden daha az” temasıyla gerçekleştirilen
10. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON)
kapsamında düzenlenen “Binalarda Enerji
Performansı Uygulamaları Panelinde” konuşan Prof.
Dr. Macit Toksoy, tesisat ve elektrik mühendisleri ile
mimarların projeleriyle birlikte yapı ruhsatı
aşamasında Belediyelere vermek zorunda oldukları
Bina Enerji Kimlik Belgelerinin, Bakanlığın hazırladığı
yazılımdaki hatalar ve internet erişim sorunları
nedeniyle düzenlenemediğini söyledi. Yönetmeliğin
zorunlu kıldığı bir uygulamanın fiilen gerçekleşemez
noktaya geldiğini vurgulayan Toksoy, belediyelerin
Kimlik Belgesi taleplerini, sorumlu mühendislerden
aldıkları taahhüt belgeleriyle İskan Ruhsatı
aşamasına ertelediklerini bildirdi.
Kısa zamanda köklü bir çözüm için adım atılamaz ise
inşaat sektörünün kilitleneceğini belirten Toksoy,
yazılım programındaki teknik hataları örnekleriyle
anlattı ve programın yalnız belli metrekarelerdeki
konutlar için işletilebildiğini söyledi.
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alamadıkları için belediye olarak yapı ruhsatı
veremez hale geldiklerini ve Bakanlığa bunu anlatma
fırsatı bulamadıklarını söyledi.

MMO İzmir Şube BEP-TR Çalışma Grubu Üyesi ve
Şube Başkanvekili Güniz Gacaner ise AVM, sinema,
hastane vb. kompleks yapılarda bu programdan
sonuç almanın mümkün olmadığını söyledi. MMO
İzmir Şubesi bünyesinde programı test etmek
amacıyla oluşturulan çalışma grubunun haftalarca
uğraşmasına rağmen bir alışveriş merkezi için enerji
kimlik belgesi oluşturamadıklarını raporla açıklayan
Gacaner, kısaca BEP-TR olarak adlandırılan
yazılımın uygulanmasının durdurulmasını istedi.

MMO Başkanvekili Şuayip Yalman'ın sunduğu Oda
raporunda ise; Yönetmeliğin yapısının uygulamada
sorunlara neden olduğu, detaylar yerine daha
anlaşılır bir çerçeve yönetmelik olması gerektiği,
yazılım hazırlanırken AB deneyiminden
yararlanılmadığı, BEP-TR'nin belediyeler tarafından
kontrolünün zor olacağı, denetimin kamusal olması
gerekliliğinden hareketle Makina Mühendisleri
Odasının bu alanda denetim görevini üstlenmeye
hazır olduğu belirtildi.

TTMD Eski Başkanı Abdullah Bilgin ise “4 ayda
yalnızca 400 enerji kimlik belgesi belgesinin
verildiğini, oysa Türkiye'de yılda 100 bin yapı ruhsatı
verilmek zorunda olduğunu belirterek, “En kısa
sürede bu yazılımın yürürlüğü durdurulmalı” dedi.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire
Başkanı Murat Bayram ise BEP-TR programı hazırlık
sürecinde önemli sıkışmalar yaşandığını, günde 16
saat çalışarak yazılımı, yönetmeliğin öngördüğü
tarihe yetiştirdiklerini söyledi. Programın henüz ham
olduğunu kabul eden Bayram, Kongrede dile getirilen
görüşlerin tamamının Bakanlığa iletileceğini belirtti.
Murat Bayram, ülkemizde enerji kimlik belgesi
uygulamasına geçişin ciddi bir gelişme ve deneyim
olduğunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Şube Müdürü
İsmail Ası ise, büyük emekle oluşturulan yasal
düzenlemenin yaşama geçirilememesinin üzüntü
kaynağı olduğunu, 1 Ocak'tan itibaren bu belgeyi
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MMO Bitirme Projeleri Ödülleri Sahiplerini Buldu
Can ZEYBEK ve Serkan YILMAZ'ın projeleri
üçüncülüğü kazandı. Tuğçe GÜVEN, Gizem
ÇOBAN, Pınar CEVHEROĞLU,
Gizem
ERHAMAMCI, Ayşegül BAŞTEKİLİ ve Kevser
ÜÇKARDEŞLER'in projeleri ise mansiyon
kazandılar.
Endüstri Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri
Değerlendirme Jürisi; Ceyhun ARAZ, Güzin
ÖZDAĞOĞLU, İbrahim GÜRLER, Mahmut Ali
GÖKÇR, Serdar TAŞAN, M. Turan MUŞKARA,
Orkun KOZONOĞLU'ndan oluştu.

M

akina Mühendisliği bitirme projesi
birinciliğini bilimle sanatı birleştiren
“Karbonfiber ve Kompozit Malzemeden Kabak
Kemane Projesi”,Endüstri Mühendisliği
birinciliğini ise “Akıllı Yem Dağıtım Sistemi
Projesi” aldı.
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından
düzenlenen “Üniversiteler Arası Makina ve Endüstri
Mühendisliği Bölümleri Bitirme Projeleri Yarışması
sonuçlandı. Yarışmaya İzmir ve Manisa'da bulunan
Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Celal
Bayar Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi ile İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Makina ve Endüstri
Mühendisliği bölümleri son sınıf öğrencilerinin
hazırladığı 170 bitirme projesi katıldı. Makina ve
Endüstri Mühendisliği dalında sanayici, akademisyen
ve Oda temsilcilerinden oluşan iki ayrı jüri grubu ödül
kazananları belirledi.
Makina Mühendisliği proje yarışmasında; Ruşen
Can ACET birinciliği, Kazım Khadadi SAGHAY,
Erdinç GÜLENÇ ve Miraç DENİZ'in projeleri
ikinciliği, Volkan DEMİRCİ üçüncülüğü kazandı.
Ender GÜL, Mehmet Aydın SOYDAŞ ve Sercan
Sabancı, Serdal UYANIK, Latif AKPINARLI, Mahir
KUYUCU, Samet YILDIZ ve Rüştü ÖZCAN'ın
projeleri ise mansiyon kazandılar.
Makina Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri
Değerlendirme Jürisi; Mehmet ÖZSAKARYA,
Cesim DURUK, Ali GÜNGÖR, Melih BELEVİ,
Hakan ÇETİNEL, Ünver ÖZKOL ve Gürkan
AKÇAY'dan oluştu.

Uygulanabilir Projeler
Makina Mühendisliği Bitirme Projeleri birincisi olan,
Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği son sınıf
öğrencisi Ruşen Can ACET, karbonfiber ve kompozit
maddelerden ürettiği kabak kemane projesi ile büyük
ödülü kazandı.Aynı zamanda müzisyen olan Ruşen
Can ACET, Türkiye'de uygulaması olmayan bu
tekniğin yurt dışında bazı enstrümanlarda
kullanıldığını ve karbonfiberle üretilen kemanenin
ses ölçümlerinde orijinal kabak kemane sesine çok
yakın olduğunu, ülkemizde tüketimi yoğun olan
bağlamanın bu yöntemle üretilebileceğini söyledi.
Endüstri mühendisliği projeleri birincisi olan Yaşar
Üniversitesinden Sinan Süha TEPEBAŞILI ise tavuk
ürünleri ve yem üreten bir firma için hazırladığı “Akıllı
Yem Dağıtım Sistemi” ile büyük ödülü kazandı. Bu
proje, firmanın sevkiyat yaptığı civciv üretim
tesislerinin hangisine ne zaman ne kadar yem
gönderileceğini otomatik olarak veren yazılım ve
uygulama projesinden oluşuyor.
İşlemi otomasyona bağlayan projenin yazılımı,
firmanın kendi ofis olanakları kullanılarak
hazırlandığı ve kullanımında uzmanlık gerektirmediği
için optimum özellikleri taşıyor.
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı
Mehmet Özsakarya, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri
yarışma ile öğrencileri üretime özendirmeyi ve
sanayiye yeni uygulanabilir projeler kazandırmayı
hedeflediklerini söyledi.

Endüstri Mühendisliği proje yarışmasında; Sinan
Süha TEPEBAŞLI birinciliği, Hafize DÜŞÜNÜR ve
Ayşe ÖZKIRAN'ın ortak projeleri ikinciliği, Çağlar
22
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Egeli İhracatçılar Ar-Ge Destekleri Seminerine Koştu
Ege İhracatçı Birlikleri'nde,
Egeli sanayici ve
ihracatçılara Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma
Geliştirme Genel Müdürü Ziya Karabulut tarafından
“Ar-Ge Proje Destekleri Semineri” verildi. Egeli
ihracatçıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde
Karabulut, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
verilen ARGE desteklerini anlattı.
Yenilikçi destek programları geliştirdiklerini belirten
Karabulut, 21. Yüzyılın gereklerini gözönünde
bulundurarak destek programlarını oluşturduklarını,
hedef kitlelerinin sanayiciler olduğunu 3 kanun
kapsamında 9 destek programı uyguladıklarını
anlattı.

S

anayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırma ve
Geliştirme Genel Müdürü Ziya Karabulut'un
“Ar-Ge Proje Destekleri Semineri”ne Egeli
sanayici ve ihracatçılar yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına
girmesinin yolunun teknolojik ürünler üretmesinden
ve ihraç etmesinden geçtiğini belirten Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı Araştırma Geliştirme Genel Müdürü
Ziya Karabulut, 3 kanun kapsamında 9 destek
programı yürüttüklerini, sanayici ve ihracatçıları bu
programlardan yararlanmaya davet ettiklerini
söyledi.

Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasında Türkiye'nin
yer alabilmesi için üretilen ürünün tonunun 3500
dolara çıkması gerektiğine vurgu yapan Karabulut,
“Bugün ürettiğimiz ürünün tonu 1300 dolar
seviyesinde. Emek-yoğun üretimden, bilgi-yoğun
üretime yönelmemiz lazım. İleri teknolojik ürünlerin
toplam ihracatımız içindeyi payını ise yüzde 5'ten
yüzde 15'e çıkması lazım. O nedenle yürüttüğümüz
destek programlarının yoğun ve etkin bir şekilde
kullanılması lazım” dedi.
.
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ARGE Merkezleri ile parayı satılabilir inovatif ürüne
çevirdiklerini anlatan Karabulut, Türkiye'de 40
teknoparkın kuruluşunun tamamlandığını, 31
tanesinin aktif çalıştığını ifade etti. Karabulut şöyle
devam etti: “Teknoparklarda 1500'ün üzerinde firma,
13 bin kişiyi istihdam ediyor. 3500 proje hayata geçti
ve ileri teknoloji ürünü ihracatımız 450 milyon dolara
ulaştı. Benim fikrim var diyen arkadaşlarımız
teknoparklarda çalışabilirler.”
San-Tez Projelerinde İzmir'den Daha Fazla
Başvuru Bekliyoruz
Endüstrinin daha yüksek katma değerli mal üretmesi
için bilgi, işgücü ve finansmanın çok önemli olduğuna
işaret eden Karabulut, “Teknoloji tabanlı ürünler
geliştirmek için bu proje üniversite ile ilişkilendirildi.
Geçmişte üniversitede bilimsel çalışmalar o
çalışmayı yapan kişiye akademik ünvan
kazandırmış, akademik yayınlarda yer bulmuştur. Bu
program ile ülke ekonomisine yüksek katma değer
sağlayacak konular seçilmeye başladı. ÜniversiteSanayi işbirliği ile nitelikti işgücü yetişiyor. Bu projede
4 kişiyi destekliyoruz. Proje giderlerinin yüzde 75'i
devlet tarafından hibe şeklinde karşılanıyor kefilsiz ve
teminatsız olarak. Teknolojik ürün ortaya çıktıktan
sonra patent desteği, yatırım desteği ve tanıtım ve
pazarlama desteği de veriyoruz” şeklinde konuştu.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 349
tane San-Tez Programı olduğunu hatırlatan
Karabulut, bu projelerden 17 tanesinin İzmir'den
olduğunu, İzmir'in yenilikçi yüzünün, sanayi
geçmişinin, üniversitelerinin çokluğunun ve bilgi
birikiminin çok iyi olduğunu bu sayının düşük
olduğunu, İzmir'den çok daha fazla proje
beklediklerini ifade etmiştir.
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Ege Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Sanayi Deneyim Sertifikası ile
Üniversite-Sanayi İşbirliği Canlandı
Ege Bölgesi Sanayi Odası - Ege Üniversitesi Sanayi
Desteği Sertifika Programı Koordinatörlüğü’nde
yürütülen program kapsamında; ders notlarında 70
puan ve üzeri ortalama ile başarılı olan Ege
Üniversitesi öğrencilerinin 12 ay boyunca, toplam
2000 saat sanayi eğitimi almaları sağlanmaktadır.

E

ge Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde
eğitimine devam eden ve Lisans
Programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin
kendi dalları içerisinde ki uygulama alanlarından
birinde mesleki deneyim kazanmalarının
sağlanması amacı ile Ege Üniversitesi
Senatosu’nun 14.11.2006 tarih ve 13/6 sayılı
kararı ile “Sanayi Deneyim Sertifikası Yönergesi”
yürürlüğe girmiş, yapılan çalışmalar sonrasında
Ege Üniversitesi ile Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) anlaşma imzalanmıştır.

Protokolün imzalanmasından bu zamana kadar
geçen süreç içerisinde staj yapan öğrencilerin
mezuniyetlerinden sonra da staj yaptıkları
işletmelerde kaldıkları ve bu uygulamaların yetişmiş
teknik personel temininde yaşanan güçlükler için
doğru çözüm oluşturduğu gözlemlenmiştir.

İZKA Avrupa Birliği Yenilik Platformu Çalıştayında Yer Aldı
Üzerinde odaklanılan çalışmalardan biri İskoçya
Strathclyde Üniversitesi tarafından yürütülen
Teknoloji ve Yenilik Merkezi’nin kurulması oldu.

A

vrupa Stratejik Yönetim Merkezi tarafından
EU Drivers Programı kapsamı nda
oluşturulan Avrupa Birliği Yenilik Platformu
çalışmaları kapsamında Letonya’da düzenlenen
3. Çalıştaya katılım sağlandı. 2010 yılı itibariyle
platforma üye olan İzmir bölgesi adına İzmir
Kalkınma Ajansı Uzmanı Filiz Morova İneler,
ESBAŞ temsilcisi Serap Sönmez Gündem ve
EBİLTEM’den Barış Bayar katılım sağladı. İzmir ile
birlikte Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İspanya,
Yunanistan, Belçika’daki bölgelerdeki pilot
projelerle ilgili ilerlemelerin anlatıldığı toplantıda
İzmir takımı İNOVİZ projesi kapsamında yapılmış
olan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Tüm ülkelerden yerel yönetim, üniversite ve özel
sektör üçlü sarmalından birer temsilcinin katıldığı
çalıştayda, yapılan her bir proje sonucunda platform
bünyesinde görev alan uzmanlar tarafından
değerlendirmeler yapıldı. Bu şekilde her bir proje için
öne çıkan konular vurgulandı.
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Üniversite, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve AB Fonlarını
yürüten kuruluş tarafından fonlanan merkezin işletme
modeli üzerinde tartışmalar gerçekleştirildi. 7 farklı
sektör üzerinde yoğunlaşacak olan merkezin 2013
yılında tamamlanacağı belirtildi.
Finlandiya Turku bölgesinden Park Science’ın işleyişi
ile ilgili bilgi alındı ve yine aynı bölgede yeni bir
inovasyon aracı olarak kullanılan Protomo sisteminin
uygulamaları ile ilgili örnekler verildi. Kullanılmayan
patentlerini ya da tescillenmemiş fikirlerini küçük
firmalar ve öğrencilerle paylaşan firmaların bölgenin
inovasyon konusunda gelişmiş olmasının en büyük
nedenlerinden bir olduğunun altı çizildi.
Toplantının ilk günü özellikle pilot projelerin gelişimi
ile ilgili bilgiler aktarıldı ayrıca yenilik merkezleri,
kuluçka merkezleri ve bilim parklarının yapıları
tartışıldı. Toplantının devamında ise kurulmuş olan
yenilik merkezleri, laboratuarlar, bilim parkları ve
kuluçka merkezlerinin işletme modelleri üzerinde
tartışmalar gerçekleştirildi.
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MMO, İkinci Enerji Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni Kocaeli'nde Açtı

zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile MMO'nun,
enstitü bünyesinde ortaklaşa oluşturduğu
İEnerji
Verimliliği Eğitim ve Uygulama Merkezi

Eğitim üniteleri projelendirilirken sadece deney
düzenekleri olarak değerlendirilmemiş, endüstriyel
bir uygulamada olması gereken cihaz ve donanımlar
ile tasarlanmış ve tesis edilmiştir. Yine, eğitim
merkezimiz bünyesinde kurulu bulunan ve bina içi
hizmette kullanılan panoramik asansör ve diğer
tesisatlar ile eğitim üniteleri sayesinde MMO Meslek
İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Asansör
Avan Proje ve Uygulama, Mekanik Tesisat, Doğalgaz
İç Tesisat Mühendis yetkilendirme eğitimlerinin
uygulamalı yapılabilmesi olanaklı hale gelecektir.
Ayrıca öğrenci üyelerimiz bitirme ödevleri için gerekli
çalışmalar yapma fırsatı ve akademik çalışmalar
yürüten meslektaşlarımız da projeleri için deney ve
analiz yapma olanağı bulacaklardır.” diyerek sözlerini
tamamlamıştır.

2010 yılı Temmuz ayında hizmete girdi.
Kocaeli'nde kurulan MMO Enerji Verimliliği
Eğitim ve Uygulama Merkezi'nin açılışı ise 30 Mart
2011 tarihinde yapıldı.
MMO Kocaeli Şube Başkanı Nedim KARA açılışta
söz alarak “TMMOB MMO olarak, kurulum kararı
aldığımız ilk günden beri büyük bir heyecanla
yürüttüğümüz çalışmaların sonucunu sizlerle
paylaşmaktan, birlikte hizmete açmaktan büyük bir
mutluluk duyduğumuz MMO Enerji Verimliliği Eğitimi
ve Uygulama Merkezi'mizin açılışına hoş geldiniz.
Kasım 2009'dan bu yana Şubemizde düzenlediğimiz
Enerji Yönetici Eğitimleri'ni artık Odamız/şubemiz öz
kaynakları ile hayat bulan eğitim merkezimizde
yürütmeye başladık. Eğitim merkezimizin hayata
geçmesiyle, Odamızın, Enerji Verimliliği Yöneticisi
Eğitimlerinde A sınıfı yetki belgesine sahip olması,
bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı olmuştur.
Müfredat gereği, buhar kazanı ve buhar tesisatları,
endüstriyel fırın, basınçlı hava sistemi, pompa
sistemleri, havalandırma sistemleri, soğutma
sistemleri, aydınlatma ve kompanzasyon
sistemlerinin yanı sıra, ısıtma sistemi, ısı geri
kazanımlı bina havalandırma sistemi, bina konfor
şartlandırma sistemi, ısı pompası, güneş enerjisi gibi
uygulama ve eğitim ünitelerini bünyesinde
bulunduran eğitim merkezimizde tüm eğitim üniteleri
verimsiz şartlarda çalıştırıldıktan sonra, enerji
verimliliği iyileştirme uygulamaları devreye alınarak
kazançlar scada sistemi sayesinde bilgisayar
kontrolü ile izlenebilmektedir. Teorik eğitimlerini 32
kişilik modern eğitim sınıfımızda tamamlayan
katılımcılar, eğitim ünitelerindeki sabit ölçüm cihazları
ve Şubemiz bünyesinde bulunan taşınabilir ölçüm
cihazları aracılığıyla elde ettikleri ölçüm değerleri ile
gerekli hesaplamaları yapma fırsatı bulmaktadırlar.
28

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR
konuşmasında “Kocaeli Şubemizin 9 ay gibi kısa bir
sürede hizmete hazırladığı Enerji Verimliliği Eğitim ve
Uygulama Merkezi'nin açılışına hoş geldiniz. Kamu
kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olma
sorumluluğumuzla, uygulama konusunda dar
boğaza giren enerji yönetimi eğitimlerini rahatlamak
üzere sanayinin yoğun olduğu Kocaeli ve İzmir
Şubelerimizde uygulama laboratuarları kurma kararı
da aldık. İzmir Şubemiz ile İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsünün işbirliği ile oluşturulan “Enerji Verimliliği
Eğitim ve Uygulama Merkezi”, Temmuz 2010
tarihinde faaliyete geçmiştir. Bugün Kocaeli'ndeki
laboratuvarımızın devreye girmesiyle Odamız, “A
Sınıfı Yetki Belgesi” alan ilk Yetkilendirilmiş Kuruluş
olmaktadır. Merkezimizde Enerji Yöneticisi Kursları
düzenlenecek, enerji etüt-proje ve test taleplerine,
meslektaşlarımız ile sanayi ve hizmet sektörlerinin
ihtiyaçlarına yanıt verilecek, mühendislik öğrencileri
laboratuvar olanaklarından yararlanabilecek, enerji
verimliliği bilgilendirme eğitimleri yapılacaktır.”
diyerek sözlerini tamamlamıştır.
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Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Alanı Öğretmenleri İle Öğrencileri Kendi Deney Setleri Kendileri Yaptılar
6.Ampermetre ile COP değerinin hesaplanmak,
7.Sistemde Alçak ve Yüksek basınç manometreleri
yardımıyla soğutucu akışkan yoğuşma ve kaynama
basınçlarının gözlenmek,
8.Sistemdeki termometreler aracılığıyla evaparatör
ve kondenser sıcaklıklarının gözlenmek,
9.Görsel mataryel ile eğitimde verimin artırılması
sağlamak,
10.Daha az enerji tüketilmesinden dolayı çevreye
daha az karbondioksit salınması konusunda
öğrencileri bilinçlendirmek,
11.Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.

G

ünümüzde kullanılan soğutma sistemleri
buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ve
absorpsiyonlu (soğurmalı) soğutma sistemidir.
Bu sistemde de sıvı bir soğutucu akışkan
kullanılarak olup basınç bir genleşme valfından
geçirilerek düşürülmektedir. Bu düşük Basınçta
buharlaşma sıcaklığı da düşük olup bu sıcaklıkta
hacimden gizli ısı biçiminde (buharlaşma ısısı)
enerji çekilerek çalışma akışkanı buharlaşır ve
gerekli soğutma sağlanır.
Soğutma sisteminde defrostun (buz çözme) elektrikli
rezistans yerine selonoid valf kontrollü sıcak gazla
yapılarak elektrik enerjisinden tasarruf sağlanırken,
defrost sırasında açığa çıkan drenaj suyunun
değerlendirilerek kondenzasyon Sıcaklığının
düşürülmesi, buna bağlı olarak evoparatörde daha
etkin bir soğutma elde edilerek ile verimliliği artırarak,
drenaj suyu ile COP değerinden kazanç sağlanarak,
daha az enerji tüketilmesinden dolayı çevreye daha
az karbondioksit salınarak, bu deney setinin Meslek
Yüksek Okullarının İklimlendirme ve Soğutma
Bölümleri ile Endüstri Meslek liseleri İklimlendirme ve
Soğutma dallarında Eğitim deney seti olarak
kulanılarak soğutma eğitiminin daha anlaşılır olacağı
amaçlanmıştır.

Bu eğitim deney setiyle sıcak gaz Defrostu işleminde
elektrikli rezistansın devre dışında bırakılması
sonucunda bir ayda 17 TL 'lik elektrik enerjisi
tasarrufu olduğu gibi, Aynı zamanda defrost işlemi
sonucunda açığa çıkan drenaj suyunun soğutma
sistemi içerisinde kondenserde soğutucu akışkanı
likit hale getirilmesinde kullanıldığından kondenser
yüzey sıcaklığının %10 oranında düştüğü
gözlemlenmiş olup kondenser veriminin arttığı
gözlenmiştir, sistemin basınçları düşmekte, böylece
soğutma sistemi daha rahat çalışmaktadır.
Sisteminde izolasyonlu soğuk hava depoları gibi
endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerinde elektrik
enerji maliyeti otomatik olarak düşmekte, sistemin
endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerinde
kullanılması durumunda elektik enerjisi maliyeti
düşerek ve sistemin verimide artacaktır.

Sıcak gaz defrostu eğitim deney setiyle;
1.Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak,
2.Drenaj suyu ile COP değerinden kazanç
sağlamak,
3.Sistemden sıcak gazlı deney seti olarak eğitimde
yararlanabilmek,
4.Sistemde Receiver ve Akümülatörün çalışma
prensiplerinin göstermek,
5.Basınç otomatiğinin sistemde etkisinin
gözlenmek,
30
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KOSGEB Tarafından Seçilen Girişimcilik Projesi “Avrupa Girişimcilik Ödülü”nü
Kazandı
Girişimcilik Ödülü Yarışmasına, Türkiye adına
gönderilen “Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz”
projesi, 29 Avrupa ülkesinden gelen 399 proje ile
yarışmış ve Avrupa Komisyonu tarafından 54 projeyle
birlikte kısa listede yer almıştı.

0

4-25 Mayıs 2011 tarihlerinde Budapeşte’de
gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu 5. Avrupa
Girişimcilik Ödülünü KOSGEB tarafından seçilen
“Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz” projesi
kazandı.
KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından seçilerek
ülkemiz adına gönderilen Düzce Üniversitesinin
''Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz'' projesi; ulusal,
bölgesel yada yerel düzeyde özellikle gençler ve
kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü
oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamaları
içeren Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi
kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.
Avrupa KOBİ Haftası etkinliklerine aktif olarak katılan
KOSGEB'in çabaları sonucunda dahil olunan Avrupa

Avrupa Komisyonu tarafından 24-25 Mayıs 2011
tarihlerinde Budapeşte'de gerçekleştirilen 5. Avrupa
Girişimcilik Ödülü töreninde; ulusal, bölgesel yada
yerel düzeyde özellikle gençler ve kadınlar arasında
girişimcilik ruhunu ve kültürünü oluşturmayı
amaçlayan faaliyet ve uygulamaları içeren
Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi kategorisinde
KOSGEB tarafından seçilen “Birlikte Daha Fazlasını
Yapabiliriz” projesi birincilik ödülünü aldı.
KOSGEB İdaresi Başkanlığı tarafından seçilerek
ülkemiz adına gönderilen Düzce Üniversitesi’nin
''Birlikte Daha Fazlasını Yapabiliriz'' projesi,
Düzce'nin Yığılca ilçesinin sosyoekonomik
kalkınmasında arıcılığın ve bal üretim ormanlarının
etkili bir şekilde değerlendirilmesini hedefliyor. Proje
ile Yığılca'da bilinçli arıcı sayısının artırılması,
arıcılığa yeni başlayacakların eğitilmesi, genç
işsizlerin, ev kadınlarının ve bedensel özürlülerin
arıcılığa teşvik edilmesi, Yığılca'da üretim
kapasitesini artırmaya yönelik bal üretim
ormanlarının kurulması ve arıcılığın Yığılca'nın
sosyal, ekonomik kalkınmasında etkili bir faaliyet
haline dönüştürülmesi öngörülüyor.

Hömak Soğutma’dan Fabrika Çalışanlarına Moral Gezisi
çerisinde bulunduğumuz yaz ayında, Hömak
Soğutma Kabinleri Ltd. Şti, çalışanlarına moral
İgezisi
düzenleyerek yazın tadını çıkardı.
16 Temmuz 2011 tarihinde Hömak Soğutma Ltd. Şti.
Genel Müdürü Murat KURTALAN’ın katıldığı gezide,
İzmir - Kuşadası’nda yer alan Aqua Fantasy’de
eğlenerek yorgunluk atan çalışanlar 2012 yılı için
moral toplayarak önümüzdeki çalışma dönemine
hazırlandıklarını söylediler.
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“AB ve HİBE Programları Bilgilendirme Toplantısı”na Katıldık
zmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, İzmir Kalkınma
Ajansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, EBİLTEM,
İABİGEM
işbirliği ile Türkiye AB İlişkilerinin son
durumu ve AB mali yardımları kapsamında
yararlanılabilecek hibe olanakları hakkında, AB
Haftası kapsamında 12 Mayıs 2011 tarihinde “AB
ve HİBE Programları Bilgilendirme Toplantısı”
gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.

Katılımın yoğun olduğu ve derneğimizin katılımcılar
arasında yer aldığı toplantının açılış konuşmaları Ege
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sayın Erdoğan ÇİÇEKÇİ ve Konak
Kaymakamı ve İl AB Koordinasyon Merkezi
Sorumlusu Sayın Ahmet ÖNAL tarafından
yapılmıştır.
Toplantının 1. oturumunda Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı Başkanı
Sayın Prof. Dr. Canan BALKIR “Türkiye-AB
İlişkilerinde Son Durum Değerlendirmesi” ile ilgili
sunum yapmıştır.
2. oturumda İzmir Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler
Koordinasyon Merkezi Ofis Koordinatörü Sayın
Güldal KALEM “AB Mali Yardımları Kapsamında
Yararlanılabilecek Hibe Olanakları” ve EBİLTEM
Müdürü Sayın Prof. Dr. Fazilet Vardar SUKAN ise
“EBİLTEM’in KOBİ’lere Sunduğu Hizmetler” ile ilgili
konuşma yapmıştır.
3. oturumda İzmir Kalkınma Ajansı Program Yönetimi
Birim Başkanı Sayın Sedef ÖZER “İzmir Kalkınma
Ajansı ve Sunduğu Destekler” ve İzmir ABİGEM
Direktörü Sayın Ebru DİNÇER “Proje Bazlı İzmir
ABİGEM Hizmetleri” hakkında görüşlerini belirtmiştir.

3. Geleneksel “EM2G EGE Makina Mühendisliği Günü” Gerçekleştirildi
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Ürün Tanıtımı
Makro Teknik Yanmaz Akustik Köpük

Makro Teknik Yanmaz Akustik Köpük, yanmazlık
arttırıcı mineral madde emprenye edilmiş esnek bir
poliüretan köpüktür.

Makro Teknik MT 70 ve MT 100 yapıştırıcılarla uyum
içerisinde kolayca kullanılabilir.
Kendinden yapışkanlı ve/veya alüminyum folyo
kaplama seçenekleri de mevcuttur.

Açık gözenekli hücre yapısına, düşük ve yüksek
frekanslarda mükemmel ses yutumuna sahiptir ve
alev almaz. Tüm teknik değerleri ilgili kuruluşlarca
test edilerek sertifikalandırılmıştır.
Teknik Özellikler
Kalınlık
Renk
Çekme dayanıklılığı
Kopma anı uzaması
Isı iletkenliği
Isı çalışma aralığı (Kısa kullanım)
Isı çalışma aralığı (Devamlı kullanım)

3 mm’den 55 mm’ye kadar
Siyah
< 80 kPa
% 150
0,045 W/mK
-30 ºC, +130 ºC
-30 ºC, +100 ºC

Alev / Yangın davranışını tespit için yapılan testler
ve sonuçları
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Test Adı

Sonuç

Testi Yapan

Yanmazlık Sınıfı

Class 0

Warrington Fire Global Safety (İngiltere)

Damlama Testi

Damlama Yok

Tubitak ( Türkiye)

Oksijen İndeksi

LOI 25 C = 45

İstanbul Üniversitesi (Türkiye)

Antibakteriyel

Antibakteriyel

Sanitized ( İsviçre)
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Okul Tanıtımı
Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Lisesi
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Okul Tanıtımı
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Okul Tanıtımı
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Isı Borusu Uygulamaları
Emre ÇAYLIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Özay AKDEMİR
emrecaylioglu@yahoo.com, ozay.akdemir@ege.edu.tr
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Bornova, İzmir

ÖZET
Yüksek ısı transferine sahip ısı boruları her geçen
gün artan kullanım alanına sahip cihazlardır. Bu
çalışmada ısı borularını oluşturan malzemeler,
kullanılan çalışma akışkanları ve fitil yapıları ile ilgili
bilgiler verilmiştir. Konfor havalandırması ve
endüstriyel uygulamalar olmak üzere birçok
uygulama alanına sahip ısı boruları çalışma şartları
göz önünde bulundurularak farklı yapılarda imal
edilebilmektedir. Bu çalışmada en çok kullanılan ısı
borusu tiplerinin yapıları ve çalışma koşulları
hakkında bilgiler verilerek konuyla ilgili
değerlendirmeler yapılmıştır.
1.GİRİŞ
Isı borusu fikri ilk olarak R.S.Gaugler tarafından 1942
yılında yapılan ''ısı transfer cihazı'' çalışması sonucu
ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ısı borusu terimi
kullanılmasa da ısı borusunun temeli bu çalışmaya
dayanmaktadır. Gaugler yaptığı çalışmada ısı
transfer cihazının başlıca amacının ''ısıyı absorbe
etmesi bir başka deyişle buharlaşan sıvının
yukarıdaki bir noktada yoğuşması ya da ısıyı alarak
sıvı üzerinde ek iş uygulamadan daha yukarıda
bulunan yoğuşturucu bölgesine taşımak'' olduğunu
belirtmiştir [5]. Bu cihaz 1964'e kadar çok az ilgi
görmüş olup, Grover ve ark. Las Alamos National
Laboratories'de yaptıkları bir araştırmanın
sonucunda çıkardıkları yayınla birlikte ilk kez “ısı
borusu” terimi literatüre girmiştir. Bu çalışmada,
Grover ısı borusunu ''yüksek ısıl iletkenliğe sahip
yapılar, daha önemlisi, büyük miktarda ısı transfer
edebilen düşük sıcaklık düşümlü cihazlar'' olarak
tanımlamıştır [7,13].
Isı boruları, kapalı iki fazlı çevrim olarak
çalıştıklarından ısı transfer kapasiteleri iyi iletkenlerle
karşılaştırıldığında çok daha fazladır. Isı borularında,
buharlaştırıcıda ısı akışının artması sonucunda
çalışma akışkanı buharlaşmakta ve bu işlem
sonucunda çalışma sıcaklığında bir değişim
görülmemektedir. Böylece ısı borusu neredeyse
izotermal bir cihaz gibi çalışmaktadır. Isı borularında
bulunan buharlaştırıcı ve yoğuşturucu bölümleri ısı
borusundan bağımsız birer bölge şeklinde
çalışmaktadır. Bu yüzden ısının alındığı alan ısının
atıldığı ortamdan farklı boyutlarda ve şekillerde
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olabilmektedir. Burada önemli olan husus
buharlaştırılan sıvının yoğuşturulan sıvı oranını
geçmemesidir. Bu özellik sayesinde ısı borusu
aracılığı ile çok küçük alanlardan çok büyük alanlara
ısı akısı sağlanabilmektedir. Buda elektronik
parçalarda ve sistemlerde ısı borusunun önemini
artıran bir özelliktir. Isı borularını diğer ısı transfer
cihazlarından üstün kılan başka bir özellik ise termal
tepkime zamanıdır. Isı borularının termal tepkime
zamanı diğer ısı transfer cihazlarına göre çok daha
düşüktür [13].
Isı borusunun çalışma prensibi termosifona
benzemektedir. İçerisinde az miktarda su bulunan iki
ucu kapalı ve vakum işlemi uygulanmış bir boru olan
termosifonun şematik gösterimi Şekil 1'de verilmiştir.
Termosifonun alt kısmında bulunan buharlaştırıcıdan
ısı almasıyla sıvı buharlaşarak termosifonun soğuk
kısmına doğru hareket etmektedir. Burada ısısını
atan buhar yoğuşarak yer çekimi etkisiyle
buharlaştırıcıya geri dönmektedir. Yoğuşan buharın
yer çekimi etkisiyle geri dönmesinden dolayı,
termosifonun buharlaştırıcı kısmının daima
yoğuşturucu kısmından aşağıda bulunması
gereklidir. Isı borularında ise termosifondan farklı
olarak fitil yapısı bulunmaktadır. Fitil yapısı sayesinde
ısı borusu içerisinde kapiler bir kuvvet oluşur ve
oluşan bu kuvvet sonucunda yoğuşan buharın
buharlaştırıcıya dönmesi sağlanır. Bu sayede ısı
boruları buharlaştırıcının pozisyonuna bağlı
olmaksızın farklı şekillerde çalışabilir [3].

Şekil 1. (a) Termosifonun şematik gösterimi (b) ısı
borusunun şematik gösterimi [3]
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2. ISI BORULARININ ÇALIŞMA ŞEKLİ
Isı boruları genel olarak; iç yüzeyinde kapiler fitil
yapısı bulunan kapalı bir boru ya da farklı şekillerdeki
kapalı bölümlerden oluşmaktadır. Fitil yapısı
başlangıçta sıvı fazda bulunan çalışma akışkanı ile
doymuş haldedir. Borunun kalan hacmi ise buhar
fazında çalışma akışkanı içermektedir. Isı borusunun
buharlaştırıcı kısmından ısı girişi başladığında
çalışma akışkanı buharlaşmaya başlamaktadır.
O l u ş a n b a s ı n ç f a r k ı s o n u c u n d a b u h a r,
buharlaştırıcıdan yoğuşturucuya doğru hareket
etmektedir. Borunun yoğuşturucu kısmında çalışma
akışkanı buharlaşma gizli ısısını düşük sıcaklıktaki ısı
kaynağına bırakmaktadır. Buharlaşma sonucu
azalan çalışma akışkanı buharlaştırıcıdaki fitil yapısı
üzerinde sıvı buhar ara yüzü oluşmasına sebep
olmaktadır. Oluşan bu ara yüzde kapiler basınç
ortaya çıkmaktadır. Kapiler basınç kondanserde
yoğuşan çalışma akışkanını buharlaştırıcıya geri
taşımaktadır. Böylece ısı boruları çalışma
akışkanının buharlaşma gizli ısısını buharlaştırıcıdan
yoğuşturucuya sürekli olarak iletmektedir. Bu döngü
ancak fitilin kuruması halinde son bulmaktadır [1,2].

Kriyojenik (Çok Soğuk) Isı Boruları: 1-200 K
sıcaklıları arasında çalışmak üzere tasarlanmış ısı
borularıdır. Çalışma akışkanı olarak Helyum, Argon,
Neon, Nitrojen ve Oksijen kullanılmaktadır. Bu tipte
kullanılan çalışma akışkanının buharlaşma gizli
ısısının ve yüzey geriliminin düşük olmasından dolayı
oldukça düşük ısı transfer kapasitesine sahiptirler.
Oda (Düşük) Sıcaklık Isı Boruları: 200-700 K
sıcaklıkları arasında çalışmaktadır. Çalışma akışkanı
olarak etanol, metanol, amonyak, su ve aseton
kullanılmaktadır.
Yüksek (Sıvı-Metal) Sıcaklık Isı Boruları: 700 K ve
üzeri sıcaklıklar arasında çalışmaktadır. Likit metalin
geniş yüzey gerilimi ve yüksek buharlaşma gizli ısısı
özelliklerine bağlı olarak çok yüksek ısı akışı elde
edilmektedir. Yaygın olarak kullanılan sıvı metaller
potasyum, gümüş ve sodyumdur [2,13].

Şekil 2. Isı borusunun yapısı ve çalışma şekli [1]
SICAKLIK

3. ISI BORULARINDA KULLANILAN ÇALIŞMA
AKIŞKANLARI
Isı borusunun çalışma prensibinin temeli, çalışma
akışkanın buharlaşması ve yoğuşmasına
dayanmaktadır. Bu bakımdan çalışma akışkanın
uygun seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışma
akışkanının seçimi belirli kriterler göz önünde
bulundurularak yapılmalıdır. Bunlar; çalışma sıcaklık
aralığı, buhar basıncı, ısıl iletkenlik, fitil ve boru
malzemesiyle uyumlu çalışabilme, zehirli ve yanıcı
olmama, kimyasal yapısında sıcaklıktan dolayı
herhangi bir değişiklik olmaması ve uzun dönemli
çalışabilmesidir.

Şekil 3. Isı borularında kullanılan çalışma
akışkanlarının sınıflandırılması [13]

4. ISI BORULARINDA KULLANILAN BORU
MALZEMESİ
Isı borularında kullanılan boru malzemesinin görevi
çalışma akışkanını ve fitil yapısını dış ortamdan
ayırmaktır. Bu yalıtım sebebi ile boru çeperlerinde
basınç farklılıkları oluşmakta ve çalışma akışkanı
tarafından ısı transfer edilebilmektedir.

Uygulamada çalışma sıcaklıklarına göre ısı boruları
üç sınıfa ayrılabilir. Bunlar;
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 YIL:14 SAYI:51/53

43

Boru malzemesi seçilirken dikkat edilmesi gereken
unsurlar aşağıda özetlenmektedir.
a)Uyumluluk (çalışma akışkanı ve çalıştığı çevre
şartlarına olan uyumluluğu)
b)Isıl iletkenlik
c)Kolay üretilebilirlik
d)Gözeneklilik
Boru malzemesinin gözeneksiz yapıya sahip olması
durumunda ısı borusu içerisinde çalışma akışkanının
yayılması engellenmektedir. Yüksek ısıl iletkenlik ise,
ısı kaynağı ile fitil arasında minimum sıcaklık düşümü
olmasını sağlamaktadır [3].
5.ISI BORULARINDA KULLANILAN FİTİL
YAPILARI
Isı borularında kullanılan fitil yapılarının temel olarak
iki görevi vardır. Bunlardan birincisi yoğuşturucuda
yoğuşan çalışma akışkanın buharlaştırıcıya
dönüşünün sağlanmasıdır.
Fitil yapısının diğer görevi ise, çalışma akışkanının
tüm buharlaştırıcı yüzeyine çevresel olarak
dağıtılmasını sağlamasıdır. Genel olarak etkin bir fitil
yapısında olması gereken özellikler aşağıda
belirtilmiştir.
1)Yüksek Kapiler Basınç: Etkili bir fitil yapısı
küçük yüzey gözenekliliğini sağlayarak yüksek
kapiler basınç oluşturmalıdır.
2)Geçirgenlik: Sıvı akışına dik yönde geniş iç
gözenekliliği sağlayarak sıvı akış direncini
düşürmelidir.
3)Yüksek Isıl İletkenlik: Isı akışının gerçekleştiği
fitil kalınlığı boyunca küçük sıcaklık düşümü için
aralıksız olarak ısıl iletkenliğin sağlanması
gerekmektedir [13].
Tüm bu gereksinimler göz önünde bulundurularak
birçok çeşitte fitil yapısı geliştirilmiştir (Şekil 4). Fitil
yapıları genel olarak iki sınıfa ayrılmıştır.
Bunlar, bir cins malzemeden üretilen homojen fitil
yapıları ve iki veya daha fazla malzemeden üretilen
kompozit fitil yapılarıdır [2].
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Şekil 4. Isı borularında kullanılan çeşitli fitil yapıları
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5.1. Homojen Fitil Yapıları
5.1.1. Elek Teli Yapısı: En yaygın kullanılan fitil
yapısıdır. Bu tip fitil yapıları kriyojenik ve düşük
sıcaklık ısı borularında kullanılması durumunda
sıcaklık düşümleri oldukça fazladır [2].
5.1.2. Sinterlenmiş Metal Fitil Yapısı: Sinterlenmiş
metal fitil yapısı, toz halindeki metal parçalarının ısı
borusunun iç duvarına maça yardımı ile
sıkıştırılmasıyla oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu
düzenek metal parçacıklar birbirine ve ısı borusunun
iç duvarına sinterlenene kadar ısıtılarak devam
etmektedir [4]. Bu fitil yapısı küçük sıcaklık düşümü
istenen ısı borularında kullanılır [2].
5.1.3. Aksiyal Yiv: Bu fitil yapısı, ısı borusu iç
yüzeyine ekstrüzyon ya da diş açma yoluyla
oluşmaktadır. Bu fitil yapısının yüksekliğin çok fazla
olmadığı uygulamalarda oldukça verimli olduğu
görülmektedir [4]. Üretim teknikleri sınırlı olmakla
birlikte kriyojenik, düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık
ısı borularının tümünde kullanılabilmektedir [2].
5.1.4. Paralel ve Yarım Ay Şeklindeki Fitil Yapıları:
Bu yapılar sıvı akışı için düşük direnç göstermekle
birlikte ısı akışı için yüksek direnç göstermektedirler
[2].
5.1.5. Arter Fitil Yapısı: Bu fitil yapısında ısı
borusunun iç yüzeyi elek teli veya sinterlenmiş metal
fitil yapısı ile kaplanmıştır. Bunun yanında içi boş
olarak şekil verilmiş, fitil boyunca devam eden ve fitile
temas eden bir fitil yapısı daha bulunmaktadır. Bu fitil
yapıları yüksek performans fitilleridir [2,4].
5.2. Kompozit Fitil Yapıları

keçe ya da birkaç katlı elek teli yapısının bir araya
gelmesiyle oluşan dikdörtgen kesitli yapıdır. İkinci fitil
yapısı ise borunun içerisine çevresel olarak açılmış
yivlerdir [4].
5.2.4. Tünel Fitil Yapısı: Tünel fitil yapısında keçe ya
da birkaç katmandan oluşan ve çapı ısı borusunun iç
çapından daha küçük olan boru şekli verilmiş bir fitil
yapısı bulunmaktadır. Bu yapı levha şeklindeki fitiller
ile desteklenerek ısı borusunun eksenine
yerleştirilmektedir. Diğer fitil yapısı ise ısı borusunun
iç yüzeyinde bulunan yivlerdir [4].
6. ISI BORULARI UYGULAMALARI
Isı borusunun en basit olarak bilinen formu boru
şeklinde olan formudur. Boru şeklindeki ısı
borularından farklı olarak çok çeşitli yapılarda ısı
boruları bulunmaktadır. Çalışma koşulları göz önüne
alınarak geliştirilen farklı tiplerdeki ısı boruları
aşağıda incelenmiştir.
6.1. Mikro Isı Boruları
Mikro ısı boruları çok küçük boyutlu dairesel olmayan
ve içerisinde kapiler basıncı sağlayan keskin açılı
köşeler bulunduran ısı borularıdır [6]. Mikro ısı borusu
fikri ilk olarak Cotter tarafından, elektronik çiplerde
konvansiyonel ısı boruları gibi düzgün olarak atık
ısının uzaklaştırılması için uygulanmıştır [15].
Şekil 5'de görülen ısı borusu Babin ve arkadaşları
tarafından geliştirilmiş olup dış boyutları 1x1 mm ve
uzunluğu 57 mm olup iç duvarları konveks yay
şeklindedir. Kapiler basıncı sağlayan bu kanalların
maksimum boyutu 1 mm ve minimum boyutu 0.6 mm
olarak belirtilmiştir [6].

5.2.1. Kompozit Elek Teli Yapısı: Bu fitil yapıları
farklı gözenek büyüklüğüne sahip iki elek teli
yapısının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bu fitil
yapıları geniş ısı transfer kapasitesine sahip olmakla
birlikte eğer kullanılan çalışma akışkanı düşük ısıl
iletkenliğe sahip ise sıcaklık düşümü fazla
olabilmektedir [2,4].
5.2.2. Elek Teli Kaplı Yiv Yapısı: Bu fitil yapısı,
homojen fitil yapılarında bulunan aksiyal yivli fitil
yapısına, tek sarımlı ve küçük yüzey gözenekliliğine
sahip elek teli yapısı ile kaplanması sonucu meydana
gelmektedir [4].
5.2.3. Levha Fitil Yapısı: Levha fitil yapısını
oluşturan fitil yapısının birincisi, genişliği buhar akış
kanalının çapına eşit olan ve borunun dairesel kesit
alanın ortasına yerleştirilmiş olan yapıdır. Bu yapı
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Şekil 5. Mikro ısı borusu [6]
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6.2. Atımlı Isı Boruları
Atımlı ısı borusu ilk olarak 1990 yılında Akachi ve
arkadaşları tarafından geliştirilmiştir [14]. Tipik bir
atımlı ısı borusu kılcal boyutlardaki düz bir borunun
birçok defa u şeklinde kıvrılarak açıkta kalan iki
ucunun birleştirilmesiyle meydana gelmektedir.
Atımlı ısı borularında diğer ısı borularında bulunan
kapiler basıncın oluşmasını sağlayan yapılar
bulunmamaktadır [8].

sonucunda oluşan merkezkaç kuvveti ile
sağlandığından ısı borusunun dönüş hızı ya da daha
doğru olarak merkezkaç ivmesi ısı transfer oranını
önemli ölçüde etkiler [10]. Dönen ısı boruları dönme
eksenine bağlı olarak radyal dönen ısı boruları ve
eksenel dönen ısı boruları olarak iki kategoride
incelenmektedir. Şekil 7'de radyal ve eksenel dönen
ısı boruları verilmektedir.

Burada ısı transferi tüp içerisindeki gaz ve sıvı
formundaki akışkanın osilasyonu ile elde edilir ki
bununda termal uyarılmış pulsların (atımların)
basıncından ve iki fazlı kararsız akışın karmaşık
kombinasyonundan kaynaklandığına inanılmaktadır
[11]. Şekil 6'da atımlı bir ısı borusu şematik olarak
görülmektedir.

a)

Şekil 6. Atımlı ısı borusunun şematik gösterimi
b)

6.3. Dönen Isı Boruları
Şekil 7. Eksenel (a) ve Radyal (b) dönen ısı boruları

Dönen ısı boruları fikri ilk olarak Gray tarafından 1969
yılında ortaya konulmuştur. Bilinen birçok ısı
borusunda, yoğuşturucuda yoğuşan akışkanın
buharlaştırıcıya dönüşünün sağlanması; yerçekimi
etkisi, kapiler yapılar, osmotik membran ve
merkezkaç kuvveti gibi farklı mekanizmalarla
gerçekleşmektedir. Bu mekanizmalar arasında
yoğuşturucuda yoğuşan akışkanın buharlaştırıcıya
dönüşünü merkezkaç kuvveti etkisiyle sağlayan ısı
boruları dönen ısı boruları olarak adlandırılmaktadır
[19]. Dönen ısı boruları içerisindeki akış ısı
borusunun kendi ekseni etrafındaki dönüşünün
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6.4. Döngüsel Isı Boruları
Döngüsel ısı borusu ilk olarak 1972 yılında
Gerasimov ve Maydanik tarafından geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu ısı borusu 1.2 m uzunluğunda çalışma
akışkanı olarak su kullanılan yaklaşık 1 kW
kapasiteye sahiptir. Döngüsel ısı boruları,
konvansiyonel ısı borularının tüm avantajlarına
rağmen uzay teknolojilerindeki yüksek verimli ısı
transfer cihazlarına duyulan ihtiyaçları karşılamak
amacıyla, konvansiyonel ısı borularıyla aynı ayarda
çalışabilen fakat yerçekimi alanındaki değişimlerden
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daha az etkilenecek bir ısı transfer cihazına ihtiyaç
duyulması sonucu ortaya çıkmıştır [12]. Döngüsel ısı
boruları; buharlaştırıcı ve kondanser kısımları
birbirinden ayrılmış ve çalışma akışkanın
buharlaştırıcı ile kondanser arasında borular aracılığı
ile taşındığı bir ısı borusu çeşitidir [16]. Şekil 8'de
döngüsel bir ısı borusu şematik olarak
gösterilmektedir.

6.6 Değişken İletkenlikli Isı Boruları
Değişken iletkenlikli ısı boruları, konvansiyonel ısı
borusuna, çalışma akışkanından farklı ve
yoğuşmayan bir gaz ile gaz rezervuarı eklenmesi
sonucu oluşmaktadır. Gaz rezervuarı farklı yerlerde
olmakla birlikte kondenser ile direkt olarak temas
halinde olmalıdır. Sistem çalışmaya başladığında
buharlaştırıcı kısmından ısı alan çalışma akışkanı
buharlaşarak kondansere doğru hareket etmektedir.
Bu esnada yoğuşmayan gaz rezervuara doğru
sıkıştırılarak aktif kondanser uzunluğu artmaktadır.
Kondanserin aktif uzunluğu artması ile
kondanserdeki ara yüzeyin ısıl direnci azalmış
olmaktadır. Isıl direncin azalmasına bağlı olarak
buhar sıcaklığı ve ısı transfer oranı da artmış
olmaktadır [2]. Şekil 10'da soğuk depolu değişken
iletkenlikli bir ısı borusu şematik olarak gösterilmiştir.
Kosson ve arkadaşları tarafından yapılan değişken
iletkenlikli bir ısı borusunda çalışma akışkanı olarak
amonyak kullanılmıştır. 2 m uzunluğunda ve 25 mm
çapında boyutları olan bu ısı borusunda kontrol gazı
olarak nitrojen kullanılmıştır. Fitil yapısı arter fitil
yapısı olarak seçilen bu sistemin kapasitesi 1200 W'a
kadar çıkmıştır [3].

Şekil 8. Döngüsel ısı borusunun şematik gösterimi [9]

6.5. Sorpsiyonlu Isı Boruları
Sorpsiyonlu ısı boruları, ısı borusu ile katı sorpsiyonlu
soğutucuların bazı özelliklerinin birleştirilmesi sonucu
ortaya çıkmıştır. Sorpsiyonlu ısı borusu,
konvansiyonel ısı borularındaki ısı ve kütle transferi
işleminin içerisinde bulundurduğu sorbent yatak
sayesinde geliştirildiği şeklidir. Sorpsiyonlu soğutma
sistemleri elektronik güç parçalarının
soğutulmasında (IGBT, tiristor, vb), bilgisayar
soğutmada (çip, cpu yada notebook pc) ve uzay
uygulamaları için kullanılan çift fazlı termal kontrol
sistemlerinde kullanılmaktadır [17,18]. Şekil 9'da
temel olarak sorpsiyonlu bir ısı borusu görülmektedir.

Şekil 9. Sorpsiyonlu ısı borusunun şematik gösterimi
(1) buhar kanalı; (2) gözenekli sorpsiyon yapısı; (3) ısı
borusu yoğuşturucu/buharlaştırıcı; (4) fitil yapısı; (5)
valf; (6) düşük sıcaklık buharlaştırıcısı(fitilli); (7)
birikmiş soğutucu akışkan; (8) soğuk kutu [17]
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Şekil 10. Soğuk depolu ısı borusunun
şematik gösterimi [3]

7. Sonuç
Isı boruları, yüksek ısı iletkenliğine sahip ısı transfer
cihazlarıdır. Uygulamada çalışma koşulları göz
önünde bulundurularak çok farklı şekillerde ısı
boruları imal edilerek uygulanmaktadır. Bu çalışmada
ısı borularını oluşturan malzemeler, kullanılan
çalışma akışkanları ve fitil yapıları irdelenerek,
uygulamada kullanılan ısı boruları ve özellikleri
hakkında bilgiler aktarılarak konuyla ilgili
değerlendirmeler yapılmıştır.
Isı borulu ısı değistiriciler belirli üstünlükleri ile ısı ve
soğuk geri kazanımında son yıllarda geniş bir
kullanım alanı bulmuştur. Teknik olarak ülkemiz
kuruluşlarında da kolaylıkla imal edilebilecek bu ısı
değistirici tipinin seri üretimlerinin gerçeklestirilip
kullanımına sunulması gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada çift ve tek yataklı adsorpsiyonlu
chillerlerin çalışma prensibi kısaca açıklanmıştır.
Adsorpsiyonlu chillerlerde kullanılan adsorbentadsorbat çiftleri ele alınmış, değişik çiftlerin yapısı,
fizikotermal özellikleri, avantajları ve dezavantajları
özetlenmiş ve önemli çiftlerin izoterm diyagramları
gösterilmiştir. Adsorpsiyonlu chillerlerin COP
değerlerinin hesaplanması için, termodinamik
çevrimin her bir işleminde chiller ile ortam arasındaki
ısı transferleri açıklanmış ve matematiksel
denklemleri verilmiştir. Adsorbent yatağı ve
kondenseri üç faklı yöntem ile soğutulan ve iki farklı
silika jel tipi kullanan toplam altı chiller için, COP ve
evaporatör kapasiteleri incelenmiştir. Maksimum
adsorbent yatağı sıcaklığı değiştirilerek, COP ve
evaporatör kapasitesi değişimleri iki farklı silika jel için
karşılaştırılmıştır.

GÖSTERİMLER

ALT İNDİSLER

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyonlu ısı pompası,
COP, adsorbent-adsorbat çifti.
ABSTRACT
In this study, working principle of single bed and two
bed adsorption chillers are briefly explained.
Adsorbent adsorbate pairs used in adsorption chiller
are investigated, the structure of different pairs,
thermophysical properties, their advantages and
disadvantages are summarized; the related isotherm
graphs are given. For the calculation of COP values of
the adsorption chiller, the heat transfer between the
chiller and the environment for each process of the
thermodynamic cycle is explained and mathematical
equations are given. COPs and the evaporator
capacities of 6 chillers whose adsorbent beds and
condensers are cooled by three different methods are
investigated for two different types of silica gels. By
changing the maximum adsorbent bed temperature,
the COPs and the evaporator capacities of the chillers
are compared.
Key words: Adsorption chiller, COP, adsorbentadsorbate pair.
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1. GİRİŞ
Isıtma ve soğutma sistemleri, yaşam alanlarında
konfor şartlarının sağlanması ve endüstriyel
uygulamalarda da kullanılması açısından önemlidir.
Ancak birincil enerji kaynaklarının giderek azalması
ve enerjinin maliyetinin gün geçtikçe yükselmesi
nedeni ile ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji
ihtiyacını karşılamak aynı paralellikte maliyetli hale
gelmektedir. Günümüzde yüksek COP'lerinden
dolayı mekanik ısı pompaları ısıtma ve soğutma
sistemlerinde tercih edilen cihazlardır. Son
zamanlarda, mekanik ısı pompalarında kullanılan
soğutucu akışkanların ozon tabakasına verdikleri
zararlar nedeni ile alternatif ısı pompaları arayışı
artmıştır. Özellikle atık ısı kaynakları, güneş enerjisi,
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jeotermal enerji veya doğal olan herhangi bir ısı
kaynağı doğrudan kullanılarak soğutma işlemini
sağlayan adsorpsiyonlu chiller sistemleri üzerine
çalışmalar yoğunlaşmıştır. Adsorpsiyonlu chillerler,
enerji depolama ve daha sonra depolanan enerjiyi
değerlendirme imkânı yaratmasından dolayı da
uygulama avantajı sağlamaktadır. Sistem basit
çalışma prensibine sahip olmasına rağmen, teknik
zorluklardan dolayı üretimi henüz istenilen düzeyde
yaygınlaşmamıştır. Kesikli bir çalışma prensibine
sahip olması, düşük basınçta çalışmasından dolayı
kaçak sorunlarının yaşanması, yüksek vakum
teknolojisine gereksinim duyulması, daha hacimli ve
ağır olması gibi dezavantajlarından dolayı bu tip ısı
pompalarının yaygınlaşması için araştırma ve
geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.
Adsorpsiyonlu chillerde kullanılacak çiftin seçilmesi
için ilk önce kullanılacak yüksek ve alçak ısı
kaynağının basınç ve sıcaklık değerleri, evaporasyon
ve kondenzasyon sıcaklıkları gibi çalışma şartları göz
önüne alınmalıdır. Daha sonra, değişik adsorbentadsorbat çiftlerinin özellikleri değerlendirilerek en
uygun adsorbent-adsorbat çifti seçilmelidir. Örneğin,
uygulamada aktif karbon metanol ve silika jel su
çiftinde düşük sıcaklık kaynakları yeterli iken; zeolit
su çiftinde yüksek sıcaklık kaynaklarının daha
avantajlı olduğu görülmektedir [1]. San ve Lin [2]
yaptıkları çalışmada silika jel su, aktif karbon
metanol ve zeolit su çiftlerini karşılaştırmış, aktif
karbon metanol çiftinin yüksek buhar basıncının, ısı
transfer katsayısını arttırdığından ve çevrim süresini
kısalttığından bahsetmiştir. Yong ve Wang'ın [3] bir
çalışmasında adsorbent yatağının ve dolayısı ile
sistemin verimini arttırmak için yeni nesil
adsorbentlerden (modifiye edilmiş adsorbentler)
faydalanılabileceği belirtilmiştir. Demir ve çalışma
arkadaşları [4] adsorpsiyonlu ısı pompalarında
karşılaşılan problemler ve bu problemleri gidermek
için değişik üniversite ve kuruluşlarda yapılan
çalışmaları detaylı olarak anlatmışlardır. Adsorbent
yataklarında ısı ve kütle transferini arttırmak için
yapılan tasarımlar detaylı olarak ele alınmıştır. Daha
önce de belirtildiği gibi, adsorpsiyonlu chillerler termal
enerji depolama özelliğine de sahiptirler. Ülkü ve
Mobedi [5] açık ve kapalı adsorpsiyonlu sistemlerin
enerji depolama uygulamalarını çalışmışlardır.
Adsorpsiyonlu chillerde kesikli çalışmayı önlemek ve
soğutma çevrimine süreklilik sağlamak için iki veya
daha fazla adsorbent yatağı kullanımı öngörülmüştür.
Aynı sistemde farklı adsorbent-adsorbat çiftlerinin
kullanıldığı durumlarda, sistem performansının
yükseldiği çalışmalarca kanıtlanmıştır. Örneğin Liu ve
Leong'un [6] çalışmasında 3 yataklı bir sistem
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kullanılmıştır. İki adsorbent yatağında zeolit - su çifti
ile çalışılırken üçüncü adsorbent yatağında silika jel
su çifti kullanılmıştır. Böylece, sistemin COP'si
arttırılmış ve bu değer 0.5'ten 1.3'e yükseltilmiştir.
Bu çalışmada tek ve çift yataklı sistemlerin çalışma
prensiplerine, literatürde yaygın olarak kullanılan
çiftlerin özelliklerine ve sistem performansının
hesaplanması için kullanılan bağıntılara yer
verilmiştir. Bir adsorbent-adsorbat çifti için denge
durumunun tanımı verilmiş ve değişik çiftlerin
izotermleri karşılaştırılmıştır. Adsorbent yatağı ve
kondenseri farklı yöntemler ile soğutulan ve farklı
silika jel tipi kullanan 6 adsorpsiyonlu chillerin çevrim
verimleri ve evaporatör kapasiteleri karşılaştırılmıştır.
2. TEK VE ÇİFT YATAKLI ADSORPSİYONLU
CHİLLERLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Adsorpsiyon en basit hali ile bir akışkanın katı bir
yüzey tarafından tutulması olarak açıklanabilir.
Kimyasal ve fiziksel adsorpsiyon olarak ikiye ayrılır.
Kimyasal adsorpsiyonda fazlar arasında reaksiyon
meydana gelmekte ve etkileşim bu şekilde
gerçekleşmektedir. Fiziksel adsorpsiyonda akışkan
(adsorpsiyonlu chillerlerde gaz fazındadır) katının iç
yüzeyine tutunur. Bu tutunma, katı ile akışkan
molekülleri arasındaki farklı mekanizmalara sahip
çekim kuvvetleri tarafından meydana gelir. Gaz
fazdaki maddeye adsorptiv, tutan katı veya sıvı
haldeki maddeye de adsorbent denilmektedir [7].
Adsorbent geniş yüzey alanlı gözeneklere sahip bir
yapıdır. Adsorpsiyonlu chillerlerde, tersinir özelliğe
sahip fiziksel adsorpsiyon gerçekleşmekte, amaç ve
çalışma durumlarına göre farklı çiftler (silika jel-su,
aktif karbon-metanol, zeolit su, aktif karbon amonyak
vb.) kullanılabilmektedir.
Adsorpsiyonlu chillerlerin ana elemanları, adsorbent
yatağı, kondenser, evaporatör, genleşme vanasıdır.
Çevrimin çalışma şartlarına uygun olarak adsorbentadsorbat çifti seçilir. Bu bölümde tek ve çift yataklı
adsorpsiyonlu chillerlerin çalışma prensibi
anlatılacaktır.Tek yataklı adsorpsiyonlu ısı pompası
şematik olarak Şekil 1'de gösterilmiştir. Başlangıçta
adsorbent yatağında adsorbat konsantrasyonu
düşük olup (w≈0), V1 ve V2 vanaları kapalıdır.
Çevrim, evaporatör ile adsorbent yatağı arasında
bulunan V1 vanasının açılması ile başlar. Bu
durumda, adsorbat evaporatörde dolaşan soğutma
suyundan ısı çekerek buharlaşır ve soğutma suyunun
sıcaklığı düşürülür. Buharlaşan adsorbat, adsorbent
yatağa doğru akmaya başlar ve yatakta bulunan
adsorbent tanecikleri tarafından adsorplanır.
Adsorplama işlemi sırasında adsorbent
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yatağında adsorpsiyon ısısı ortaya çıkmaktadır.
Ortaya çıkan ısının adsorbent yatağından çevreye
transfer edilmesi ve adsorbent yatağının sıcaklığı
çevrimin minimum sıcaklığına düşürülmesi
gerekmektedir. Adsorpsiyon işlemi sonunda,
adsorbent tanecikleri doygun hale gelmiş ve adsorbat
konsantrasyonu artmıştır. Çevrimin bu adımına
izobarik adsorpsiyon işlemi adı verilir.

Şekil 1. Tek yataklı adsorpsiyonlu chillerin
şematik gösterimi

Kondenserde bulunan sıvı fazındaki adsorbat,
genleşme vanasından geçirilerek basıncı evaporatör
basınç seviyesine düşürülmekte ve evaporatöre
aktarılmaktadır. Çevrimin bitmesi ile tekrar izobarik
adsorpsiyon işlemine başlanmaktadır.
Adsorpsiyonlu ısı pompaları kesikli çalışan
sistemlerdir. Evaporatörden buharlaşan adsorbat,
adsorbent tarafından adsorplanırken kondenserde
herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Adsorbatın
kondenserde yoğuşması sırasında ise evaporatörde
bir işlem gerçekleşmemektedir. Bu da, soğutma
prosesinin sürekliliğini engellemektedir. Soğutma
işleminin sürekliliğini sağlamak için, iki veya daha
fazla adsorbent yatağı kullanılmaktadır. Şekil 2'de çift
yataklı bir adsorpsiyonlu chillerin şematik çizimi
gösterilmektedir. Birinci adsorbent yatağında
adsorpsiyon işlemi gerçekleşirken ve evaporatörde
buharlaşan adsorbat soğutma suyundan ısı
çekerken, ikinci adsorbent yatağında desorpsiyon
işlemi gerçekleştirilmekte ve yüksek basınçta
buharlaşan adsorbat kondenserde yoğuşmaktadır.
Birinci adsorbent yatağında adsorplama ve ikinci
adsorbent yatağında desorplama işlemi bittikten
sonra, birinci adsorbent yatağının evaporatörle olan
ilişkisi kesilir, aynı anda da diğer yatağın evaporatörle
olan bağlantısı açılır. Birinci yatak desorplama
işlemine geçerken, ikinci yatakta adsorbat
adsorplanır ve çevrim bu şekilde her iki yatağı
kullanarak devamlılık kazanır.

Adsorpsiyon işlemi tamamlandığında V1 vanası
kapatılmakta, adsorbent yatağına ısı verilerek
sıcaklığı ve basıncı arttırılmaktadır. Bu işlem izosterik
ısıtma olarak tanımlanır.
Adsorbent yatak basıncı kondenser basıncına
ulaştığında V2 vanası açılmakta ve desorpsiyon
işlemi başlatılmaktadır. Desorpsiyon işlemi
esnasında adsorbent yatağına ısı transfer edilmekte
ve sıcaklığı arttırılmaktadır. Desorplanan adsorbat
kondensere aktarılır ve kondenserde çevreye ısı
vererek yoğuşmaya başlar. Adsorbent yatağı tekrar
başlangıç konsantrasyonuna gelinceye kadar
desorpsiyon işlemine devam edilmektedir. Çevrimin
bu adımına izobarik desorpsiyon adı verilir.
Desorpsiyon işlemi tamamlandıktan sonra, V2 vanası
kapatılarak yatak ile kondenser arasındaki bağlantı
kesilir. Yatak ilk konsantrasyon (w ≈ 0) durumunda
olup, adsorbent yatağı soğutma işlemine tabi
tutulmaktadır. Soğutma işlemi, yatak basıncı
evaporatör basıncına düşünceye kadar devam
etmektedir. Bu işlem izosterik soğutma olarak
tanımlanır.
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Şekil 2. Çift yataklı adsorpsiyonlu chillerin şematik
gösterimi
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3. ADSORPSİYONLU CHİLLERLERDE
KULLANILAN DEĞİŞİK ÇİFTLERİN
ÖZELLİKLERİ
Bu bölümde, adsorpsiyonlu chillerlerde yaygın olarak
kullanılan adsorbent-adsorbat çiftlerinin yapısı,
kullanım avantajları ve dezavantajları genel olarak
incelenmiştir. Adsorpsiyonlu ısı pompalarında
çoğunlukla aşağıdaki çiftler üzerine çalışmalar
yapılmıştır:
a) silika jel su
b) zeolit su
c) aktif karbon metanol
d) aktif karbon amonyak
Silika jel Si-O bazlı, amorf yapıda, gözenekli bir
maddedir. Çeşitli gözenek özelliklerinde silikajel
üretilmekte olup, mikro (gözenek çapı ~ 0.1 nm) ve
mezopor (gözenek çapı ~2-3 nm) boyutlarındadır ve
yaklaşık 600 m2/g yüzey alanına sahiptir [1]. Silika jel
yapay bir malzeme olup, farklı tiplerde üretilmektedir.
Adsorpsiyonlu chillerlerde, en sıklıkla kullanılan tipleri
Tip RD ve Tip A'dır. Yüksek su buharı adsorplama
kabiliyetine sahiptir. Son zamanlarda, silika jelin
gözeneklerine tuz bileşiklerinin tutturulması ile su
buharı adsorplama kabiliyeti arttırılarak, yeni nesil
silika jel ürünleri üretilmektedir. Bu tip adsorbentlerin
su buharı adsorplama kapasitesi geleneksel silika jel
tiplerine göre oldukça yüksektir. Silika jel-su çifti,
desorpsiyon sıcaklığının düşük olması sebebi ile
(~120°C), adsorpsiyonlu chillerlerin düşük
sıcaklıktaki termal kaynakları ile (jeotermal enerji,
güneş enerjisi, atık ısı vb.) çalışmasına olanak
sağlamaktadır.
Zeolitler kristal yapıda alumino silikatlardır. Mikro
boyutta gözeneklere sahip olup (gözenek çapı ~ 0.1
nm), zincirli veya halkalı yapılarda bulunabilirler.
Doğal ve yapay olarak iki gruba ayrılırlar. Yapay
zeolitlerde 13X ve NaX zeolitler, adsorpsiyonlu
chillerlerde en sık kullanılan tiplerdir. Zeolit - su çiftinin
adsorpsiyon ısısı yüksektir. Yapay zeolitlerin su
buharı adsorplama kabiliyeti %35'e kadar
çıkabilmektedir [8]. Zeolit su çiftinin dezavantajı ise
silika jel su ve aktif karbon metanol çiftlerine göre
daha yüksek desorpsiyon sıcaklığına sahip olması ve
dolayısı ile düşük enerji kaynakları ile (örn. güneş
enerjisi) verimli bir şekilde çalışamamasıdır.
Aktif karbon, odun, kömür veya yüksek polimerlerin
aktivasyonu ile üretilen gözenekli bir maddedir.
Çoğunlukla mikropor yapıda olup, yaklaşık 1000 m2/g
yüzey alanına sahiptir [9]. Çalışmalarda çoğunlukla
aktif karbon - metanol çifti denenmiştir. Aktif karbon
metanol çifti 0 °C'nin altında çalışma özelliği ile
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farklılık göstermektedir. 150°C'nin üstünde
metanolün bozunması sebebi ile aktif karbonmetanol çiftini kullanan adsorpsiyonlu chillerler
yüksek sıcaklıklarda çalışma imkânına sahip
değildirler.
Aktif karbon amonyak çifti (atmosfer basıncına yakın)
çalışma basıncı özelliği ile diğer çiftlerden farklılık
gösterir. Diğer çiftlerde kullanılan adsorbatların
buharlaşma basınçları düşük olduğu için sistem
vakum altında çalışır. Ancak amonyağın yüksek
buharlaşma basıncına sahip olması sistemin
atmosfer basıncına yakın değerlerde çalışmasına
izin verir [10]. Düşük vakum değerlerinde çalışan
sistemlerde, özel tasarım ve ekipmanların
kullanımına gerek duyulduğu için, bu tip sistemlerin
maliyeti yüksektir. Ayrıca, aktif karbon amonyak
çiftinin nispeten yüksek basınçlarda çalışması, buhar
ile katı yüzeyler arasında ısı transfer katsayısını
arttırdığı için, çevrim süresinin kısalmasına neden
olmakta ve soğutma gücü artmaktadır. Ancak
amonyağın korozif ve zehirli etkisi, bu çiftin
kullanımını sağlık ve çevresel etkenler açısından
kısıtlandırmaktadır.
3.1 Adsorbent-Adsorbat Çiftlerinin Denge
Durumu
Belirli basınç ve sıcaklık değerinde maksimum
adsorplanmanın gerçekleştiği duruma denge durumu
adı verilir. Bu koşullarda adsorbent, gözeneklerinin
içine daha fazla adsorbatı kabul etmemektedir. Bir
b a ş k a d e y i ş l e d o y g u n l u k d u r u m u n d a d ı r.
Adsorpsiyonda denge durumu adsorbentin yüzey
karakteristiği, gözenek yapısı ve boyutu, adsorbatın
özellikleri ve molekül boyutu, ortam sıcaklığı ve
basıncı gibi parametrelere bağlıdır. Adsorbent
adsorbat çiftlerinin denge durumu, sistem koşullarını
belirlemek adına büyük önem taşımaktadır.
Adsorpsiyonlu chillerin, hangi basınç ve sıcaklık
koşullarında çalışacağına, ancak adsorbentadsorbat çiftinin denge durumunun bilinmesi ile karar
verilebilir.
Adsorbent-adsorbat çiftinin denge durumu izoterm,
izobar ve izoster grafikleri ile tanımlanmaktadır.
Ayrıca, bu grafiklerin matematiksel denklemleri ile de
ifade edilebilmektedir. Şekil 3`te izoterm, izobar ve
izoster grafikleri şematik olarak gösterilmektedir.
Görüldüğü gibi, izotermler bir çiftin, sabit sıcaklıkta,
basınca bağlı değişen adsorplama kabiliyetini
(w=f(P)T), izobarlar sabit basınçta sıcaklıkla değişen
adsorplama kabiliyetini (w=f(T)P), izosterler ise sabit
adsorplama kapasitesinde, sıcaklığa bağlı basıncın
değişimini gösteren (P=f(T)w) grafiklerdir.
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Adsorbent-adsorbat çiftlerinde, denge durumunu
deneysel olarak belirlemek için çeşitli yöntemler
uygulanmaktadır. Bunlar;
 hacimsel yöntem,
 ağırlık ölçümü yöntemi
 gaz kromotografisi vb.
şeklindedir. Hacimsel yöntemde, adsorbent ve
adsorbat kapalı hacimlerde sabit sıcaklıkta
bulunmaktadır. Adsorbent tankında gerçekleşen
adsorpsiyon işlemi öncesi ve sonrası basınç
değişiminden faydalanarak, adsorplanan miktar
hesaplanmaktadır. Ağırlık ölçüm yönteminde, sabit
sıcaklıkta bulunan adsorbentin kuru durumu ile
adsorpsiyon gerçekleştikten sonraki durumu
arasındaki

Şekil 3. Denge durumunu tanımlayan grafik çeşitleri
a) İzoterm grafik örneği, b) İzobar grafik örneği,
c) İzoster grafik örneği

kütlesel fark adsorplanma miktarını belirler. Gaz
kromotografisi denge durumu için diğerlerine göre
daha karmaşık bir yöntemdir. Adsorpsiyon sırasında,
adsorbentin değişen ısı iletimine bağlı olarak
ölçümler yapılır [11]. Ayrıca, kalorimetre cihazı ile
farklı şartlarda çiftin adsopsiyon ısısı ve kinetik verileri
elde edilebilir.
Bu bölümde, adsorpsiyonlu chillerlerde sıklıkla
kullanılan adsorbent-adsorbat çiftlerinin izoterm
grafikleri verilecektir. Çiftler, tiplerine göre değişik
izoterm eğrileri verebilirler. Şekil 4,5 ve 6'da
gösterilen grafiklerde çeşitli adsorbent-adsorbat
çiftlerinin izotermler eğrileri verilmiştir. En yaygın
kullanılan adsorbent-adsorbat çiftlerinin izoterm
denklemleri literatürde yer almıştır. Burada, sunulan
izoterm eğrileri, literatürde bulunan denklemlerden
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faydalanılarak çizilmiştir. Adsorbent-adsorbat çiftleri
üzerine deneysel çalışma yapılmakta ve elde edilen
verilere farklı matematiksel modellerle (Freundlich,
Dubinin-Astakhov, Toth, Henry vb.) ifade
edilmektedir. Bu denklemler, literatürde mevcut olup,
bu makalede verilmemiştir. Şüphesiz elde edilen
deneysel sonuçların ve ona bağlı olarak izoterm
denklemlerinin belirli basınç ve sıcaklık aralıklarında
geçerli olması gerekir. Ancak, yaptığımız literatür
araştırmasında sadece birkaç tip için çalışma
aralığına değiniliştir. Aşağıda verilen izoterm eğrileri
40 °C sıcaklık ve maksimum 14 kPa basınç değerleri
için geçerlidir.
Şekil 4'te farklı tip silika jel su çiftleri ve bu tiplere ait
izoterm denklemleri kullanılarak elde edilmiş izoterm
eğrileri gösterilmektedir. Literatür araştırması silika
jel-su ile ilgili oldukça veri bulunduğunu
göstermektedir. Dolayısı ile adsorpsiyonlu soğutma
ve ısıtma cihazlarında araştırmacılar tarafından
yoğunlukla silika jel - su çiftinin kullanıldığı sonucuna
varılabilir.
Birbirinden farklı denge eğrileri bulunan oldukça faklı
silika jel tipi bulunmaktadır. Şekilde görüldüğü üzere,
bu silika jel tipleri değişik izoterm eğrileri vermektedir
ve kapasiteleri oldukça değişim göstermektedir.
Örneğin P/Psat = 1 durumu için tipi raporlanmamış 1
nolu çiftin maksimum su buharı adsorplama kabiliyeti
%20 civarında iken silika jel S40 olarak adlandırılan
tipte su buharı adsorplama kapasitesinin %70
civarında olduğu belirtilmektedir. Eğri davranışları,
adsorbentlerin yapısı hakkında da bilgi verebilir.
İzotermler IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry) tarafından 6 grupta
sınıflandırılmıştır.
Şekil 4'teki 2 ve 3 nolu silika jel tiplerinde, IUPAC'in
adlandırdığı TİP I izoterm şekli gözlemlenmektedir.
Bu da, bu silika jel tipinde mikrogözenekli bir yapının
hakim olduğunu belirtir. 1 nolu silika jelde IUPAC'in
adlandırdığı TIP III izoterm şekli gözlenmektedir.
Buradan, çok katmanlı adsorpsiyon gerçekleştiği ve
makro boyutta gözeneklerin çoğunlukta olduğu
tahmin edilebilir ve düşük basınçlarda adsorbent
adsorbat çiftinin etkileşiminin zayıf olduğu grafikten
anlaşılmaktadır. Ancak, izoterm eğrileri elde edilirken
deneylerin başlangıcında numunelerin yüzeylerinin
adsorbattan tamamen arındırılmış olması, düşük
basınç ve yüksek desorplama sıcaklığında işleme
tabi tutulmuş olması izotermlerin doğruluğu
açısından özel önem taşımaktadır.
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birbirine benzerlik göstermektedir fakat, aynı basınç
değerlerinde farklı adsorplama kapasitesine sahip
oldukları görülmektedir.
Örneğin, P/Psat = 0.6 değerinde 1 nolu aktif karbon %
28 adsorplama kabiliyetine sahip iken, 2 nolu aktif
karbon yaklaşık % 22 adsorplama kabiliyetine
sahiptir. Aktif karbon amonyak çiftinin grafiği diğer
adsorbent
adsorbat çifterinin grafiği ile
karşılaştırılacak olursa, düşük basınçlarda
adsorplama kabiliyetinin oldukça düşük olduğu
anlaşılabilir. Aktif karbon amonyak çifti, amonyağın
yüksek doyma basıncı özelliğinden dolayı nispeten
yüksek basınç aralıklarında çalışmaya elverişlidir.

Şekil 4. Silika jel su çifti için izoterm eğrileri
1. Dubinin Astakhov denklemi (tip bilinmiyor) [12], 2.
Dubinin Astakhov denklemi (silika jel S0) [13], 3. Dubinin
Astakhov denklemi (silika jel S40) [13], 4. Freundlich
denklemi (tip RD, tip A) [14], 5. Freundlich denklemi (tip
bilinmiyor) [12], 6. Freundlich denklemi (tip bilinmiyor) [15],
7. Freundlich denklemi (tip RD) [14], 8.Henry denklemi (tip
3A) [16], 9. Henry (tip RD) [16], 10. Empirik denklem (tip
bilinmiyor) [2], 11. Toth denklemi (tip A) [17], 12. Toth
denklemi (tip RD) [17]

Şekil 5'te zeolit 13X - su çiftinin izoterm eğrisi
gösterilmiştir. Zeolit 13X su çifti için adsorplama
işleminin çoğunun düşük basınçlarda tamamlandığı
ve yaklaşık P/Psat = 0.5 değerinde adsorplama
işleminin dengeye ulaştığı gözlemlenmektedir. Bu çift
için, IUPAC'in adlandırdığı TİP I izoterminin söz
konusu olduğu görülmektedir. Bu da, parçacık
içerisinde mikrogözeneklerin çoğunlukta olduğunu
belirtir.

1. Dubinin Radushkevic denklemi (monolitik karbon
LM127), 2. Dubinin Raduskevich denklemi (monolitik
karbon LM001) [19]

4. ADSORPSİYONLU CHILLERLERİN COP
DEĞERİNİN HESAPLANMASI

0,3
0,25

Adsorpsiyonlu soğutmada adsorbent yatağında
gerçekleşen işlemler, izobarik adsorpsiyon, izosterik
ısıtma, izobarik desorpsiyon ve izosterik soğutma
olarak dört basamakta incelenebilir. Şekil 8 adsorbent
yatağında gerçekleşen işlemlerin izoster grafiğinde
çizimini göstermektedir.

0,2

w (kg/kg)

Şekil 6. Aktif karbon - amonyak çiftleri için
izoterm eğrisi
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Şekil 5. Zeolit 13X su çifti için izoterm eğrileri

Şekil 6'da aktif karbon - amonyak çiftinin iki farklı tipi
için izoterm eğrileri verilmektedir. Eğri davranışları
IUPAC adlandırdığı TİP I izotermi ile uyum
sağlamaktadır. Bu da aktif karbonun mikrogözenekli
yapıda olduğu bilgisini vermektedir. Eğri davranışları
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İzobarik adsorpsiyon (d-a): Evaporatörde çevreden
ısı çekerek buharlaşan adsorbat, adsorbent
yatağında bulunan adsorbent partikülleri tarafından
adsorbe edilmektedir. Yatak sıcaklığı sabit basınçta
Ta sıcaklığından Td sıcaklığına düşürülmektedir.
Izobarik adsorpsiyon işlemi sırasında adsorbent
yatağından çevreye verilen ısı aşağıdaki denklik
yardımı ile bulunabilir:
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Q da  m k c pk ( Td  Ta )  m k (

w d w a
) c ps ( Td  Ta )  m k ( w max  w min ) H ads
2

(1)

İzosterik ısıtma (a-b): Adsorbent yatak sıcaklığı dışarıdan ısı girişi ile Ta'dan Tb'ye yükseltilmektedir. İşlem
sırasında adsorbent yatağından adsorbat miktarı değişmemektedir. Adsorbent yatağı ile çevre arasındaki ısı
alışverişi aşağıda denklem ile bulunabilir:

Q ab  m k c pk (Tb  Ta )  m k w max c ps (Tb  Ta )

(2)

İzobarik desorpsiyon (b-c): Bu aşamada da adsorbent yatağına ısı girişi devam etmektedir. Ancak
desorpsiyon başlamakta; desorpsiyonla açığa çıkan buhar, kondensere akmakta ve sabit basınçta
yoğuşmaktadır. İzobarik desorpsiyon sırasında yatağa verilmesi gereken ısı miktarı aşağıdaki denklemle
hesaplanabilir:

Q bc  m k c pk (Tc  Tb )  m k (

w b w c
) c ps ( Tc  Tb )  m k ( w max  w min )  H ads
2

(3)

İzosterik soğutma (c-d): Yatak sıcaklığı Tc'ye ulaştıktan sonra Td sıcaklığına soğutulurken, basıncı kondenser
basıncından evaporatör basıncına düşmektedir. İzosterik soğutma işleminde yataktan çekilmesi gereken ısı
aşağıdaki denklik ile hesaplanabilir:

Q cd  mk c pk (Tc  Td )  mk w min c ps (Tc  Td )

(4)

Evaporatörün çevreden çektiği ve kondenserin çevreye verdiği ısı miktarları;

Q ev  m k (w max  w min ) h fg (ev )

(5)

Q kon  m k ( w max  w min ) h fg (kon)

(6)

denklemleri ile hesaplanabilir.

Şekil 7. Adsorbent yatağındaki
işlemlerin izoster grafiğinde gösterimi

Soğutma etkisi, izobarik adsorpsiyon işlemi (d-a) sırasında evaporatördeki soğutma suyundan ısı çekmesi ile
gerçekleşmektedir. Çevrimin soğutma COP'si (Coefficient of Performance) aşağıdaki denklemle tanımlanır:

COPsoğ 
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Qev
Qab  Qbc

(7)
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4.1 İzmir Şartları İçin Üç Farklı Adsorpsiyonlu
Chillerin Çevrim Analizi
Daha önce de değinildiği gibi, adsorpsiyonlu ısı
pompaları dört işlemden (izobarik adsorpsiyon,
izosterik ısıtma, izobarik desorpsiyon ve izosterik
soğutma) oluşmaktadır. Adsorbent yatağının
maksimum ve minimum sıcaklık değerleri çok
önemlidir. Pratikte, yüksek sıcaklık ısı kaynağının
(örn. güneş ve jeotermal enerjileri) sıcaklığı Tc
sıcaklığından (Şekil 7) daha yüksek olması gerekir.
Örneğin düzlemsel bir güneş kolektöründe
maksimum elde edilebilecek sıcaklık 90°C olursa,
adsorbent yatağının maksimum sıcaklık değeri (Tc)
85°C civarında olması gerekir. Adsorbent yatağının
minimum sıcaklığı çevrim verimi açısından önem
taşımaktadır. Adsorbent yatağının minimum sıcaklığı
düşük sıcaklık ısı kaynağının tipine bağlıdır. Örneğin
İzmir'de yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 35°C olarak
kabul edilirse, hava ile soğutulan adsorbent yatağının
minimum sıcaklık değeri 40°C olabilir. Ancak, eğer
soğutma kulesi kullanılarak adsorbent yatağı
soğutuluyorsa minimum sıcaklık değeri 35°C'ye
kadar düşebilmektedir. Düşük sıcaklıklı bir ısı
kaynağı kullanılarak (örn. 25°C civarında)
soğutuluyorsa, adsorbent yatağı sıcaklığı 30°C'ye
kadar düşürülebilir. Evaporasyon sıcaklığı
adsorpsiyonlu chillerlerin tasarımında göz önüne
alınması gereken diğer bir parametredir. Chillerlerin
soğuk su giriş ve çıkış sıcaklarının pratikte 12 ve 8°C
olduğunu düşünürsek, evaporasyon sıcaklığı 3°C
civarında olabilir, bu da su için Pev = 0.767 kPa'a karşı
gelmektedir.
Çevrim veriminde ve uygulamada kondenser
sıcaklığı da büyük önem taşımaktadır. Adsorbent
yatağın minimum sıcaklığına benzer şekilde, İzmir
şartlarında, kondenser sıcaklığı hava ile
soğutulduğunda 40°C, soğutma kulesi kullanılarak
soğutulduğunda 35°C ve düşük sıcaklık ısı kaynağı
vasıtası ile soğutulduğunda 30°C civarında
varsayılabilir. Kondenser sıcaklığı ayrıca adsorbent
yatağının yüksek çalışma basıncını belirlemektedir.

(a)
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(b)

(c)
Şekil 8. İzmir şartları için verim analizinin yapıldığı
chillerler;
a) hava ile soğutulan chiller, b) Soğutma kulesi ile
soğutulan chiller, c) düşük sıcaklıklı ısı kaynağı ile
soğutulan chiller

Bu çalışmada, Şekil 8a, 8b ve 8c'de gösterilen 3 farklı
adsorpsiyonlu chiller için çevrim analizi yapılmıştır.
Yapılan analizde maksimum sıcaklığa göre çevrimin
verimi ve soğutma kapasitesinin değişimi İzmir
şartları için incelenmiştir. Bu incelemede evaporatör
sıcaklığı ve basıncı sırası ile 3°C ve 0.767 kPa olarak
kabul edilmiştir. İnceleme iki tip silika jel su çifti için
yapılmıştır, ancak şüphesiz diğer tip adsorbentadsorbat çiftlerine de uygulanabilir. Çalışması
yapılan silika jeller Tip RD ve S0'dır. Bu tiplerin
izotermleri Şekil 4'te verilmiştir.
Chiller 1'de adsorbent yatağı ve kondeser hava ile
soğutulmaktadır. Bu nedenle adsorbent yatağının
minimum sıcaklık değeri ve kondenser sıcaklığı 40°C
olarak kabul edilmiştir. Bu durumda çevrimin yüksek
basınç değeri ise 7.3 kPa'dır. Chiller 2'de ise
adsorbent yatağı ve kondenser, soğutma kulesi ile
soğutulmaktadır. Bu nedenle, kondenser ve
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adsorbent yatağının minimum sıcaklığı 35°C olarak
kabul edilmiştir. Çevrimin kondenser basıncı ise 5.81
kPa'dır.
Chiller 3'te ise 25°C ısı kaynağı kullanılarak
adsorbent yatağı ve kondenserin soğutulması
düşünülmüş, bu durumda kondenser ve adsorbent
yatağının minimum sıcaklığı 30°C olarak
belirlenmiştir ve çevrimin yüksek basıncı 4.2 kPa'dır.

Şekil 9. Chiller 1 için Tc'ye göre evaporatör kapasitesi
ve COP değişimleri
a) Silika jel tip RD
b) Silika jel S0

Şekil 9, hava soğutmalı chillerde (Chiller 1), çevrim
verimini ve evaporatör soğutma kapasitesini iki farklı
tip silika jel su çifti kullanımı için göstermektedir.
Şekilde, Tc sıcaklığının artması ile her iki tip silika
jelde de evaporatör soğutma kapasitesinin arttığı
gözlemlenmektedir. Tc sıcaklığı arttıkça soğutma
COP'si de artmakta, ancak 110°C'nin üzerindeki
sıcaklıklarda artış azalarak COP değeri 0.5 civarında
sabit kalmaktadır.
Silika jel S0 ile tip RD arasında bir kıyaslama yapmak
gerekirse, S0'ın aynı Tc sıcaklığında, daha yüksek
evaporatör kapasitesi ve COP değerine sahip olduğu
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gözlenebilir. Örneğin, Tc sıcaklığı 100°C seçilirse, tip
RD silika jel su çifti ile çalışan chiller 30000 kJ
civarında evaporatör kapasitesine ve 0.35 COP
değerine sahip iken, S0 silika jel su çifti ile çalışan
chiller 120000 kJ evaporatör kapasitesine ve 0.665
COP değerine sahiptir.

Şekil 10. Chiller 2 için Tc'ye göre evaporatör
kapasitesi ve COP değişimleri
a) Silika jel tip RD
b) Silika jel S0

Şekil 10, soğutma kulesi kullanılan chillerde (Chiller
2) çevrim verimini ve evaporatör soğutma
kapasitesini tip RD ve S0 silika jeller için
göstermektedir.
Bir önceki örnekte olduğu gibi, Tc sıcaklığının artması
ile her iki tip silika jelde de evaporatör soğutma
kapasitesinin arttığı gözlemlenebilir. COP'ler iki tip
silika jel için de Tc = 95°C sıcaklığının üstünde sabit
kalma eğilimindedir.
Soğutma kulesi kullanılan chillerde de Silika jel S0, tip
RD'ye göre daha yüksek evaporatör kapasitesi ve
daha yüksek COP değerine sahiptir.
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T

ahkim, kelime anlamı olarak “hakem eliyle”
anlamına gelen, özel hukuka ilişkin
uyuşmazlıkların mahkemeler yerine tarafsız ve
objektif bir hakem veya hakem heyeti tarafından
çözülmesi şeklinde bir hukuki düzenlemedir.
Hakem veya hakem heyeti tarafından inceleme
sonucu verilen kararlar bir mahkeme kararı gibi
tarafları bağlar ve icra dairelerince aynı mahkme
kararı gibi icraya konulurlar.
Tahkim dünyada ve ülkemizde tarihi geçmişi olan bir
kurumdur. Özellikle son yıllarda çok uluslu şirket
sayısının artması, küreselleşme ve uluslararası
ticaret hacmindeki büyük artışlar yaşanması gibi
nedenlerle, giderek ön plana çıkan bir alternatif
uyuşmazlık çözüm yolu haline gelmiştir. Ülkemizde
2001 yılında Birleşmiş Milletler (UNCITRAL Model
Law) Tahkim örnek kanunu esas alınmak suretiyle
2001 yılında yasalaşan 4686 sayılı “Milletlerarası
Tahkim Kanunu” ile, tahkim konusunda bir
düzenlemeye kavuşulmuştur. Ayrıca Türkiye 1991
den bu yana “Yabancı Hakem Kararlarının
tanınması ve tenfizi hakkındaki New York
Konvansiyonu” na ve “Avrupa Uluslararası Ticari
Tahkim Konvansiyonu” na taraf bir ülkedir. Yine
ülkemiz “Washington Yatırım Uyuşmazlıklarının
Çözümü Hakkında Konvansiyon” u 1988 de kabul
etmiştir.
Tahkim, genel mahkemelerde yapılan yargılamalara
kıyasla pek çok önemli ve olumlu sonuç ortaya
çıkarabilir. Özellikle, mahkemelerde son dönemlerde
yaşanan iş yoğunluğu da dikkate alındığında
tahkimin hızlı bir uyuşmazlık çözümü sunacağı
tartışmasızdır. Gerçekten de, tahkimde de genel
olarak hukuk yargılamaları yöntemleri uygulanmakla
birlikte;
Hakem veya hakem heyetinin yoğun bir iş
yükünün bulunmaması, kuralları esnek bir
şekilde uygulayabilmeleri nedeniyle verecekleri
karar süreci çok daha hızlı olacak, iddia ve
savunmalar daha seri olarak ileri sürülecek,
tahkim yargılaması kısa sürede sonuçlanacak,
Verilen kararlar mahkeme ilamları gibi ulusal ve
hatta uluslararası geçerliliğe sahip olacak ve icra
mercilerince icra edilebilecek,
60

Kimi şirketlerin haklı olarak çok önem verdiği
gizlilik ilkesiyle uyuşarak, dosya içeriği olarak
herkesin incelemesine açık olmayacaktır.
Tahkim kararı kural olarak temyiz edilebilir olmakla
birlikte pek çok tahkim kararı kesin olarak ta
verilebilir.
Uluslararası nitelik taşıyan tahkim yargılaması
sonucunda verilen hakem kararları, New York
Konvansiyonu ile bu konvansiyona taraf olan,
Türkiye ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinin de
dahil olduğu, toplam 143 ülkede geçerliliğe
sahiptir.
New York Konvansiyonun 3. maddesinde yabancı
unsurlu tahkim kararlarının, yerel mahkeme kararları
hükmünde olduğu belirtilmiştir. Yine New York
Konvansiyonun 5. maddesinde; yazılı istisna halleri
dışında, taraf ülkelerin tahkim kararlarını en kısa
sürede tanıma ve tenfiz etmeleri gerektiğini
belirtilmektedir.
İki tür tahkim vardır; bunlar kurumsal tahkim ve
özel (ad hoc) tahkimdir.
Kurumsal tahkimde uyuşmazlık, tarafların atıf
yapmış olduğu kurumun tahkim kural ve usullerine
göre çözülür. Bu kurumlara örnek olarak;

üMilletlerarası Ticaret Odası (International
Chamber of Commerce - ICC),
üLondra Uluslararası Tahkim divanı (London
Court of International Arbitration - LCIA),
üAmerika Tahkim Kurumu (American Arbitration
Association - AAA),
üTahkim Hakemleri Kurumu (Chartered Institute
of Arbitrators) gösterilebilir.
Buna karşılık,özel tahkimde, tahkime uygulanacak
kural ve yönetmelikleri belli bir kurum
belirlememekte, taraflar genelde Birleşmiş Milletler
Tahkim Örnek Kuralları (UNCITRAL Model Law)
gibi takip edecekleri kuralları kendileri
kararlaştırmaktadırlar.
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Taraflar arasında ortaya çıkan özel hukuka ait bir
uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülebilmesi için
taraflar arasında bir tahkim sözleşmesi
bulunması veya taraflar arasında ki sözleşmede
tahkime ait bir maddenin bulunması
gerekmektedir. New York Konvansiyonuna göre,
tahkim anlaşması yazılı olmalıdır. (Türk)
Milletlerarası Tahkim Kanununun 4. maddesine göre,
imza dışında karşılıklı, faks, elektronik ortam, telgraf
gibi yöntemler kullanılarak yapılan anlaşmalarda
geçerlidir.
Tahkim, özellikle dış ticaretle ilgilenen veya ithalat
veya ihracat yapan veya yabancı ortağı bulunan
Türk firmalarının, bu ilişkileri ile ilgili bir uyuşmazlık
yaşamaları halinde, her an karşılaşabilecekleri bir
uyuşmazlık çözüm yoludur. Uygulamada,
uluslararası ticaret sözleşmelerinde “ihtilafların halli
“ başlığı altında tahkime ait düzenlemeler
yapılmaktadır. Bağımsız veya sözleşme içerisinde
yer alan bir tahkim düzenlemesi bağlayıcı niteliğe
sahip olabilecek, tahkim yoluna gidilmeden olağan
dava yollarına gidilmesinin önünü kapatabilecektir.

Ülkemizde ulusal ve
uluslararası ticari tahkim
konusunda yaşamakta olduğumuz gelişmeler yani
tahkim konusunda yerleşen yasal düzenlemeler ve
taraf olunan uluslararası sözleşmeler, tahkim
düzenlemesinin ihtilaf çözümü konusunda ticari
uygulama içerisine daha çok yerleşmesini
sağlayabilir. Gerçekten de, mahkemelerin iş yükü
dikkate alındığında, ticaret erbabı için tahkim yoluyla
hızlı bir şekilde sonuç alınması çok daha avantajlı
olmaktadır. Tahkimin ulusal ticaretimizin yaygın bir
çözüm yolu haline gelmesi, dahası ülkemizin
bulunduğu konumu itibarıyla, bir tahkim merkezi
haline gelmesi ( İsviçre gibi ) olmayacak bir husus
veya uzak bir ihtimal değildir.
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