TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2015 YIL:18 SAYI:70

Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ’ı Kaybettik…
Proje Katılımcısı Firmalarımıza Yönelik İhtiyaç
Analizi Faaliyeti Saha Çalışması Başladı

Pencere

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı İzmir Çalıştayı

Sektörümüzün Duayenlerinden Sayın Alişan ERCAN
ile EHİS Sektörünün Geçmişten Günümüze
Geldiği Süreçte Yaşananlar

Hukuk
İş Hukukunda Güncel Sorunlar

Kümelenme
Dünya'da ve Türkiye'de Kümelenme
Uygulama Örnekleri

Makale
Nemlendirme ve Nemalma Metoduyla
Kullanılabilir Temiz Su Eldesi
Soğutma Çevrimlerinde Yeni Soğutucu Akışkan
Alternatiflerinin Kullanımının Termodinamiksel
Olarak İncelenmesi: R 32 ve Karışımlarının
Kullanımının İrdelenmesi

YAYIN ORGANIDIR.
ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR.

www.ess�ad.org.tr

Doğru zamanlama, doğru adres,

tek hamle!

Tel: +90 216 313 08 08 Web: www.makroteknik.com.tr

6
18

Sahibi

Haberler

Haberler

Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ’ı Kaybettik…

Proje Katılımcısı Firmalarımıza Yönelik İhtiyaç
Analizi Faaliyeti Saha Çalışması Başladı

Ömer BARLAS

Editör
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

28

Haberler

30

Pencere

54

Hukuk

56

Kümelenme

Reklam için

Av. Bülent KAPTAN
Erdal TEKAN
Haluk SEVEL
Murat KURTALAN
Ömer BARLAS
Özgür KARASU
Ümit ÇALLI
Doç. Dr. Orhan EKREN
Yrd. Doç. Dr Koray ÜLGEN
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzmir Çalıştayı

Sektörümüzün Duayenlerinden
Sayın Alişan ERCAN ile EHİS Sektörünün
Geçmişten Günümüze Geldiği Süreçte Yaşananlar

İş Hukukunda Güncel Sorunlar

Prof. Dr. Aytunç EREK
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Prof. Dr. Serhan KÜÇÜKA

Erdal TEKAN

Dünya'da ve Türkiye'de Kümelenme
Uygulama Örnekleri

Güniz GACANER
Kemal KILIÇ

Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU
Prof. Dr. Muhammed ELTEZ
Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Prof. Dr. Tuncay YILMAZ

Dokuz Eylül Üniversitesi,

58

Bilimsel

63

Makale

Nemlendirme ve Nemalma Metoduyla
Kullanılabilir Temiz Su Eldesi
Yard. Doç Dr. Alp AKIN, Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
Ege Üniversitesi, Rafineri ve Petrokimya Bölümü
Ege Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü

Elif ŞİMŞEK

Yönetim Yeri
Tel: 0 232 486 07 01
Faks: 0 232 486 19 17
Web: www.essiad.org.tr
E-posta: essiad@essiad.org.tr
5.00 TL
20.00 TL

20 Ağustos 2015
ISSN 1304-1908

Editörden
“Dünyanın ne kadar çirkinliklerle dolmaya başladığını çocuklara anlatmalı mı,
yoksa bunu onlardan saklamalı mı? yız…
Her iki durumda da yenik düşeceğiz.
Diyelim “Kim yaptı?” diye sormayacaklar.
Niçin? Neden? de mi demeyecekler…”
			Özdemir ASAF 1961-1981 Etikalarından 186 Nolu etika.
Özdemir ASAF’ın 1981’li yıllarda vurguladığı bu kötüye gidiş, çevrenin yok edilişi
anlamında da irdelendiğinde nasıl da doğru bir anlam kazanır…
Özellikle Mühendislerin görevlerini yaparken işleri çok zor günümüzde. Tüm
mesleklerde benzer zorluklar varsa da bu durum mühendisler için daha da ağır.
Yıllarca ülkemizde ve Dünya’da hiçbir kısıt olmaksızın veya daha az kısıtların olduğu
üretim ve uygulamalar yapılageldi. Günümüze gelindiğinde olması gerektiği gibi
dört bir yana hesap vermek, ikna etmek, kabul ettirmek zorunluğu var her türlü
mühendislik hizmetini. Geç kalınmış bir uygulama veya ulaşılan sonuç.
Günümüzün ve artık geleceğin en önemli konuları haline gelmiştir, çevrenin korunması, enerjinin verimli kullanılması,
suyun bilinçli kullanımı, tarımsal alanların korunması, global ısınmanın önlenmesi v.b.leri…
Artık Dünya insanlık için çok küçük ve tek. Tüm ülkeler, kurum ve kuruluşlarıyla ve hatta bireyleriyle bu Dünyamızı
korumak zorunda. Buna yönelik ülkemizde çıkarılan her türlü yasa ve yönetmeliklerde, gerek Avrupa Birliğinden
ve gerekse gelişmiş ülkelerden esinlenmelerle ya da yaptırım zorunlulukları ile bazı sektörümüz ile ilgili yasa ve
yönetmeliklerin çıkarıldığı ve devam ettiği izlenimi de gözlenmektedir. Yerinde ve doğru uygulamalarla birleştirilebilirse
Ülke ve Dünyamız olarak fayda görmemiz kaçınılmaz. Artık bir gerçeği görmekte yarar var, günümüzde her türlü
teknolojik gelişme ve üretimlerin ülke kalkınmasının sürdürülebilir olma gerekliliği var.
Dünyamızda neredeyse tüm ülkeler bu kötü gidişe dur demek amaçlı çok sayıda önemli toplantılar gerçekleştirmiş
ve bir yerde bağlayıcı kararlar alma çabalarına girmiştir. Bunlardan bazı önemli toplantılar, raporlar ve protokollar:
Stockolm Çevre Konferansı, Akdeniz Eylem Planı, Brundtlant Raporu, Rio Konferansı, Kyoto Protokolu, BM Binyıl
Zirvesi, Dünya Kalkınma Zirvesi v.b. olarak hatırlardadır…
Brundtlant Raporunda sürdürülebilir kalkınma, “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını
karşılamalarının sağlanmasından ödün vermeden karşılamak” olarak tanımlanmıştır.
Üniversitelerden öğretimlerinde mühendis yetiştirilmesinde beklenen özelliklerden önemli biri de “çevre bilincini
geliştirmeye yönelik öğretim planlarında, derslerde, uygulama ve projelerde ağırlık vermek” beklentisidir. Bunun için
mühendislerin işi daha zor demekteyim. Uygulama ve tasarımlarında ve ürünlerinde bu çevre koruma bilinciyle
yaratıcılıklarını geliştirme ve ön planda tutma gereği vardır. Bunun için ne gerekiyorsa yapmalıdır. Burada doğaldır ki
toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi daha da önemli. Bilinçli tüketicinin varlığı da özellikle bu sürdürülebilir
üretimi de zorunlu hale getirebilecektir. Sektörümüz özellikle de yoğun enerji kullanan ürünler geliştiren bir sektör
olması nedeniyle, bu sürdürülebilirlik özellikli, global rekabet anlamında da öncü ve gelişmiş kurumlar haline gelmek
zorunluğundadır.
Sözün özü: Sürdürülebilir kalkınma, tüm kurum kuruluş ve bireylerinin katkı ve katılımıyla gerçekleştirilebilir.

Prof Dr. Ali GÜNGÖR
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Değerli Okurlar,
Bugünlerde sektörümüz için yoğun
günler yaşıyoruz. Her ne kadar iklimlendirme
her mevsim için önemli olsa da, özellikle yaz
ayları sektörümüz açısından daha tempolu bir
çalışmayı yanında getiriyor. Bu da soğutmanın
iklimlendirme içerisindeki özel durumundan
dolayı olsa gerek…
Ülkemiz bir taraftan yeni seçimlere
hazırlanırken, yurdumuzun çeşitli yerlerinden
acı dolu haberler alıyoruz, terör karşısında
kayıplarımız giderek artıyor. Bu durum ülkemizin
güvenliğine ve güvenilirliğine zarar verirken,
yabancı sermayenin ülkemize gelişini de olumsuz
etkiliyor. Uzun yıllardır terörde kaybettiğimiz
şehitlerimiz, onların acılı aileleri ve tüm
yurttaşlarımız bu büyük üzüntü ile yaşamlarını sürdürürken, öte yandan ülkemiz
için sevindirici bir olayı bile buruk bir şekilde kutluyoruz…
Sektörümüz yaz döneminde ayrı bir üzüntü yaşadı. Soğutma sektörünün
öncü ismi, Derneğimizin Onursal Başkanı, 1992-2005 yılları arasında EBSO
Isıtma Soğutma Klima Meslek Komitesi başkanlığı yapmış, Pnosö Pnömatik
ve Soğutma Sanayi Ltd. Şti sahibi, Dr. Müh. Erol ERTAŞ hocamızı kaybettik.
Hepimizin başı sağ olsun. Sayın Ertaş’ın vefatının ardından Çiğli Organize Sanayi
Bölgesi’nde bir anma töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra Ege Bölgesi
Sanayi Odası(EBSO) Yönetim Kurulu, EBSO Meclis Üyeleri, Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şube Yönetimi, derneğimiz üyeleri, sanayiciler, öğrencileri, sınıf
arkadaşları ve dostları katıldı. Hocamızın yeri doldurulamayacak olan katkıları
hiçbir zaman unutulmayacaktır.
Yaz aylarında projelerimiz ile ilgili çalışmalar yaptık. T.C. Kalkınma
Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı kontrolünde devam eden ve İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Ege
Üniversitesi(EÜ)’nin proje ortağımız olduğu EHİS LAB Laboratuar inşaat yapım
işi sürmektedir. T.C.Ekonomi Bakanlığı kontrolünde devam eden Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projemizde eğitim ve danışmanlık ihtiyaç
analizini tamamlamak üzereyiz. Proje katılımcısı firmalar ile yapılan yüz yüze
görüşmeler, sahada yapılan durum analizi faaliyetleri ile ihtiyaçlar belirlenmeye
çalışıldı. Kümemizin İhracat imkanlarını geliştirmeye yönelik eksiklikler
belirlendi. Önümüzdeki günlerde yapacağımız bir çalıştay ile sonraki adımları
doğru bir şekilde planlayacağız. Okuldan İşe Projemiz ve ESSİAD Sürekli Eğitim
Merkezi (ESEM) çalışmalarında yaz dönemini planlama için kullandık. Eğitim
Komisyonumuz Eylül 2015 sonrası için eğitim planlaması yaptı, eğitmen
araştırmaları gerçekleştirdi ve nihai olarak üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını
derleyerek bir eğitim takvimi oluşturdu.
Soğutma Dünyası dergimizin önceki sayısında sizlere bahsettiğim
“Okuldan İşe” projemiz kapsamında öğrenci kardeşlerimiz için uzun dönemli
staj imkanlarını yaratmak istiyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda
güzel gelişmeler var, siz değerli üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda
öğrencilerle eşleştirmeler tamamlandı. Bu konuda ilave talebi olan üyelerimizi
de projemize destek vermeye çağırıyoruz. Okulların açılmasıyla stajlar başlamış
olacak…
Ben bu aşamada sözlerime ara verirken tüm sektörümüzün verimli günler
geçirmesini temenni eder, her işinizin planladığınız ve hayal ettiğiniz şekilde
gelişmesini dilerim.
Saygılarımla,

Hakan SEMERCİ

Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD’dan Haberler
Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ’ı Kaybettik...
Soğutma sektörünün öncü ismi, Derneğimiz Onursal Başkanı, 1992-1993, 19931994 ve 1996-1998 Dönemleri Yönetim Kurulu Başkanımız, 1992-2005 yılları
arasında EBSO Isıtma Soğutma Klima Meslek Komitesi eski başkanı, Pnosö Pnömatik
ve Soğutma Sanayi Ltd. Şti sahibi, ve değerli büyüğümüz Sayın Erol ERTAŞ Hocamız
vefat etmiştir. Onursal Başkanımızın cenaze töreni öncesinde Çiğli Organize Sanayi
Bölgesi’nde bir tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Hakan SEMERCİ, Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Sayın
Hüseyin VATANSEVER, Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ, 20132015 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Akın KAYACAN, Onursal Üyemiz Sayın
Halit ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, üyelerimiz, sanayiciler, öğrencileri, sınıf
arkadaşları ve dostları katıldı.
Çiğli OSB Atatürk Salonu’nda 11.08.2015 tarihinde düzenlenen törende dostları, ailesi,
üniversite arkadaşları Erol ERTAŞ hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Hakan SEMERCİ 1990’da kurulan derneğimizin Onursal Başkanlığını yapan Sayın Erol ERTAŞ’ın çizdiği vizyonla
bugünlere geldiğimizi belirterek, “Erol Ertaş Hocam, aynı amaç doğrultusundaki kişilerin birlikte çalışmasına
çok önem verirdi. Onun derneğimize çizdiği yolu ve ilkelerini bundan sonra bizler devam ettirme gayreti içinde
olacağız” sözleriyle üzüntüsünü belirtti. 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanımız ve EBSO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Sayın Hüseyin VATANSEVER, yaptığı konuşmada Erol ERTAŞ Hoca’nın kaybından duyduğu derin
üzüntüyü dile getirdi. Vatansever, Ertaş’ın 1992- 2005 arasında EBSO’da Soğutma- Isıtma- Klima Sanayi Meslek
Komitesi’nin Başkanlığını yürüttüğünü belirterek, “Bugün biz EBSO’da çok güçlü bir biçimde temsil ediliyorsak
onun ve o günlerde yanındaki büyüklerimizin sayesindedir. Sektörün yol gösterici ismiydi. Kendisi bizim için her
zaman en büyük yol gösterici ve rehberimizdi. Her zaman birlik, bütünlük içinde olmamız yönünde bizi bir arada
tuttu. Bizim üzerimizdeki emeği çok büyüktür. Kaybından büyük üzüntü duyuyoruz, ruhu şad olsun, mekanı cennet
olsun” diye konuştu. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ, Erol ERTAŞ’ı ilk kez 1993 yılı sonunda
tanıdığını ve ardından ESSİAD Başkanlığı döneminde birlikte çalışma şansı yakaladığını kaydetti. Akdaş, “Kendisi
ile ilk kez 5. Sanayi Sitesi’ndeki işletmesinde bir saatlik bir randevu için bir araya geldim. Ama 3-4 saate yakın
sohbet ettik. Bir sanayicinin bu kadar büyük bir bilgi birikimi ve kütüphaneye sahip olabileceğini onda gördüm.
Akademik yönünün yanında, başarılı bir sanayici ve çok iyi bir mühendisti. 20 yılı aşkın süre birlikte çalıştık. Hayatta
feyz alınacak bir insandı. Bu sektöre çok şey öğretti, çok katkıları oldu. O bizim bilgemizdi, ışıklar içinde uyusun,
ruhu şad olsun ” dedi. Geçmiş dönem Başkanlarımızdan Sayın Halit ŞAHİN de söz alarak, Erol ERTAŞ ile birlikte
yaptıkları çalışmaları ve anılarını paylaştı.
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Ortak Sağlık Güvenl k B r m
Eğt.Dan. ve Per.Kontr.San.T c. Ltd. Şt .

2012 yılında müşter�ler�ne

TEK KAPIDAN TÜM ÇÖZÜmLER
sunmak m�syonu �le kuruldu. Kısa sürede kurumsallaşmasını
tamamlayarak üç şubes�, 50 c�varında deney�ml� çalışanlarıyla

Ülkem�z �ş sağlığı güvenl�ğ� sektörüne katma değer sağlamaktadır.

www.yonet�mmakdem�..co

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ (OSGB) HİZMETLERİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİ

İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Tehl�ke sını�ınıza uygun tecrübel� �ş güvenl�ğ� uzmanımızın �rmanıza

SAĞLIK TETKİKLERİ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

Çok tehl�kel� ve 10 k�ş� üzer�nde çalışanı olan
�şyerler�n�ze d�ğer sağlık personel�m�z�n görevlend�r�lmes� ve
�
d�ğer sağlık personel� h�zmet�n�n ver�lmes�n� kapsar

Tehl�ke sını�ına uygun teor�k ve uygulamalı �ş sağlığı

görevlend�r�lmes� ve �ş yer�n�z�n çalışanlarınız �ç�n dah güvenl� duruma
gelmes� �ç�n yapılan planlı çalışmaları kapsar.

ve �ş güvenl�ğ� eğ�t�mler�n�n ver�lmes�n� kapsar.

Akc�ğer gra�s�, SFT, ODYO, Kan, EKG, Göz,
Tetanoz Aşısı vb �aboratuvar tetk�kler�n� kapsar.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

TATBİKATLAR

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

Tecrübel� �şyer� hek�m�m�z�n �rmanıza görevlend�r�lmes�,
koruyucu sağlık h�zmet�n�n ver�lmes�, �şe g�r�ş ve per�yod�k
sağlık muayene h�zmetler�n� kapsar.

PERİYODİK KONTROLLER

V�nç, kompresör, �orkl��, asansör, �ş mak�nası,
presler, �ş �stasyonları, tezgahlar, elektr�k
tes�satı ve topraklama kontroller�n� kapsar

Ac�l durum planında yer alan yangın ve arama
kurtarma eğ�t�mler�n�n �lg�l� ek�plere ver�lmes� ve
tatb�katların yapılmasını kapsar

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Çalışma ortamında gürültü, toz, t�treş�m,
termal kon�or ve bu g�b�
ölçümler� kapsar

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

DANIŞMANLIK ve BELGELENDİRME

EĞİTİM HİZMETLERİ
ØSa ş Teknikleri ve Sa ş Tuzakları Eği mleri

ØVerimlilik Ar�rrma Eği m

Ø ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Øİle şim, Beden Dili ve Ekip Çalışması Eği mi ØStratejik Düşünce ve Planlama
ØStres Yöne mi Eği mi

ØLiderlik, Yöne m Becerileri Eği mleri

ØYalın Üre m Uzmanlığı Eği mi

Øİnsan Kaynakları Uzmanlığı Eği mi

Ø ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Ø OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ

Mesleki Teknik Eğitimler

Ø TS 16494 OTOMOTİV KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

M ll Eğ t m Bakanlığı onaylı meslek tekn k
eğ t mler kapsar.
PVC Doğramacı
Betonarme Dem r,
Manevracı
Boyacı
Maden Nezaretç s
Dokuma
Duvarcı

Ø KOSGEB DANIŞMANLIĞI

Endüstr yel Kalıpçı
Kalıpçılık , Çatıcılık
Talaşlı İmalat

Presc
Elektr k Tes satçısı
Metal Doğramacı

CNC Operatörlüğü
Isıl İşlemc
Dökümcü
Alçı Levhacı

Metal Kaplamacı
Haberleşme S stemler
Kaynakçı
Endüst yel Cam

Yüksekte Çalışma vb. meslek eğ t mler MEB
onaylı olarak çalışanlarınıza sunuyoruz.

YÖNCERT
REGISTRATION

0224 249 14 94

Bursa

Üçevler Mah.R�t�m Sok.

0224 249 94 64 No:9 D:1�2 N�lü�er / Bursa
hd@yonet�makadem�.com

Ø ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
Ø ISO 27001 BİLGİ GÜV. YÖNETİM SİSTEMİ
Ø BRC YÖNETİM SİSTEMİ
Ø

BELGE DANIŞMANLIĞI

Ø

BELGE DANIŞMANLIĞI

İzm�r

3775 Sk. No:7 Karabağlar / İZMİR

0535 436 32 80
�nan@yonet�makadem�.com

Man�ss

0236 302 08 08 75. Yıl Mh. Val� Az�z Bey �d.
No:11/A Man�sa
0236 302 08 09
man�sa@yonet�makadem�.com

ESSİAD’dan Haberler
TMMOB İzmir Şube Başkanı Sayın Güniz GACANER ERMİN ise, sektörün öncü bir ismini yitirmekten
duydukları üzüntüyü dile getirdi. Ertaş’ın bilgi ve birikimini her ortamda paylaşarak soğutma, iklimlendirme
mühendisliğinin önünü açtığını kaydeden Ermin, “Erol ERTAŞ’ı kaybetmenin derin üzüntüsünün yanı sıra soğutma
sektörüne kazandırdıkları, bu konuda gençlerin yetişmesine sağladığı katkılardan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Merhum Ertaş’ın oğlu Sayın Güneş ERTAŞ ise Çiğli OSB’de gerçekleşen törenin özel bir anlam taşıdığını belirterek,
“31 Temmuz’da hazırlanan bir kitap için çalışıyordu. Son anına kadar üretti. Prensip sahibi bir insandı. Babam
olmasının yanı sıra iş ortağımdı. Dayanışma, sevgi, saygı temelli ilişkileriyle örnek oldu. Meslektaşlarının,
öğrencilerinin, bizlerin hepimizin babasıydı. Hepimizin başı sağolsun” dedi. Kız kardeşi Sayın İnci EROĞLU ise
ağabeyi Erol ERTAŞ’ın kendisine “İnci o kadar proje yapmışım ki alt alta yazdığımda ben bile inanamadım’ dediğini
hatırlatarak, “Bir sorun geldiğinde o sorunu çözmek için hiç kimsenin aklına gelmeyen yöntemleri bulan yaratıcı bir
insandı. Çözüm insanıydı” dedi.
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ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Hakan SEMERCİ

ESSİAD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu
Başkanı, EBSO Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Sayın Hüseyin VATANSEVER

ESSİAD Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Halit ŞAHİN

Merhum Sayın Erol ERTAŞ’ın oğlu,
Pnöso firması Sahibi Sayın Güneş ERTAŞ

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Sayın Metin AKDAŞ

TMMOB İzmir Şube Başkanı
Sayın Güniz GACANER ERMİN
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2015 YIL: 18 SAYI: 70

ESSİAD’dan Haberler
EROL ERTAŞ KİMDİR? (1937- 2015)

1937 Balıkesir doğumlu olan Erol ERTAŞ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Bölümü’nde lisans öğrenimini, Teknik Üniversite Berlin’de Yüksek Lisansını tamamladı. 1978 yılında Ege
Üniversitesi Makina Fakültesi’nde doktorasını tamamladı.
•
1964-1967 yılları arasında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Tesisat Müdürü ve Etüd
Proje Mühendisi olarak, 1968-1969 yılları arasında Grasso A.Ş-Politeknik A.Ş’de Soğuk Depo Mühendisi
olarak,1969-1974 yılları arasında İzmir DMMA’da Öğretim Görevlisi olarak, 1974-1975 yılları arasında Ege
Üniversitesi Makina Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak, 1976-1978 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak, 1978-1979 yılları arasında Egem Ltd. Şti’nde Ortak/Yönetici
olarak, 1979-1982 yılları arasında Denizli DMMA’da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 1962 yılından bugüne
Pnöso Ltd. Şti. firmasında Kurucu Ortak olarak çalışmalarını sürdürdü.
•
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nde ilk genel kurulda başkanlık görevine seçilerek derneğin ikinci Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. ESSİAD’da üç dönem (1992-1993 1993-1994 ve 1996-1998 dönemleri) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini; 2000 yılından itibaren ESSİAD’ın Onursal Başkanlığı görevini yürütmüş ,komisyon ve kurullarında görev almıştır.
•
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 1992 - 2005 yıllarında arasında 13 yıl Soğutma, Isıtma ve Klima Sanayi
Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. Makina Mühendisleri Odası çalışmalarına Delege, İşyeri Temsilcisi, Komisyon
Üyesi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bina Yaptırma Komisyonu ve TESKON Düzenleme Kurulu Üyesi olarak
katkıda bulundu.
•

ERTAŞ, 2 erkek çocuk babasıydı.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2015 YIL: 18 SAYI: 70
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ESSİAD’dan Haberler
Form Group 50. Yılı için Oluşturduğu Sektör Tarihi Yayını İçin
Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ ile Röportaj Gerçekleştirdi
Bu haberi hazırlarken aldığımız üzücü haber ile kaybını öğrendiğimiz Değerli Erol Hocamız ile son faaliyetimiz;
üyelerimizden bu yıl 50. Yılını kutlayan Form Group, 50. Yıl anısına bir sektör tarihçesi oluşturmaya başladı. Bu
kapsamda sektörümüzün duayenleri ile Form Group adına görüşmeler gerçekleştiren VTR Yapım firmasından
Sayın Nalan SAKIZLI, Derneğimizin Onursal Başkanı Sayın Erol ERTAŞ ile dernek merkezimizde röportaj
gerçekleştirmiştir. Sayın Erol ERTAŞ’ın okul hayatından başlayıp sektöre ilk giriş zamanlarını, sektörün gelişimini
değerlendirdiği, derneğimizdeki görevleri ve dernek projelerimizden de bahsettiği röportajda, Form Group’un
sektör tarihçesi için yararlı bilgilerini paylaşmıştır. Değerli Erol Hocamızı özlemle anıyoruz.

Onursal Başkanımız Merhum Dr. Erol ERTAŞ’ın oğlu Güneş ERTAŞ’tan Derneğimize Ziyaret

Merhum Onursal Başkanımız Sayın Dr. Erol ERTAŞ’ın oğlu, Pnöso
Pnömatik ve Soğutma Sanayi Ltd. Şti sahibi Sayın Güneş ERTAŞ
derneğimizi ziyaret etmiştir. Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ile
gerçekleştirdiği görüşmede, Sayın ERTAŞ ile Onursal Başkanımız
Merhum Sayın Dr. Erol ERTAŞ’ın derneğimize olan katkıları
paylaşılmıştır. Sayın ERTAŞ derneğimiz faaliyetlerinde daha sık yer
alacaklarını belirtmiştir.
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TESİSAT VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Deneyimli proje gurubu ve şantiye kadromuzla binalarınıza hayat veriyoruz.

AXİS AVM 140000 m 2

2015 İSTANBUL

PINAR SÜT 15000 m2

2014-2015 Ş.URFA

Sıhhi Tesisat
Isıtma - Soğutma Tesisatı
Klima - Havalandırma Tesisatı
Yangın Tesisatı

SWISS OTEL 16000 m2

2014-2015 BODRUM

MEDİPOL HASTANESİ 15000 m2 2015 İSTANBUL

Basınçlı Hava Tesisatı
Buhar Tesisatı
Kızgın Yağ Tesisatı
Otomasyon

Mersinli Mah. 2823 Sk. No: B 123 Otoplaza Halkapınar Konak / İZMİR
Tel: 0232 457 34 24
Faks: 0232 433 34 24
info@meytes.com.tr
www.meytes.com.tr

ESSİAD’dan Haberler
İMDER / İSDER II. UR-GE Açılış Toplantısı

IMDER ve ISDER ortaklığında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen 17.06.2015 tarihinde 2. UR-GE
Projelerinin açılış toplantısında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından başarılı proje örneği olarak gösterilmiş ve Ankara
ANKAmall Crowne Plaza’da gerçekleşen toplantıda projemizin başarı hikayesini paylaşmıştır. Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL’in I. UR-GE Projemizin sunumunu yaptığı toplantıda tüm katılımcılara UR-GE projesi ile ilgili bilgiler
ve deneyimlerimiz aktarılmıştır.

* Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesinin İhtracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi T.C. Ekonomi
Bakanlığı UR-GE tebliği kapsamında yürütülmektedir.

Müteahhitlerle İşbirliği Geliştirme Komisyonu Çalışmaları
Derneğimizin üyesi bulunduğu İSİB Müteahhitlerle İşbirliği Geliştirme Komisyonu son toplantısı 23.07.2015
tarihinde gerçekleştirilmiştir. MİGK tarafından hazırlanan sektör tanıtım katalogları Türkçe, İngilizce ve Almanca
dillerinde baskı çalışmaları tamamlanmış olup, Dernek Merkezimizde bulunmaktadır. İklimlendirme Sanayi
İhracatçıları Birliği bünyesinde 2023 İhracat Hedefi Doğrultusunda sektörün sorunlarını çözmek amacı ile
oluşturulmuş olan Müteahhitlerle İşbirliği Geliştirme Komisyonu web sitesi www.migk.org adresinde yayına
açılmış bulunmaktadır. Web Sitesi, komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar olan;
- Türk İklimlendirme Sektörünü tanıtan İngilizce ve Almanca dillerindeki katalogları,
- Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde hazırlanan tanıtım filmlerini,
- Sektörle ilgili değerli dokümanter çalışmaları,
- Türk Müteahhitlik Sektörünün dünya çapında gerçekleştirdiği projelere ait görsel galerileri,
-Yurt dışından gelebilecek Müteahhitlik Hizmet Taleplerinin online olarak alınabileceği “Looking for the Right
Mechanical Contractor ?” bölümünü içermektedir.
Bu bağlamda, değerli içerikleri ile açıldığı kısa süre içinde yurt içi ve dışından ziyaretçilerin ilgisini çekmiş bulunan
web sitesine yukarıda bahse konu olanaklarından yararlanabilmek ve güncellemeleri takip edebilmek için sıklıkla
ziyaret ettiğiniz web siteleri arasında yer vermeniz tavsiye edilmektedir.
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ESSİAD’dan Haberler
EHİS LAB Projemiz Hakkında
Yer teslimi ardından 01.04.2015 tarihinde başlamış olan Laboratuvar Binası Yapım İşi ile ilgili ilk hakediş yapılmıştır.
Çalışmalarından dolayı müteahhidimiz KSC Yapı’ya ve yapım işi kontrol sürecimizi yürüten İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na titiz çalışmaları için teşekkür ederiz.

Sektörümüzün ülkemizdeki en büyük projelerinden birisi olan EHİS LAB laboratuvar binamızda kullanılacak
olan mekanik tesisat, izolasyon malzemesi ve sandviç panel gibi malzemeler sektör firmalarımızın destekleri ile
temin edilerek laboratuvarımızın kısa sürede hizmete geçebilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda projemize hibe
yardımında bulunan CVS, Form Grup ve İmeksan firmalarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Malzeme temini
hakkında katkı koymak isteyen firmaların Dernek Merkezimizle iletişime geçmesini rica ederiz.

TTMD’den Derneğimize Ziyaret
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Kemal Gani BAYRAKTAR, dernek merkezimizi ziyaret
etmiştir. Yapılan görüşmede; Derneğimizin yürütmüş olduğu II.UR-GE projemiz ve yararlandığımız destekler
hakkında Sayın Kemal Gani BAYRAKTAR’a bilgi verilmiş olup, önümüzdeki günlerde dernekler arası işbirliğinin
geliştirilmesi konusunda görüşülmüştür.

Mostra Convegno Expocomfort 2016 Fuarına Yurtdışı İş Gezisi
Derneğimiz, işletmelerinizin pazar payını arttırmak ve yeni işbirliği fırsatlarına destek olmak amacıyla 15-18
Mart 2016 tarihleri arasında İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenecek olan ve Avrupa’daki sektör fuarları arasında
“Prestijli Fuar” olarak gösterilen MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2016 Fuarı’na ve bu süre zarfında
görüşülecek işbirliği kuruluşlarına özel seyahat programı düzenlenmektedir. Katılım göstermek isteyenlerin
Dernek Merkezimiz ile iletişime geçmelerini rica ederiz.
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130 yıldan fazla süredir Isı transferi konusunda
Dünyanın en iyi teknolojilerini üreten Alfa Laval

Frigoduman bünyesinde

İZMİR

www.frigoduman.com

2818 Sok. No: 24
Mersinli / İZMİR
Tel: (+90)2324690500

İSTANBUL

Irmak Cad. No: 75
Dolapdere / İSTANBUL
Tel: (+90)2122379777

info@frigoduman.com

•
•
•

Davlumbazlı model
Tr�faze ve Monofaze
Üfleme ve em�ş seçeneğ�
200mm - 250mm - 300mm - 350mm - 400mm - 450mm - 500mm
550mm - 630mm - 710mm - 800mm - 910mm

250mm - 280mm - 310mm - 355mm - 400mm - 450mm - 500mm – 560mm – 630mm

İZMİR İSTANBUL

www.fr�goduman.com

2818 Sok. No: 24 Irmak Cad. No: 75
Mers�nl� / İZMİR Dolapdere / ISTANBUL
Tel:(+90)2324690500 Tel: (+90)2122379777

�nfo@fr�goduman.com

ESSİAD’dan Haberler
Proje Katılımcısı Firmalarımıza Yönelik İhtiyaç Analizi Faaliyeti
Saha Çalışması Başladı

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında projesi
onaylanan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) kümesi, kısa adı UR-GE olan 2010/8 URGE Tebliği kapsamında desteklenen “Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesinin İhracat
Kapasitesinin Arttırılması Projesi” kapsamında İhtiyaç ve Danışmanlık Analizi faaliyeti Bakanlıkça onaylanmış
olup, ZOBU Danışmanlık firması tarafından 44 proje katılımcısı firma yerinde ziyaret edilerek İhtiyaç Analizi
gerçekleştirilmektedir.
İşbirliği kurumları önderliğinde aynı sektörde faaliyet göstermekte olan ve bir araya gelen proje firmalarının, mevcut
durumlarının tespiti; proje faaliyetlerinin başlangıcı öncesinde, projenin ne doğrultuda ilerlemesi gerektiğinin bir
göstergesi olacaktır. Sektörün yapısını anlamak kuruluşların rekabet açısından yaşamsal seyrini sürdürmelerinin
en önemli yoludur. Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörümüze özel gerçekleştirilmekte
olan bu çalışmada göz önünde bulundurulması gereken iki temel unsur;
* Farklı ölçeklerde ve zaman zaman da nitelikte üretim gerçekleştiren firmaların ortak ihtiyaçlarını ortaya koyma
gereksinimi,
* Ölçülmesi nispeten güç olan gayri maddi firma değerlerinin (insan kaynağı kalitesi, bilgi birikimi vb.) belirli bir
yöntem çerçevesinde objektif olarak ölçülebilir hale getirilerek sınıflandırılmasıdır.
İhtiyaç analizi sayesinde katılımcı firmalarımızın kısa-orta dönem yol haritaları ortaya çıkarılacak, önümüzdeki
süreçte düzenlenecek eğitimler, ortak danışmanlık ihtiyaçları ve yurtdışı pazarlar belirlenecektir.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan SEMERCİ “II. UR-GE projemizin açılış toplantısını Şubat 2015’de
gerçekleştirmiştik. Bu toplantımız sırasında da projemize dahil olmak isteyen yeni katılımcı firmalarla beraber
dosyamızı T.C. Ekonomi Bakanlığına sunduk. II. UR-GE Projemizde şimdi “İhtiyaç Analizi” aşamasına geldik.
Danışmanlık hizmetini alacağımız Zobu Danışmanlık firması tarafından Ağustos ve Eylül 2015 aylarında katılımcı
üyelerimize ziyaretlerde bulunulacak, firma yetkilileri ile mülakatlar yapılacak ve firmalarımızın ihracat yapma
potansiyelinin arttırılmasına yönelik önümüzdeki 3 yıllık çalışma programları oluşturulacaktır. Bu ihtiyaç analizini
ilk UR-GE projemizden farklı olarak katılımcı firmalara da eş finansman desteği ile sunabileceğiz.” şeklinde ifade
etmektedir.

* Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi T.C. Ekonomi
Bakanlığı UR-GE tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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ESSİAD’dan Haberler
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
İzmir Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Ziyaretimiz

Derneğimiz 09.07.2015 tarihinde, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın İzmir Avrupa
Birliği Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, AB İşleri Uzmanı Sayın
Ceyhan ÇİÇEK ile görüşerek Ulusal Ajans, Avrupa Birliği hibe programları
hakkında bilgi alınmıştır.Bunun yanı sıra Derneğimizin tanıtımı yapılarak,
projelerimiz ve son gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.
Yürütmekte oldukları proje başlıkları:
·
·
·

Hareketlilik Programları
Stratejik Ortaklık Projeleri
Sektörel Beceri Ortaklıkları

Detaylı Bilgi İçin:
Proje Uygulama Başkanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
İzmir Temsilciliği
Atatürk Caddesi No:178, Kat:5, Pasaport
Konak-İZMİR
Tel: +90 232 421 5021
E-posta: ccicek@ab.gov.tr

T.C. İzmir Valiliği
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Ziyaretimiz
Derneğimiz 10.07.2015 tarihinde, T.C. İzmir Valiliği-Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret
etmiştir. Uzman Sayın Güldan KALEM ile görüşerek, Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği hibe programları hakkında bilgi
almıştır. Derneğimizin tanıtımı yapılmış, projelerimiz ve son gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.
Yürütmekte oldukları proje başlıkları:
·
·
·

Hareketlilik Programları
Stratejik Ortaklık
Sektörel Beceri Ortaklıkları

Detaylı Bilgi İçin:
İzmir Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi
Adres: Vilayet Blokları B-Blok Kat:3 Konak-İZMİR
Tel: 0232 445 83 13-Fax: 0232 445 83 13
Email: izmirab@izmirab.gov.tr
Email: izmirab@gmail.com

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2015 YIL: 18 SAYI: 70
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ESSİAD’dan Haberler
Üye Ziyaretlerimiz
Üntes Ziyareti
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim
Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN’ı Üntes İzmir ofisinde
ziyaret etmiştir. EHİS LAB Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı
Projemiz ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Meytes Ziyareti
Yönetim Kurulu Üyemiz, Meytes Şirket Ortağı Sayın Murat
BAŞARAN’a gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarete Yönetim
Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu
Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN ve Genel Sekreterimiz Sayın
Aylin GEL katılmışlardır. Meytes Finansman Müdürü Sayın
Hasan ÇAKMAK’ın da katıldığı ziyarette EHİS LAB projemiz
ile ilgili hibe edilecek malzemeler ile birlikte tuğla katkıları
konusunda görüşmeler yapılmıştır.

Frigoduman Ziyareti
Üyelerimizden Ali Kemal DUMAN’ın sahibi olduğu Frigoduman’a
gerçekleştirilen ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN, Yönetim
Kurulu Yedek Üyemiz Sayın Can İŞBİLEN ve Genel Sekreterimiz
Sayın Aylin GEL yer almışlardır. Yürütmekte olduğumuz tüm projeler
hakkında bilgi verdiğimiz Frigoduman ailesi ile EHİS LAB projemiz
hakkındaki gelişmeler detaylı olarak paylaşılmıştır.
Onursal üyemiz Sayın Ali Kemal DUMAN’a kuruluşumuzun 25.
Yılı anısına ESSİAD plaketi
Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın
Hakan
SEMERCİ
tarafından takdim edilmiştir.
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CO2 64-140 Bar’a Kadar

Rotary

Enerji Tasarruflu
Fan

EC
Versiyonlar
Masterflux DC

Kompresör

Scroll

EC Fanlar

POE Soğutma Yağları

PR0650 Devre

Refrigeration & AirConditioning Equipments Co., Ltd

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

www.frigoterm.com.tr

ESSİAD’dan Haberler
Üye Ziyaretlerimiz
Tekan Ziyareti
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanlarımızdan Tekan
firmasının sahibi Sayın Erdal TEKAN’ı, Yönetim Kurulu
Başkanımız Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın
Ebru KARAKIRAN ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL ziyaret
etmişlerdir. Dernek faaliyetlerimizin görüşüldüğü ziyarette,
Okuldan İşe Projemizin Uzun Dönem Stajyer sağlama konusu
ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.

Ekonsat Ziyareti
Üyelerimizden Ekonsat firmasının sahibi Sayın Kemal ÖLÇÜM’e
yaptığımız ziyarete Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Suat
KARAKAŞ, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ebru KARAKIRAN ve
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL katılmışlardır. Laboratuvar
binamızda kullanılacak ve sektörümüz tarafından üretilen
malzemeleri içeren EHİS LAB hibe listesi ile birlikte Okuldan İşe
Projemiz görüşülmüş, Sayın Mustafa Kemal ÖLÇÜM nitelikli ara
personel eksikliği konusunda sektörün sıkıntılarını dile getirmiş ve
sektörümüz için Alman eğitim sisteminin önemini vurgulamıştır.

Nursaç Ziyareti
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın A. Sait GÜRSÖZ ve Sayın Hilmi
GÜRSÖZ’ün yer aldığı Nursaç firmasına Genel Sekreterimiz
Aylin GEL’in gerçekleştirdiği ziyarette II. UR-GE projemiz ile
ilgili ihtiyaç analizi çalışmaları aktarılmış, öğle buluşması
toplantımız ve dernek çalışmalarımız hakkında görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
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Su Soğutma Kuleleri

Hava Soğutmalı
Su Soğutma Grupları

Paket Hijyenik Klima Cihazları

Sıcak Hava Apareyleri

Hijyenik Klima
Santralleri

Ürünlerimiz
• Klima Santralleri
• Hijyenik Klima Santralleri
• Paket Hijyenik Klima Cihazları
• Havuz Nem Alma Santralleri
• Sıcak Hava Apareyleri
• Susturucular

Havuz Nem Alma
Santralleri

• Kondenser Üniteleri
• Isı Geri Kazanım Cihazları
• Çift Rotorlu Nem Alma Santralleri
• Radyal Fanlı Su Soğutma Kuleleri
• Aksiyal Fanlı Su Soğutma Kuleleri
• Hava Soğutmalı Su Soğutma Grupları

Klas Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. Ltd. Şti.
Merkez / Fabrika
İ.A.O.S.B. 10008 Sk. No: 5 35620 Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 328 10 00 Fax: (0232) 328 10 80
satis.izmir@klsklima.com.tr

info@klsklima.com.tr

www.klsklima.com.tr

Isı Geri Kazanım
Cihazları

Ankara Bölge Müdürlüğü
Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cad.
No:127/3 06520 Balgat / ANKARA
Tel: (0312) 478 08 37 Fax: (0312) 478 08 48
satis.ankara@klsklima.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Girne Cad. No: 29
34758 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: (0216) 580 91 56 Fax: (0216) 580 91 55
satis.istanbul@klsklima.com.tr

ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD’tan Öğrencilere Yurtdışında Staj İmkanı
Öğrencileri sanayi ve sektörümüzle buluşturduğumuz “Okuldan
İşe” projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz stajyer yerleştirme
programında, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
3.sınıf öğrencisi Sayın İlkay ÖZANLAĞAN İtalya’da bulunan Mondial
firmasında stajını tamamlamıştır. Yurtdışı stajın gerçekleştirilmesinde
Derneğimizin İtalya’daki kardeş kuruluşu olan ATF (Soğutma
Teknisyenleri Derneği)’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Projesi Kapanış Toplantısı
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı kapsamında gerçekleştirmiş
olduğu Gaz Yakıcı Cihazların Teknik Eğitimi Projesi Kapanış Toplantısı 19.08.2015 tarihinde gerçekleştirildi. Genel
Sekreterimiz Sayın Aylin GEL tarafından faaliyetlerimiz ile ilgili yapılan konuşmanın ardından Derneğimize projeye
olan katkılarından dolayı plaket takdim edilmiştir.
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Eğitim Komisyonumuz Çalışmaları Doğrultusunda 2015-2016 Dönemi
Eğitimlerimiz Belirleniyor
Derneğimiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden Eğitim Komisyonuz yeni dönem için çalışmalarına başlamıştır.
27.08.2015 tarihinde yapılan ikinci toplantıda Eğitim Komisyonunuz tarafından 2015-2016 dönemi süresince
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve sektörümüz için önemli olan
eğitimlerin belirlenerek, firmaların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 20152016 Dönemi için komisyonumuzun çalışmaları sonucu belirlenen eğitim listesi aşağıda yer almaktadır.

2015-2016 ESEM EĞİTİM LİSTESİ
No

Eğitimler

1

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşverenin
Yükümlülükleri Ve Cezai Yaptırımlar Semineri
Yeni AB F Gaz Regülasyonu: Klimalar ve Isı
Pompalarına Etkisi
Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde
Enerji Verimliliği
Profesyonel Satış Teknikleri- Tahsilat Eğitimi
Kişisel Gelişim Eğitimleri (Hitabet, Performans,
Sunum Teknikleri)
Kur Riskinden Forex Piyasaları ile Korunmak
Zaman Yönetimi
İleri Satınalma Teknikleri - Tedarik Süreci Kalite
Yönetimi
Hoshin Kanri - Stratejik Planlama
Mutfak Havalandırması
Üretim Alanlarında Sürekli İyileştirme Uygulamaları
Poblem Çözme Teknikleri Eğitimi-A3 Tekniği ile
Yerinde Problem Çözme
Soğutma ve Isıtma Sistemlerinde Ekserji
Yeni Ürün Geliştirme Süreç Yönetimi- Ürün
İnovasyonu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Süre/
Gün
1

Tarih /Yıl

1

07.10.2015

1

22.10.2015

1
1

Kasım’15
Kasım’15

1
1
1

Ocak’16
Ocak’16
Şubat‘16

1
1
1
1

Şubat’16
Mart’16
Mart’16
Nisan’16

1
1

Mayıs’16
Mayıs’16

30.09.2015

*ESSİAD, eğitim programında ve içeriklerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
** Eğitim tarihleri ile ilgili dernek merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
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Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzmir Çalıştayı
Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı’nın değerlendirilmesi amacıyla Enerji Bakanlığı tarafından 9 Eylül
2015 tarihinde İzmir’de EBSO evsahipliğinde bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay ile ilgili ön toplantı EBSO, ESSİAD,
MMO, EMO’nun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleştirilen çalıştaya Derneğimiz Genel Sekreteri Sayın Aylin GEL katılmıştır. Çalıştayda; Tüm sektörleri
ilgilendiren yatay ve sanayi eylem önerilerinin yanısıra bina ve ulaştırma sektörlerini ilgilendiren eylem önerileri
hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi, eylemlerin uygulanabilirliği, gerekliliği ve yaratacağı sonuçların üzerinde
katılımcıların görüşlerinin alındığı çalıştayın açılışında konuşan Derneğimizin geçmiş dönem Yönetim Kurulu
Başkanlarından, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu
Başkanı Sayın Hüseyin VATANSEVER, Ulu Önder Atatürk’ün “Kalkınmak Sanayileşmek Demektir” sözünün EBSO
Meclis Salonu’nda yer aldığına dikkat çekerken, insan yaşamı için hava, su ve toprak ne kadar kritik bir öneme
sahipse üretim için de enerjinin aynı anlama geldiğini vurguladı. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının ancak
yenilenebilir enerji imalat teşviğiyle mümkün olduğuna dikkat çekti. Enerji hammaddesi ve makine ithalatının
azaltılması, yenilenebilir enerji teçhizatı üreticisi ve ihracatçısı ülke konumuna gelinmesi amacıyla bu sektörlerin
desteklenmesini isteyen Vatansever, enerjinin verimli kullanımı için de doğru ve yapıcı kararlar alınması gerektiğini
savundu.

Bu yılın Haziran ayı rakamlarına göre 20.6 milyar dolarlık enerji ithalatının cari açığın yüzde 90.9’unu
oluşturduğunu belirten Vatansever, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu demek oluyor ki; kullandığımız enerjiyi kendi
kaynaklarımızdan temin ettiğimiz, verimli kullandığımız ve tasarruf ettiğimiz kadar özgürüz. Enerji bağımsızlığı,
Türkiye’nin dış politikası için önemli avantaj ve çıkış noktasıdır. Ve işte tam bu noktada; ülkemizde enerji ham
maddesi ve makine ithalatından doğan cari açık azaltılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılarak arz güvenliğinin
sağlanması, Türkiye’nin yenilenebilir enerji tesislerinde kullanılan teçhizatı üreten ihracatçı bir ülkeye dönüşmesi
gerekmektedir. Enerjiyi daha verimli kullanmamız için; yenilenebilir enerji kaynaklarını daha yoğun kullanmamızın
yanında, su-enerji ortak yönetimi, ileri saat uygulaması ve binalarda cam faktörü konularında da doğru ve yapıcı
kararlar almamız gerekmektedir.”
Hüseyin Vatansever, enerji konusunda Almanya ile Danimarka’da olduğu gibi hedeflerin net, atılan adımların
stratejik, uygulamaların da sağlam temelli ve sonuç odaklı olmasını savundu.
Paydaşlarla birlikte yapacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal ÇALIKOĞLU da,
ülkemizin enerji verimliliği politika ve stratejilerinin etkin şekilde uygulanması ve Avrupa Birliği’nin güncel politika
ve uygulamaları ile de uyumun sağlanması amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye’de
uyguladığı programlar çerçevesinde sağlamayı taahhüt ettiği teknik yardım programları kapsamında Deloitte
Türkiye ve Deloitte İspanya ile Alman Enerji Ajansı’nın da (DENA) oluşturduğu konsorsiyum tarafından Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesiyle de uyumlu ulusal eylem planı
çalışmalarının 2014 yılında başlatıldığını hatırlattı.
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Hızla gelişen Türkiye’de 35 eylem, 8 stratejik amaç içeren planın bölgesel düzeyde yapılacak çalışma toplantılarında
ilgili paydaşlarla tartışılıp değerlendirilerek revize edilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Çalıkoğlu, “Enerji
Verimliliği Strateji Belgesinin detaylandırılması, ileri süreçleri dikkate alarak yenilenmesi kararlaştırıldı. Yeni sürüm
geliştirildi. Bunun uygulanabilir olması için Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı’nı sizlerle hazırlayacağız. Hedefler,
rakamlar daha net tanımlanacak. Fayda ve maliyet analizlerini görebileceğiz” diye konuştu.
Türkiye’ye büyük destek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı temsil eden Sayın Burçin KAVUKSUZ, enerji projelerinde en çok desteği
Türkiye’ye verdiklerini bildirdi. 30 milyar euroyu aşan sermayeli bankanın Türkiye’de faaliyete başladığı 2009
yılından bu yana 5.5 milyar euro kaynak aktardığını söyleyen Kavuksuz, “Bunun da 2.1 milyar eurosu sürdürülebilir
enerji projelerine verildi. Küçük işletmelerin sürdürülebilir enerji, orta ölçekli kuruluşların enerji verimliliği yatırımları
yerel bankalar aracılığıyla destekleniyor. Sonuçta 5.6 milyon ton sera gazı tasarrufu sağlanmış oldu” dedi.
Burçin KAVUKSUZ, normal kredi haricinde KOBİ’lerle yerel yönetimlere yenilenebilir enerji konusunda fizibilite,
enerji etüdü, proje hazırlama, farkındalığın geliştirilmesi gibi teknik destekler de verildiğini sözlerine ekledi.
Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı’nın danışman kuruluşu Deloitte Türkiye’den kıdemli müdür Sayın Aysun
ÖZEN de, plana ilişkin sunumda Avrupa ülkelerinden örneklerle sistemin kendi içinde sürdürülebilir bir finansman
mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
Derneğimiz Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi Sayın Metin AKDAŞ, ve EBSO Meclis Üyeleri
Sayın Özkan MUCUK, Sayın Hayrettin SORKUN da çalıştay katılımcılarıyla birlikte taşımacılık ve binalarda alınacak
önlemlere ilişkin görüşlerini dile getirdi.
İddialı hedefler
Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı ile 2005 fiyatlarıyla enerji yoğunluğunda 42.8 ktep/milyar dolarlık bir azalma
hedefleniyor. Enerji yoğunluğundaki azaltım hedefi de 2023 yılına kadar yüzde 20, 2030 yılına kadar yüzde 30 ve
2050 yılında ise yüzde 50 olarak belirlendi.
Sanayide verimlilik hedefi yüzde 35.90, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 46 ktep/milyar dolar, konutlarda verimlilik
hedefi yüzde 21.20, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 2.603 ktep/milyar dolar, hizmetler sektöründe verimlilik
hedefi yüzde 18.90, enerji yoğunluğu azaltım hedefi 11 ktep/milyar dolar, ulaşımda verimlilik hedefi yüzde 20.30,
enerji yoğunluğu azaltım hedefi 44 ktep/milyar dolar, tarımda verimlilik hedefi yüzde 3.60, enerji yoğunluğu
azaltım hedefi 15 ktep/milyar dolar olması planlandı.
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Ercan Teknik İklimlendirme Tic. Ve San. A.Ş. Firma Sahibi Sayın Alişan ERCAN: “Bir üretici
için hiçbir seviye “Yeterli” olmamalıdır. Her gün yeni teknolojiler çıkmakta ve biz de bunun
takibini yapmaktayız. Ercan Teknik A.Ş ’nin teknolojinin ve bilginin aktarılmasında daimi
bir köprü durumunda olmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Sektörümüz duayenlerinden, Sayın Alişan ERCAN ile sektörümüzün geçmişinden günümüze geldiği süreçte
yaşananları konuştuk.
SD: HVAC sektörünün vazgeçilmezlerini sunan Ercan
Teknik’in öyküsünü ve son dönemdeki çalışmalarını
anlatır mısınız?

politikasıyla müşterilerine teknik destek, satış ve satış
sonrası destek hizmeti vermiştir ve vermeye devam
edecektir.

Alişan ERCAN: 1980 yılında Ankara’da “Ercan Teknik
Pazarlama” adıyla kurulan firmamız 1994 yılından beri
“Ercan Teknik Isıtma Soğutma Klima Otomatik Kontrol
Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. olarak faaliyetlerine
devam etmiş, Ocak 2013’ten bu yana “Ercan Teknik
İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş. olarak anonim şirket
statüsüne kavuşmuştur.

2014 ve 2015 yıllarında tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de önem kazanan “Enerji Verimliliği” ve
“Düşük Karbon Ayakizi” konularında soğutma sistemleri
bakımından çalışmalar yapmaktayız. Özellikle soğutma
sistem otomasyonundaki son gelişmelerle ve Türkiye
temsilcisi olduğumuz dünyaca ünlü Emerson Dixell
firmasının konuya yönelik ürettiği ürünlerle daha
az elektrik enerjisi tüketerek daha verimli çalışan
sistemler üretmeye ve ürettirmeye çalışıyoruz. Bu
konuda en önemli konu üreticileri yeni teknolojilerden
haberdar etmek ve bilgilendirmek olduğu için düzenli
tanıtım toplantıları ve eğitimler organize ediyoruz.

Firmamız ağırlıklı olarak sektördeki üreticilere ve
müşterilerine endüstriyel soğutma, ısıtma, otomatik
kontrol sistemlerine yönelik malzeme, ekipman, teknik
sistem çözümü ve satış sonrası desteğini doğrudan
sağlamak amacıyla çalışmaktadır.
Türkiye’de, komşu ülkelerde ve Türk Cumhuriyetleri’nde
temsilcisi olduğu dünyaca ünlü markalar ve dağıtımını
yaptığı ürünleriyle sektörün lider firmalarından olan
Ercan Teknik hızla artan müşteri taleplerini en kısa
sürede karşılayabilmek için Nisan 1996’da İstanbul’a
taşınmıştır ve faaliyetlerine halen İstanbul’da devam
etmektedir.
Firmamızın temel ilkesi sınırsız müşteri memnuniyetidir.
Kurulduğu günden bugüne Ercan Teknik yeniliklere
teknolojik ve sektörel gelişmelere açık hizmet
30

SD: Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve politik
konjonktürde bitmek üzere olan 2015 ve 2016’yı
sektörümüz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Genel bir değerlendirme yapmak istersek sektörün
Türkiye ve Dünyadaki durumunu nasıl görüyorsunuz?
Alişan ERCAN: Türkiye tüm Avrupa ve Dünya
ülkeleriyle kıyaslandığında, çok canlı ve hareketli bir
pazardır. Özellikle üyesi olduğumuz Avrupa ortak
pazarında yeniliklere açık, gelişmekte olan bir ülke
durumundadır. Artık Dünya ülkelerinde üretilen her
yeni teknoloji, vakit geçmeden ülkemize gelmekte ve
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kullanıma sunulmaktadır. Soğutma sektörünün bir kolu
olan “Süpermarket”, gıda işleme ve lojistik alt sektörü,
yıllardır ivmelenerek büyümektedir. Ercan Teknik bu
bağlamda Süpermarket sektöründe de gelişmeye çaba
göstermekte ve başarılı sonuçlar almaktadır. Özellikle
karbondioksit tesislerinde hem Gea Bock olarak
hem de, Emerson Dixell kontrol üniteleri ile büyük
başarılara imza atmaktadır. Bu durum hem yerli hem
de yabancı yatırımcıların dikkatinin Türkiye üzerinde
yoğunlaşmasını sağlamaktadır. 2014 ve 2015 yılları
Avrupa Birliği Uyumluluk Yasaları sebebiyle Türkiye’nin
kaliteli gıda üretimi, muhafazası ve taşınması
konusunda atılım yaptığı yıllar olmuştur ve 2016 yılında
denetimlerin başlayacak olması bu atılımı bir üst boyuta
taşıyacaktır. Soğuk muhafaza ihtiyacı bulunan her bir
ürünün, imalattan çıkıp tüketicinin çantasına girmesi
arasındaki her aşamada sıcaklık takibinin yapılması
zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk sadece ürün
kalitesinin sürekliliğini sağlamakla kalmayıp, soğutma
sektöründe de ürün ve hizmet kalitesini doğal olarak
arttıracaktır.
SD: Sektörde karşılaştığınız sıkıntılar var mı?
Türkiye’de sektörün mevcut durumu ve geleceği
hakkında görüşleriniz nasıldır? Geçmiş çalışmalarla
kıyaslandığında daha iyi bir noktada olduğunuzu
söyleyebilir misiniz?
Alişan ERCAN: Sektörde karşılaştığımız en büyük
sorun soğutma teknisyenlerinin yeni teknolojilere
adaptasyonudur. Çoğunlukla “alaylı” olarak yetişen
teknisyenlerin sürekli alışık oldukları ürünlere
yönlenmesi, yetersiz bilgi sebebiyle yeni gelişmelerden
çekinmesi ülke çapında teknolojik gelişmelerin
yayılmasını yavaşlatmaktadır. Bu durumun önüne
geçmek için sürekli eğitimler düzenliyor. Eğitim
merkezimiz olan “ERCAN AKADEMİ” altında herkese
açık bir eğitim vererek Türkiye’de bulunan tüm
teknisyen ve mühendislere karşılık beklemeden
eğitim vermekteyiz. Bu eğitimlerden müşterilerimizi
bilgilendiriyoruz. Bilgiyi paylaşarak, teknolojideki yeni
ufukların herkese ulaşmasını sağlıyoruz.
Sektörümüz gün geçtikçe büyümekte ve gelişmektedir.
Önceki yıllarda kullanılmaktan çekinilen “Elektronik
Genleşme Valfi” ve “Uzaktan İzleme Sistemi” teknolojisi
artık çoğu üretici tarafından kullanılmaktadır.
Hem enerji maliyeti hem de yatırım maliyetindeki
azalmalar son kullanıcıların da memnuniyetini
arttırmaktadır. “Uzaktan İzleme Sistemi” kullanımı,
internet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla arıza tespitini
kolaylaştırmış, uzaktan müdahale yapılmasına olanak
tanımış ve basit arızaların sahaya intikal gerektirmeden
çözülmesine olanak tanımıştır. Hem üretici, hem
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müteahhit, hem de kullanıcı memnuniyeti artmıştır.
SD: Sektörde üretilen cihazların geçmişteki ve şu anki
durumu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu ürünleri
yeterli görüyor musunuz?
Alişan ERCAN: Ülkemizdeki büyük üreticiler, ürünlerini
geliştirmek için yurtdışındaki rakip ürünleri örnek
almaktadır, orta ve küçük ölçekteki üreticiler de büyük
üreticileri… Her geçen gün kalite anlamında daha üst
seviyelere çıkıldığına inanıyorum. Artık Avrupa üreticileri
ile baş edebilecek kalitede ürünler üretebiliyoruz. Hatta
ürünleri bu rakiplerden daha iyi şartlarda müşterilere
sunabiliyoruz. Bu da hem ihracatımızı hem de ülkemizin
saygınlığını yurt dışında arttırıyor.
Bir üretici için hiçbir seviye “Yeterli” olmamalıdır. Her
gün yeni teknolojiler çıkmakta ve biz de bunun takibini
yapmaktayız. Ercan Teknik A.Ş’nin teknolojinin ve
bilginin aktarılmasında daimi bir köprü durumunda
olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
SD:Şu anki mesleki eğitim ile ilgili neler
düşünüyorsunuz? Sizin de eğitim hayatınızda
yaşadığınız sorun ve sıkıntılar mutlaka vardır. Bu
konu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir Akademi
kurduğunuzu biliyoruz, çalışmalarınız hakkında bilgi
verebilir misiniz?
Alişan ERCAN: Mesleki eğitimin “hak ettiğimiz” yerde
olmadığını söyleyebilirim. Sevindirici olan sanayicinin,
eğitim kurumlarının ve mesleki odaların, işbirliği
içinde mesleki eğitimi geliştirmeye çalışmasıdır. Artık
üniversitelerimizde Makine Mühendisliği eğitimi
altında “İklimlendirme ve Soğutma Mühendisliği”
Branşı kurulmuş ve geçen yıl ilk mezunlarını vermiştir.
Sektörümüze yoğunlaşmış eğitimin başlamış olması
önümüzdeki yıllarda toplam kalitemizin artacağının en
büyük göstergesidir.
Daha önce bahsettiğim gibi, yoğun eğitim
programlarımız bulunmaktadır. Teknik personelimiz
kurmuş olduğumuz, yukarıda belirtilen “ERCAN
AKADEMİ” çatısı altında; kompresör, soğutma
otomasyonu, soğutma ekipmanlarının kullanımı
vb konularda talep eden herkese, bedelsiz eğitim
vermektedir.
SD: Sektörün içinde sahada yetişmiş bir yönetici
olarak, maksimum teori minimum uygulamayla
yetişen yeni neslin sektördeki potansiyeliyle ilgili ne
düşünüyorsunuz?
Alişan ERCAN: Asgari uygulama görerek yetişmek,
maalesef sektörümüzün zayıf noktalarından birisidir.
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Pencere
Öğrencilerimiz mezun olana kadar neredeyse hiç
çalışan sistem görmemektedir. Mezun olduktan sonra
teorik bilginin sahaya yansıması, sistem elemanlarının
tanınmaması sebebiyle zaman almaktadır. Mesleki
odaların ve derneklerin aracılığıyla birçok olumlu
gelişmenin olduğunu, sanayici ile üniversitelerin
yakınlaştığını görüyoruz. Öğrencilerimizin pratik
bilgisini arttırmaya yönelik çabaların karşılığını en kısa
sürede alması kaçınılmazdır. Yeni mezunların sanayiye
adaptasyon süreci bu sayede azalacaktır.

SD: Söyleşimize eklemek
mesajlarınız var mı?

istediğiniz

başka

Alişan ERCAN: Bu söyleşiyi hazırlayan sizlere minnet
duygularımla, bu konuda sektörümüze bir çok katkıları
olan firmalarımıza, sektör temsilcilerine, özellikle bu
konuda büyük gayretler sarf eden “ISIB”’ e sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız.

SD: Mevcut projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Yakın ve uzak hedefleriniz nelerdir?
Alişan ERCAN: Temsilcisi olduğumuz ürünlerin nitelik
ve özelliklerini ülkemize tanıtıyoruz. Enerji tasarrufu
üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar bulunmakta…
Teknik ekibimiz, bir süpermarketin mevcut soğutma
sisteminin otomasyonunda bazı iyileştirmeler
yaparak %35 civarında enerji tasarrufu sağlamıştır.
Bu gibi tasarruf çözümleri konusunda birçok projemiz
bulunmaktadır. Enerji, yüzyılın en önemli ihtiyacı
olduğu ve üretiminde doğal kaynaklarımızı da hızla
tükettiğimiz için tasarrufu çok önem kazanmaktadır.
Uzun vadeli projemiz ülkemizde bulunan çoğu sisteme
tasarruf özellikleri kazandırmak olacaktır. Maalesef
hali hazırda çalışır halde olan binlerce soğutma sistemi,
otomasyon eksiklikleri sebebiyle gereğinden fazla
enerji tüketmektedir. Günümüzde enerji verimliliği
algoritmaları içeren otomasyon cihazları ve tasarruf
sağlayan yardımcı ekipmanlar bulunmaktadır. Bunların
kullanımı hem aktif hem de reaktif enerji tüketimini
azaltmaktadır.
SD: EHİS LAB Laboratuvar projemizi tüm sektörümüz
gibi heyecanla izliyorsunuz. Bina yapım süreci devam
ediyor. Projemizin sektörümüze katkısı hakkındaki
yorumlarınızı alabilir miyiz?
Alişan ERCAN: EHİS LAB, sektörün en büyük
ihtiyaçlarından
birini
karşılayacak,
sektördeki
en önemli yatırımdır. Ülkemizde bugüne kadar
yapılamayan testlerin yapılması, ürün kalitelerinin
artması konusunda yaptığınız bu büyük çalışma için
sizleri tekrar kutluyorum. EHİS LAB sayesinde ürettiği
cihazların testinin yapılması için zaman, emek ve para
harcayarak, yurtdışına ürün gönderme zorunluluğuna
bir son verilecektir.
Projenin en kısa sürede tamamlanmasını ve
laboratuvarın testlere başlamasını sabırsızlıkla
bekliyorum. Tek bir laboratuvarın ülkemiz için
yetmeyeceğini bilerek, ilerleyen yıllarda bu konudaki
yeni yatırımlarınızı da bekliyorum.
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EX3 - ELEKTRONİK GENLEŞME VALFİ
SIRADIŞI PERFORMANS
AZAMİ SU KORUMASI
IP67 en ağr çalşma şartlarnda bile azami korumay garanti etmektedir. Bu durum, basnç suyla reyon temizliği
yapldğnda, defrost akabinde suyun süzülmesi esnasnda ya da valn buzla kaplanmas durumunda büyük
önem kazanmaktadr. Konnektör tipine bağl olarak, valf koruma snf IP65 veya IP67 olabilmektedir.

YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU
İSTİKRARLI KONTROL SAYESİNDE ASGARİ ENERJİ TÜKETİMİ!
EX3 valf, hassas kontrol sağlayan 500 kademeye sahip kademe motoru tarafndan sürülmektedir. Bu özellik
sahada oris değiştirebilme özelliğiyle birleştiğinde, kütle akşnn azalmasn sağlayarak PWM kumandal ve
termal genleşme valerine göre en verilmli çalşmay sağlar. EX3, scaklk ya da sl yük değişimlerine en hzl
tepkiyi verir. Yl boyunca ortam şartlarndaki değişimlere kolaylkla uyum sağlar ve daha düşük superheat
seçimini mümkün klarak evaporatörlerin daha verimli kullanmna imkan tanr.

GELİŞMİŞ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMÜ
Sökülebilir valf gövdesi, kolay ltre temizliğini ya da değişimini mümkün klar.

ENTEGRE SOLENOİD VALF
IP65 veya IP67 konnektör

KADEME-MOTORU KUMANDALI
HASSAS SOĞUTKAN KONTROLÜ
IP67 için hermetik stator dizayn
Kademe-motorlu akş kontrolü

TÜMÜYLE SÖKÜLEBİLİR GÖVDE
DİZAYNI

PATEN
TL
ENTEG İ
RE
SOLEN
OİD VA

LF

PİL İHTİYACI YOKTUR

HATASIZ ÇALIŞMA

YÜKSEK ENERJİ VERİMLİLİĞİ

UZUN ÖMÜR

SAHADA BAKIM KOLAYLIĞI

Değiştirilebilir iğne
Sökülebilir valf gövdesi
Değiştirilebilir ve temizlenebilir
filtre
Değiştirilebilir orifis

ESNEK PARÇA YÖNETİMİ
SAHADA FİLTRE DEĞİŞİMİ SAYESİNDE TIKANMA VE GÖVDE İÇİ KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ

ERCAN TEKNİK A.Ş. - Tarlabaş Bulvar 64,34435, Beyoğlu - İstanbul / TÜRKİYE
Tel. +90.212.237 4132 (pbx) - Fax +90.212.231 4179 www.ercanteknik.com.tr - info@ercanteknik.com

Sektörden Haberler
İmeksan & Egecell Tek Çatı Altında Toplandı

Yüksek enerji sınıfında, ısıtma soğutma havalandırma klima cihaz ve ekipmanları üreticisi İMEKSAN, 20 yılı
aşkın mühendislik tecrübesi ve kaliteli üretimi ile hvac sektörünün önde gelen hijyenik ekipman üretim markası
EGECELL’i 01.08.2015 tarihinde bünyesine kattı.
Başlıca ürünleri arasında ilaç, gıda, biyoteknoloji, hastane steril alanları ve elektronik firmaları için standartlara
uygun, güvenilir, yüksek kalitede Laminar flow üniteleri, hepa filtre kutuları, fanlı hepa filtre üniteleri, hava duşu
(air shower) ve malzeme geçiş kutuları (pass through), aseptik dolum izolatörleri olan EGECELL üretimlerinin
büyük çoğunluğunu müşteri özel ihtiyaçlarına göre tasarlayarak, 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik sacı 3D
tasarım ile verimli, maliyet etkin bir şekilde işleyip müşteri güvenli kullanımına İmeksan çatısı altında sunmaya
devam edecektir.
Standart veya özel ihtiyaçlarınızı çözmek için EGECELL ve İMEKSAN deneyimlerine ve
uzman mühendisliğine güvenebilirsiniz.

Türkiye, ISH 2017 Fuarında Partner Ülke oldu
Enerji verimli ısıtma ve iklimlendirme teknolojileri, yenilenebilir enerji ve yenilikçi banyo dizaynı konusunda
dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan ISH 2017 Frankfurt Fuarı’na Türkiye “Partner Ülke” olmuştur.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) girişimleri sonrasında, Messe Frankfurt yetkililerinin Haziran
ayı sonunda yaptığı toplantı sonucunda, Türkiye’nin bu fuarda partner ülke olması oybirliği ile kararlaştırılmıştır.
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki POYRAZ, iklimlendirme sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ISH
2017 fuarında partner ülke olmamızın, ülkemizin ve sektörümüzün yurtdışında tanıtılması açısından önemli
bir fırsat olduğunu ve bu konuda ISH Fuar idaresi ile birlikte örnek bir çalışma yapacaklarını belirtmiştir. Toplam
2.465 firmanın katılım sağladığı ve 197.000 kişinin ziyaret ettiği ISH 2015 fuarında Türkiye, İtalya’nın ardından
en çok katılım sağlayan ikinci ülke olmuştur. Ülkemiz firmalarının yoğun ilgi gösterdiği fuarda Türk İklimlendirme
Sektöründen 104 firma yerini almıştır.
Almanya, Türk İklimlendirme sektöründe en çok ihracat yapılan ülke konumundadır. 2014 yılında, bir önceki
yıla göre %9’luk bir artışla 419 milyon $ sektör ihracatı gerçekleştirilmiştir. Almanya’nın dünyanın önde gelen
iklimlendirme sektörü ithalatçılarından biri olması, ISH-Frankfurt fuarına gösterilen ilgiyi açıklamaktadır. 2015
yılındaki ISH Frankfurt fuarında İSİB, Türk malı imajına yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmiş,
bu kapsamda, Frankfurt Havalimanında ve şehir merkezindeki taksilerde tanıtım görselleri sergilenmiş, fuar
alanında reklam çalışmalarına yer verilmişti. Ayrıca, ISIB tarafından alınan Lounge alanında da Türk firmalara iş
görüşmelerini yapmalarına imkan sağlanmıştı. 2017 yılında yapılacak fuarda ise Partner Ülke olunması sayesinde,
Türk İklimlendirme sektörünün tanıtımı ile Türk Malı imajının yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için daha fazla imkana
sahip olunacaktır.
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Sektörden Haberler
Türkiye’nin İlk Akıllı Stadı Vodafone Arena’yı AFS Havalandırıyor
Tüm tribünlerde tam kapsamlı wifi hizmeti ve internet tabanlı dijital uygulamaların sunulduğu Türkiye’nin ilk
akıllı stadı Vodafone Arena’nın havalandırma sistemlerinde AFS fanları kullanılıyor. Tarihi İnönü Stadı’nın yerine
yapılan Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’nın kapalı otopark, kapalı tribün ve tuvaletlerinin sağlıklı temiz hava
ihtiyacını AFS; Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Soler&Palau fanları ile karşıladı.

Vodafone Arena otoparklarının yangın duman tahliyesi ve günlük havalandırması jet fanlı otopark havalandırma
sistemi ile sağlanacak. Jet fanlı otopark havalandırma sistemi ile olası bir yangın anında oluşabilecek duman tahliye
ediliyor, yangın güvenliği garanti altına alınıyor. Otoparkın günlük havalandırma ihtiyacı da aynı sistemle sağlanıp,
araç egzozlarından yayılan zehirli gazların insan sağlığına zarar verebilecek seviyelere çıkması engelleniyor.Jet
fanlı otopark havalandırma sisteminin gerek yangın gerekse günlük havalandırma esnasında hatasız çalışması
hayati önem taşıyor. Jet fanlı otopark havalandırma sisteminin hatasız çalışabilmesi ise CFD analizi ile mümkün
olabiliyor.
CFD (Computational Fluid Dynamics) veya Türkçe kullanılışı ile HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) olarak
adlandırılan analizler sayesinde sistem daha kurulmadan jet fanlı otopark havalandırma sistemi ve performansı
simüle edilebiliyor. Bu analizler, AFS’nin alanında uzman mühendislerden oluşan CFD Tasarım ekibi tarafından
yapılıyor. Analiz sonucunda, yangın koşullarında kapalı otopark içerisinde oluşacak hava hızı, duman yoğunluğu,
ortam sıcaklığı ve görüş mesafesi verileri zamana bağlı olarak izlenebiliyor. Kapalı otoparkların havalandırılması ve
yangın-duman egzozu ile ilgili tasarımlar yüzde 100 CFD destekli yapılıyor. Böylece jet fanlı otopark havalandırma
sistem performansı garanti ediliyor.
42 bin kişilik koltuk kapasitesine sahip Vodafone Arena; 147 loca sayısı, 1903 loca koltuk, 2100 VIP koltuk, 81
engelli ve 81 refakatçi olmak üzere 162 engelli koltuğu bulunan bir stad olma ayrıcalığıyla taraftarlara sunuldu.
Yeni stadyum; 600 araç kapasiteli kapalı ve açık otopark alanları, tamamı kapalı tribünler, C90 görüş açısı, açılır
kapanır koltuklar, alttan ısıtma ve iki kat tribün yapısı avantajları ile hizmet verecek.
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Sektörden Haberler
Bosch Termoteknik 7 Farklı İlde Yetkili Servisleriyle Buluştu
Isıtma soğutma sektörünün lider markası Bosch Termoteknik geleneksel olarak düzenlediği Yetkili Servis
Bilgilendirme Toplantıları’nı bu sene 7 farklı ilde gerçekleştirdi. Mayıs ayı itibarıyla ilki İzmir’de düzenlenen
toplantılar serisi 2 ay boyunca Adana, Antalya, İstanbul, Ankara, Malatya ve Samsun illerinde 280’e yakın bölge
yetkili servisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yetkili Servis Bilgilendirme Toplantılarında, Bosch yetkilileri tarafından 2014 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2015
yılı ilk çeyrek sonuçları ve 2015 yılına ilişkin planlar ve hedefler aktarıldı.
Ev sahipliğini Bosch Termoteknik Türkiye Pazarlama Müdürü Ali Aktaş ve Bosch Isı Sitemleri Türkiye Yetkili Servis
Müdürü Nazif Özakıncı’nın yaptığı toplantılara; Yetkili Servis Kısım Müdürü Altan Işıltan’ın yanı sıra birçok Bosch
Termoteknik yöneticisi ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden yetkili servisler katıldı.
Aktaş: “Kuvvetli ve sürdürülebilir bir ilişki modeli önemli ”
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bosch Termoteknik Türkiye Pazarlama Müdürü Ali Aktaş, yetkili
servislerin kendileri için son derece önemli bir kanal olduğunu vurguladı. Aktaş, “Güçlü servis yapısıyla güvene
dayalı, karşılıklı kazancı destekleyen kuvvetli ve sürdürülebilir bir ilişki modeli kurduğumuz servislerimize ihtiyaç
duydukları her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. Aktaş konuşmasının ardından Bosch Partner Program tanıtım
sunumu yaparak 2015 yılı ile hayata geçirilen bu projenin detaylarını ve hızlı gelişim sürecini servis yetkilileriyle
paylaştı. Toplantıların sonunda düzenlenen soru-cevap seanslarında yetkili servislerin soruları Bosch Termoteknik
yöneticileri tarafından yanıtlandı.
Toplantıların ardından düzenlenen yemeklerde bir araya gelen Bosh Termoteknik yönetici ve yetkili servisleri hem
sohbet etme imkânı yakaladı hem de moral depoladı. Geleneksel olarak düzenlenen bilgilendirme toplantıları
önümüzdeki senelerde de farklı konseptlerde gerçekleştirilmeye devam edecek.
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Sektörden Haberler
Mitsubishi Electric, Avrupalı DeLclima’yı Satın Aldı
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri alanının küresel oyuncusu Mitsubishi Electric, İtalya’nın önde
gelen endüstriyel klima üreticilerinden De’Longhi Grubu’na ait DeLclima’nın çoğunluk hisselerini satın aldı.
Mitsubishi Electric Corporation, ticari iklimlendirme ürünleri sektöründe faaliyet gösteren İtalyan şirketi DeLclima
S.p.A.’nın sermayesinin yaklaşık yüzde 74,97’sini temsil eden hisseleri De’Longhi Industrial S.A.’dan satın almak
için sözleşme imzaladığını, 25 Ağustos’ta yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Mitsubishi Electric, İtalyan Finans Kanunu’na ve CONSOB yönetmeliklerine uygun olarak, DeLclima’nın
sermayesinin yaklaşık yüzde 25,03’ünü temsil eden kalan hisseleri satın almak üzere zorunlu bir ihale teklifi
sunacak. DeLclima’nın hisselerinin yüzde 100’ü için öngörülen toplam alım fiyatının, beher hisse bedeli 4.44 Euro
olmak üzere yaklaşık 664 milyon Euro olduğu açıklandı.
Mitsubishi Electric tarafından yapılan açıklamada, DeLclima’nın sermayesinin yüzde 74,97’sinin satın alınmasına
ilişkin işlemin tamamlanması için antitröst (tekelciliğin önlenmesi) makamlarından izin alınması ve DeLclima’nın
dolaylı iştiraki DL Radiators S.r.l.’nın satışının tamamlanması gerektiği kaydedilerek, “DL Radiators, işlemin
kapanışından önce De’Longhi Industrial ile ilişkili bir şirkete satılacaktır. Ayrıca, sözleşmeye istinaden 30 Haziran
2015 tarihinden kapanış tarihine kadar 4,44 Euro beher hisse bedeli günlük olarak hesaplanacak ilave tutar
üzerinden arttırılacaktır. İşlemin kapanışının Kasım 2015 sonunda gerçekleşeceği varsayımı çerçevesinde, beher
hisse bedelinde yaklaşık 0,07 Euro artış kaydedileceği öngörülmektedir. Mitsubishi Electric halen söz konusu
satın alma işleminin finansal durumuna etkisini değerlendirmekte olup, finansal tahminlerin güncellenmesi ya da
herhangi bir açıklama yapılması yönünde bir ihtiyaç söz konusu olduğu takdirde, derhal bir açıklama yapacaktır”
denildi.
Satın alma işleminin nedenleri
Mitsubishi Electric açıklamasında satın alma işleminin nedenleri şu şekilde açıkladı: “Mitsubishi Electric ısıtma,
havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemleri alanında Japonya, Avrupa, Kuzey Amerika, Çin, Güneydoğu
Asya, Hindistan ve Avustralya gibi pazarlarda faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur ve bu bakımdan Avrupa,
Japonya’nın ardından ikinci önemli pazar konumundadır. Avrupa iklimlendirme pazarı olgunlaşırken, pazardaki
oyuncuların enerji tasarruflu ürünler gibi katma değerli ürünler sunması ve aynı zamanda çevresel düzenlemelere
(F-Gazı yönetmelikleri*1) uymaları gerekmektedir.
Bu çerçevede, Mitsubishi Electric bölgedeki faaliyetlerini binalar için çoklu/multi sistem klimaların yanı sıra
bireysel ve ticari tip klimalara odaklanarak büyütmüştür. DeLclima’nın satın alınması, Mitsubishi Electric’in
soğutucu sektörüne tam anlamıyla girişini temsil etmektedir*2 ve şirketin portföyünü genişletmesini, dolayısıyla
da sürekli büyüme kaydetmesini ve pazardaki varlığını güçlendirmesini mümkün kılacaktır. Ayrıca, söz konusu
işlem Mitsubishi Electric’in önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanması beklenen çevresel düzenlemelere
(F-Gazı yönetmelikleri) uygun şekilde karşılık vermesine imkan tanıyacaktır.”
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Sektörden Haberler
Daikin Avrupa’nın İlk Deneyimleme Merkezini İstanbul’da Açtı
İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi markası Daikin, sektöründe imzasını attığı
ilklere bir yenisini ekledi. Avrupa’nın ilk, dünyanın ise en büyük iklimlendirme deneyimleme
merkezini İstanbul’da açan Daikin, ziyaretçilerinin iklim ve iklimlendirme konusundaki
tüm sorularını bizzat deneyim yaşatarak yanıtlayacak. Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
adını taşıyan Levent’teki merkez 3 Eylül 2015, Perşembe günü düzenlenen bir lansman ile
kapılarını ziyaretçilerine açtı. Daikin Europe N.V Başkanı ve Daikin Industries Ltd. Başkan
Yardımcısı Masatsugu Minaka ile Daikin Europe N.V Yönetim Kurulu Başkanı ve Daikin
Industries Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Frans Hoorelbeke’nin katılımı ile açılışı gerçekleşen
Solution Plaza, 2.000 metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük ve en kapsamlı iklimlendirme
merkezi olma özelliğini taşıyor.
Açılışta bir konuşma yapan Frans Hoorelbeke, toplam 200 milyar dolar büyüklüğündeki iklimlendirme pazarını
17 milyar doları bulan cirosu ile Daikin’in domine ettiğini hatırlatırken, Daikin’in soğutma pazarındaki uzmanlığını
ısıtma pazarına da taşımak için çalışmalar yaptığını dile getirdi. Bu hedef doğrultusunda atılan en büyük adımlardan
birinin de Temmuz 2011 tarihinde Airfel’i satın alarak Daikin Türkiye’yi kurmak olduğunu vurgulayan Hoorelbeke,
o günden bu yana önemli bir yol kat ettiklerine dikkat çekti. Daikin Türkiye’nin kaydettiği hızlı büyümenin yanı
sıra sektöründe fark yaratan pek çok yenilikçi uygulama ile de başarılı bir performans gösterdiğini belirten
Hoorelbeke, “Bugün açılışı yapılan Solution Plaza fuha İstanbul da onlardan birisidir. Dolayısıyla Daikin Türkiye’nin
büyüme potansiyeli, örnek projeleri, gösterdiği başarılar ve inovatif yönetim yaklaşımı buraya yatırım yaparken
koyduğumuz uzun vadeli hedeflere hızla ulaşabileceğimizi göstermiştir” diye konuştu.
Frans Hoorelbeke, Daikin’in grup felsefesi olarak; en iyi iklimlendirme çözümlerini sunarken faaliyet gösterdiği
ülkelerde topluma fayda sağlamayı, sahip olduğu birikim ile de sektörüne liderlik etmeyi amaç edindiğini de dile
getirdi. Hoorelbeke, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu anlayışımızın en iyi örneklerinden biri de iklimlendirmenin,
havanın, klimanın ne olduğunu ve çalışma prensiplerini ziyaretçilerine deneyimleterek öğreten ve dünyada sadece
4 tane bulunan Solution Plaza’lardır. Japonya’da Tokyo ve Osaka’da, Çin’de ise Şangay’da bulunan Solution
Plaza’larımızın 4’üncüsü fuha İstanbul’un Avrupa’da bir ilk olduğunu ve dünyanın en büyük iklimlendirme deneyim
merkezi olduğunu gururla belirtmek isterim. Avrupa’nın her yerinden misafirlerimizi buraya, kıtanın tek ve
dünyanın en büyük iklimlendirme deneyim merkezine getirmekten büyük heyecan duyacağız.”
FUHA İstanbul’da Neler Var?
Yatırımcılar,
mimarlar,
mühendisler
gibi
sektör
profesyonellerinin bir binada uygulanabilecek her türlü
iklimlendirme çözümünü bir arada görebileceği Daikin Solution
Plaza fuha İstanbul, iklimlendirme teknolojilerinin yaşam
kalitemize nasıl yansıdığını deneyim olarak ziyaretçilerine
aktarıyor. Haftanın beş günü, konusunda uzman bir rehber
eşliğinde gezilebilecek merkez, tek bir dış üniteyle birden
fazla iç ünitenin yönetilebildiği VRV sistemleri, yenilenebilir
enerji kaynakları kullanarak tek bir sistemle bir evin ısıtma,
soğutma, sıcak su ihtiyacını karşılayabilen ısı pompası
sistemleri, nem alıp nem verebilen klima teknolojisi, yeni
ve daha çevreci gaz R32 gibi Daikin’in sektörüne kazandığı
yenilikleri yakından tanıma fırsatı sunuyor. İki kattan oluşan
ve toplam 2.000 metrekarelik alana kurulan Solution Plaza,
bireysel kullanıcının da iklimlendirme konusunda merak
ettiği tüm sorulara yanıt veriyor. Inverter teknolojisinden yenilenebilir enerji sistemlerine, ses seviyesinden akıllı
göz teknolojisine iklimlendirme cihazlarının inovatif çözümlerini deneylerle ziyaretçilerine anlatan merkezde,
kullanıcı iki klima arasındaki farkın elektrik faturasına nasıl yansıdığını da somut olarak görebiliyor.
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SOĞUTMA DÜNYASININ EN İYİLERİ,
ADAY İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA
GÜVENCESİYLE HİZMETİNİZDE.

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

satis@adayiklimlendirme.com
www.adayiklimlendirme.com

aday

iklimlendirme & soğutma

Sektörden Haberler
SOSİAD 10. Yılını Sait Halim Paşa Yalısı’nda Düzenlediği Yemekte Kutladı
Soğutma sektörünü geliştirmek, güçlendirmek, firmalar arası işbirliğini arttırmak amacıyla 2005 yılında 16 üyeyle
kurulan, bugün 100 üyeye ulaşan SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamaları Derneği) 10. Yılını 02 Eylül 2015 akşamı
İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlediği yemekte kutladı.
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahe DAĞDEVİRENEL yemekte yaptığı konuşmada SOSİAD’ın kuruluş
amacından, bugünkü üye sayısından ve İklimlendirme sektörünün öneminden bahsetti. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonrada ülkemizin 2025 yılı hedefinden iklimlendirme sektörüne düşen paya ulaşabilmesi için SOSİAD’ın
vizyonu, misyonu ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceğini vurguladı. SOSİAD’ın bu yıl yaptığı
sosyal faaliyetlerden bahsetti.
Bugüne kadar görev yapan Yönetim Kurulu Başkanlarına, Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ve komisyonlarda görev
alan üyelere ve tüm dernek üyelerine, bu gecenin düzenlenmesinde büyük katkıları olan sponsorlara Yönetim
Kurulu adına teşekkür etti.
Daha sonra Tavla ve Futbol Turnuvasının ödül törenine geçildi.
Tavla Turnuvası Şampiyonu Sayın Mustafa TURHAN’a ödülünü
Sayın Jirayir DAĞDEVİRENEL verdi.
Sayın Mustafa TURHAN, Futbol Turnuvasında 3.üncü olan
Planer’in ödülünü Sayın Atila DEMİR’e,
Sayın Metin DURUK, turnuvanın 2.incisi Cantaş’ın ödülünü Sayın
Ragıp EKŞİOĞLU’na
Sayın Ragıp EKŞİOĞLU turnuvanın Şampiyonu Friterm’in ödülünü
Sayın Hayati CAN’a verdi.
Bu gecemizde bizleri onurlandıran İklimlendirme Sanayii
İhracatçıları Birliği Başkanı ve TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı
Sayın Zeki POYRAZ, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Metin DURUK, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cem
SAVCI, MTMD Genel Sekreteri Sayın Çetin YILDIRIM, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Barış ŞEVKETBEYOĞLU olmak
üzere üyelerimize ve sektör basınımıza teşekkür ederiz.

Danfoss Türkiye, Soğutma Sektörünü Eğitmeye Devam Ediyor
Termostatik Radyatör Vanası ve Genleşme Vanası gibi ısıtma - soğutma alanında birçok ürünün mucidi olan
Danfoss’un Türkiye’deki yapılanması Danfoss Türkiye, verdiği eğitimlerle sektörü geliştirmeye devam ediyor.
Soğutma sistemlerinde doğal soğutkan uygulamalarının yaygınlaşmaya başlamasıyla, konuya yönelik eğitim
seminerlerine ağırlık veren şirket eğitim seminerlerini ilk olarak, sektörün önde gelen 5 firmasında başlattı.
Karsu, Frigo Mekanik, Erkasis, Sistek ve KSI gibi önemli endüstriyel soğutma şirketlerindeki proje yöneticileri,
satın alma yöneticileri ve satış yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen “Danfoss Endüstriyel Soğutma Sistemleri”
seminerlerinde, Amonyak ve Karbondioksitli Kaskad Sistemleri ve bu sistemlerde kullanılan Danfoss ürünlerini konu
alan eğitimler verildi. Danfoss Türkiye Endüstriyel Soğutma Satış Mühendisi Rüştü Saral ve Danfoss Endüstriyel
Soğutma Avrupa Satış Müdürü Lorenzo Angolani tarafından verilen eğitimlerde; amonyak ve karbondioksitli
sistemlerde uygulama yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve doğru ürün seçiminin önemi aktarıldı. Seminerde
ayrıca Coolselector(R) 2 uygulaması üzerinden ürün seçim çalışması da gerçekleştirildi.
Soğutma alanına yönelik seminerlerini sürdüren Danfoss Türkiye, spesifik ürünler ve teknoloji konularında
eğitimler verirken, enerjinin yoğun tüketildiği iş kollarına özel programlar da düzenliyor. Mühendislik konusundaki
köklü tecrübelerinin yanı sıra yeni geliştirdiği teknolojileriyle dünya çapında saygın ve güvenilir bir kuruluş olan
Danfoss, Türkiye’de faaliyete başladığı 2013 yılından bu yana sürdürdüğü eğitimlere önümüzdeki dönemlerde de
devam edecek.
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Sektörden Haberler
CANTAŞ & EMBRACO Teknik Semineri İzmir’de Gerçekleştirildi
Cantaş; HVAC ve Soğutma pazarındaki lider tedarikçi misyonu gereği, Dünya’nın lider hermetik kompresör üreticisi
Embraco firmasını Ege bölgesindeki iş ortaklarıyla buluşturdu.

3 Ekim 2015 tarihinde Cantaş ve Embraco yetkililerinin hazır bulunduğu, üretici ve servis pazarından katılımcıların
da yoğun ilgi göstermiş olduğu Teknik Seminer başarıyla gerçekleştirildi.
Seminerin ilk bölümünde, Cantaş Genel Müdürü Sayın Özgür ARSEVEN şirketi hakkında kısa bir sunum yaptı.
Stoklarında bulunan markalar ve ürünler hakkında bilgi verip ardından C-Gas ürün operasyonları hakkında kısa bir
film gösterimini katılımcılarla paylaştı.
İkinci bölümde, Embraco firmasından yetkililer dünya genelindeki Embraco organizasyonlarını, Ürün Yelpazesindeki
Modelleri, Pazar Trendlerindeki ve R290 gazı hakkındaki son gelişmeleri ve Doğru Kompresör Seçimi-Kompresör
Değişiminde Sıklıkla Yapılan Hatalar/Çözümlerine ilişkin detaylı bir şekilde sunumlarını gerçekleştirdi ve sorucevap kısmında intetraktif olarak bilgi alış verişinde bulundular.
Seminerin son bölümünde ise, Cantaş Ürün Müdürü Sayın Yunus Emre BULUT Frigocraft Kondenser Üniteleri
hakkındaki sunumunu müşterileriyle paylaştı.
Seminer arasında verilen kahve molalarında, fuaye alanında bulunan “Frigocraft Kondenser Üniteleri” katılımcılar
tarafından yoğun bir ilgiyle incelendi.”
Seminer bitiminde katılımcılara akşam yemeği verilerek katılım sertifikaları takdim edildi.
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Sektörden Haberler
İSKİD’den Hasta Bina Sendromuna Son Verecek Konferans
İklimlendirme - Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD),
‘Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı’nın dördüncüsünü
13 Ekim tarihinde Ankara Marriot Hotel’de gerçekleştirecek.
101 üyesinin desteği ile çalışmalarını sürdüren İSKİD’in
gerçekleştireceği konferans, 200’den fazla mimar ve müteahhit
firmanın yanı sıra sektörün önde gelenlerini bir araya getirecek.
Nefes alan binalar için bütünleşik tasarımın öneminin
vurgulanacağı ‘Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı’nda
doğru projelendirme, uygulama, cihaz tedariki ve doğru işletme
ile hasta binaların önlenme yolları katılımcılarla paylaşılacak.
Bütünleşik tasarım, enerji verimliliği, nefes alan binalar, iç
hava kalitesi ve ısıl konforun gündem maddelerini oluşturduğu
konferansta, özellikle mimar ve mekanik projecilerin, projenin
en başından bitimine kadar uyum içinde çalışmasının önemine değinilecek. Aynı zamanda sektör sorunlarının
da masaya yatırılacağı ‘Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı’nın bir diğer önemli konusu ise doğru
projelendirmelerle sağlanacak enerji tasarrufunun ülke genelinde yansımaları olacak.
SEKTÖR SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK
İstanbul ve İzmir’in ardından Ankara’da gerçekleştirilecek konferansla başta insan sağlığı olmak üzere yaşam
kalitesini yükseltecek nefes alan binaların, konforla birlikte Türkiye’ye birçok alanda katkı sağlayacağını belirten
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, “Ana konumuz; bütünleşik tasarım yani sürdürülebilir tasarım yapma
pratiğidir. Hasta binaları önlemek için sadece doğru cihaz üretmek yetmiyor, tasarımdan imalata, üretimden
uygulamaya ve işletmeye kadar olan süreçte sürdürülebilir bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor. Türkiye’de
sürdürülebilirlik kavramı ‘yeşil bina’larla özdeşleşmiş. Ancak nasıl mimar ve mekanik projecilerin; çevreye duyarlı,
enerji verimli ve konforlu binalar için projenin en başından bitimine kadar uyum içinde çalışması gerekiyorsa,
yapı hayata geçtikten sonra da bunu uzun yıllar aynı şekilde sürdürmeleri ve planlamaları önemli. Bu hem daha
yaşanabilir şehirler hem de daha yaşanabilir yapılar için gerekli olan bir olgu” dedi.
“DOĞRU PROJELERLE % 30 TASARRUF EDERİZ”
Konferansta ‘hasta bina’ kavramını da masaya yatıracaklarını dile getiren Savcı, hasta bina sendromunun önüne
geçilmesi için doğru projelendirme örnekleri, uygulama, doğru cihaz tedarikleri gibi önemli gündem maddelerine de
değineceklerini söyledi. Cem Savcı, sözlerine şunları ekledi: “Doğru projelendirme olmadığında insanlar, yaşamak
için gerekli taze havayı elde etmek için cam açıyor. Bu da enerjinin dışarı kaçmasına neden oluyor. Türkiye’nin
2014 yılındaki toplam elektrik tüketimi 255 milyar kWh olurken, 1 kWh’lik elektriğin faturaya yansıması ise 0.40
TL. Bu da toplamda 100 milyar TL’lik bir bedele denk geliyor. Bunun yüzde 40’ı olan 26 milyar TL’lik kısmı sadece
binalarda kullanılıyor. Bireysel iklimlendirme cihaz kullanımından kaynaklanan enerji ihtiyacının ise söz konusu
bedelin yüzde 65’lik oranını oluşturduğu tahmin ediliyor. Konferansta, doğru uygulanan sistem ve cihaz seçimleri
ile binalarda kullanılan enerjide yüzde 30’a kadar tasarruf yapılabilecek.”
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+PLUSCHEM

“Deger Katar”

Firmamız Pluschem,18 Yıldır sanayi sektöründe faaliyet gösteren ,Fabrikaların üretim prosesleri dahil olmak
üzere,muhtelif noktalarda karşılaşmış oldukları sorunlara (Ekolojik ürün gamı ile) çözüm üretmeye yönelik gayret gösteren
çalışmalar içerisindedir.
Aynı zamanda mevcut tesislerdeki Mekanik ,Elektrik ve Elektronik bakımları da hızlandırmaya yönelik çalışmalar
yapmaktadır.

REKLAM

Kalite Belgelerimiz

:

Ürünlerimiz
Konsantre Sökücüler ;
Yağ Giderici ve Bakım Solventleri ;
Genel Temizlik ve Hijyen .
Koruma Yağları ve Aerosoller

HC-KİMYEVİ MADDELER SAN. VE. TİC .LTD .ŞTİ.
Aykoop Sitesi Gürpınar Mah.7232/4 Sok.No:18/A
Tel & Fax :0 (232) 437 35 30
Pınarbaşı/İZMİR
www.pluschem.com.tr
info@pluschem.com.tr

İklimlendirme ve soğutma sektöründe de faaliyet gösteren firmamız PLUSCHEM;


Metal yüzey hazırlamada,(Boya öncesi hazırlık)



Temizleyici,Sökücü kimyasallar,



Koruma ve önleyici sıvılar,



Dezenfektanlı hijyen ürünlerine kadar geniş bir yelpaze de hizmet vermektedir.

Sektörden Haberler
Güneşin Merkezi Türkiye,
Güneşten Enerjisini Üretip, Bölgesel Güç Olabilir
21 Haziran’da Kuzey Yarımküre’de en uzun gün yaşanacak. 21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla bir açıklama
yapan, GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, yıllık yaklaşık 2 bin 460 saat güneşlenme
süresi ile güneş enerjisi açısından zengin olan Türkiye’nin bu potansiyelini henüz yeterince kullanamadığını söyledi.
Türkiye’nin Almanya’dan yüzde 60 daha fazla güneş ışınımına ve yıllık ortalama günde 7,2 saat güneşlenme
süresine sahip olmasına rağmen 2014’ü Almanya’nın kurulu gücünün binde 1’ine erişen güçte tamamladığına
dikkat çeken Bayraktar, “Dünyada güneşten elektrik üretiminde kurulu güç ise 177 bin megawatt’ı aşarken,
ülkemizde 84 megawatta henüz ulaştı.
Türkiye’nin coğrafi konumu gereği güneş açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken
Bayraktar, Türkiye’nin ve Bölge’nin geleceğinde güneş enerjisinin çok önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti. “Hızlı
ve kolay erişilebiliriği ve uygulanabilirliği, ısıdan elektriğe depolama dahil teknolojik erişilebiliriğin mümkünlüğü ve
uygunluğu, çok yönlü sektörel entegrasyon ve istihdama katkısı güneş ve güneş enerjisini ayrıcalıklı kılmaktadır”
diyen Bayraktar, özellikle kentsel dönüşümü hızla uygulamaya almış olan Türkiye’nin, yeniden yapılaşma sürecini
enerji etkin tasarımlı, güneş odaklı binalar ve yerleşim alanları ile sürdürebilme fırsatını kaçırmaması gerektiğini
ifade etti.
Türkiye’nin güneşten elektrik enerjisi üretim potansiyelinin en az 500 bin megavat olduğuna değinen Bayraktar,
bunun yenilebilir enerji kaynakları içinde erişilebilir en yüksek potansiyel kaynak olduğunu belirtti. Güneşten
elektrik enerjisinin en yakın takipçisinin 87 bin megawatt ile rüzgar enerjisi olduğunu kaydeden Bayraktar,
“Bugün itibariyle Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün 71 bin 430 megawatt ulaştığı gözönünde
bulundurulursa ülkemizde güneş enerjisinden sadece elektrik üretme potansiyelinin önemi ve hem ülkemize hem
de bölgemize sunabileceği fırsatlar daha da iyi anlaşılmaktadır” dedi.
“Düşük karbon ekonomisine geçişte yüzde 100 yenilenebilir enerji”
Türkiye’nin 500 bin megawattı aşan güneşten elektrik enerjisi üretim potansiyelini henüz değerlendirmemiş
olmasına rağmen, güneş enerjisi sanayinin tüm yönleriyle gelişmekte ve bilinçlenmekte olduğuna dikkat çeken
Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yerli üreticilerimiz kendilerini sürekli geliştirmektedir. Hücre ve güneş takip sistemi dışında, tüm sistem bileşenlerini
üretiminin yapılabildiği ülkemizde; 100’ü aşkın EPC firması ve halihazırda üretim yapabilen 17 fotovoltaik modül
üreticisinin kapasiteleri ile bin 500 megavatı aşan fotovoltaik panel üretim gücüne sahip güneş zengini ülkemiz
güneş enerjisi teknolojilerinde üretimden tasarım ve taahhüde önemli bir bölgesel güç olmaktadır. Güvenli,
temiz, uygun maliyetli ve düşük karbonlu enerji üretimine geçmesi için her şeye sahip, güneş kuşağında bulunan
ülkemizin daha yüksek hedefler belirlemesi ise, yatırımların gerçekleşmesini ve sektörün çok yönlü ve sağlıklı
gelişimini sürdürülebilir ve rekabetçi kılacaktır. Ülkemiz için küresel ısınma ile mücadelede salımlarını azaltma ve
düşük karbon (sıfır karbon) ekonomisine geçiş süreçlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiden ve özellikle güneşten
yararlanmayı hedefleme; istihdama, üretime ve ihracata önemli katkı yanında, etkin bir kalkınma rol modeli olarak
da örnek teşkil edebilecektir.”
“Enerji bağımsızlığı için güneş enerjisi”
WWF Güneş Atlası’na göre, toplam 790 km²’lik bir alana yayılacak güneş modülleriyle Türkiye’nin şu andaki
elektrik ihtiyacının tamamını karşılamanın mümkün olduğunu söyleyen Bayraktar, Nüfus ve kişi başına düşen
elektrik tüketiminin artacağı göz önüne alındığında, 2050 yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının tamamını
karşılamak için güneş enerjisi teknolojisine dair en ılımlı tahminler çerçevesinde bile, Türkiye’nin toplam alanının
on binde 25’inden daha dar bir alanın diğer bir deyişle ile bin 600 km²’lik bir alanı güneş modülleriyle kaplamak
yeterli olmaktadır. Türkiye’nin fosil kaynakları yok denecek kadar az. Bugün enerji ihtiyacının yüzde 95’i de fosil
yakıtlardan karşılanmaktadır. Enerji ithalatı toplam ithalatın yüzde 25’ini teşkil ederken, cari açığımızda da
önemli etkisi bulunmaktadır. Böyle olunca enerji bağımsızlığında her güneş ışığını ülke ekonomisine kazandırmak,
hepimizin sorumluluğudur” diye konuştu.
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Sektörden Haberler
“Güneşten ısı enerjisi üretimi kurulu gücünde Dünya dördüncüsü Türkiye”
Güneşten 2014 yılı itibariyle Dünyada güneşten ısı enerjisi üretiminde kurulu kapasite 406.000 megawattı
(580 milyon m2 kollektör alanı) aştı. Bu değer dünya rüzgar enerjsi kurulu gücü olan 370 bin megawatttan da
yüksek... Güneşten elektrik üretiminde kurulu güç 84 megavatı henüz aşarken, ülkemiz güneş enerjisinden ısı
üretilmesinde 11 bin megawatt kurulu güç ile dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci sırada bulunmakta ve yıllık
yeni kurulum kapasitesi açısından ise Çin’in ardından dünyada ikinci sıradadır.
Dünya toplam kurulu kapasitesinden 341 TWh’lık güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi, 36,7 milyon TEP (ton
eşdeğeri petrol) tasarrufa ve 118,6 milyon ton CO² salım azaltımına eşdeğer olup, dünya genelinde 460.000
kişilik istihdam sağlamıştır. Güneşten ısı üretiminde 16 milyon m² ‘i aşan monte edilmiş güneş kollektörleri ile şu
anda ülkemiz çatılarında da ısı enerjisi toplanmakta ve sıcak su elde edilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde kurulu
güneşten ısı üreten gücümüzün de yaklaşık 3,2 milyon ton CO² azaltımına ve en az 1 milyon TEP tasarrufa katkı
sağladığı öngörülebilir. Türkiye’de yıllık 1,6 milyon m² ‘yi aşan güneş kolektörü üretimi ile 90’dan fazla üretici,
800’ü aşkın satıcı ve 3000’i aşan montajcı güneşten ısı enerjisi üretimine hizmet vermektedir.
“Türkiye bölgesel güç olabilir”
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye de güneşin gücünü görmeye başladığını belirten Bayraktar, “Kurulu
üretim kapasiteleri ve enerjide risk teşkil eden dış bağımlılık gözönünde bulundurulursa, belirlenen hedeflerin
büyütülmesi ve verilen desteklerin artmasıyla hızlı bir büyüme içinde olan güneş enerjisi sektörünün mevcudiyeti
kuvvetlenecek, teknolojik yetkinliği ve dünyada rekabet gücü daha da artacaktır.
Ülkemizin ihtiyaçları ve yenilenebilir enerji potansiyeli düşünüldüğünde, hedefli çalışmalarla güneşe enerjisinde
başarımın daha da yüksek seviyelerde sağlanabileceği kolaylıkla belirtilebilinir. Toplumun tüm kesiminde
uluslararası, ulusal, yerel, kurumsal ve bireysel hedefler içselleştirilerek sahiplenilmeli, düzenli değerlendirmelerle
sonuç odaklı ve eşgüdüm içinde çalışılmalıdır. Yenilenebilir Enerji Hedeflerinde Politika yapıcıların, merkezi
yönetimin duyurumları ve vizyon ifadeleri, Enerji stratejileri ve senaryoları, Detaylandırılmış yol haritaları ve
faaliyet planları, Yasal bağlayıcılığı oluşturulmuş yenilenebilir enerji hedefleri başarımın temelini teşkil edecektir.
Bürokratik işlemlerde kaybedilen zamanın önlenmesi ve süreçlerin hızlandırılması, kurumlararası (kamu, dağıtım
şirketleri, yerel yönetimler) iletişimin ve eşgüdümlü çalışmaların çözüm odaklı artırılması, yüksek teminat
zorunluluklarının yeniden değerlendirilmesi, gerekli desteklerin etkin sunumu ve yerli üretici ve teknolojilerin yurt
dışı etkenlere karşı haksız rekabetten korunup desteklenmesi, binalarda ısıtma ve soğutmadan elektrik üretimine
geniş bir çerçevede güneş enerjisinden yararlanmaya odaklanacak mevzuat geliştirme ve hızla uygulamalarda yer
almasını sağlama, sektörler arası bütünleşik ar-ge çalışmalarının sistemli yapılanması, bölgesel düzeyde mevzuat
ve altyapı geliştirme fırsatları bölgesel boyutta gelişime dönüştürecektir.
Güneş dünyayı kısıtlama getirmeden aydınlattığı gibi, güneş enerjisinden yararlanmada da herhangi bir gerek
ve yeter şart aranmamalı, ülkemiz gerçekleri çerçevesinde ulaşan enerjiden mümkün olduğunca yararlanma
hedeflenmelidir. Büyüme beraberinde ölçek ekonomisi faydalarını da sunacaktır. Güneş enerjisinin hem istihdama
hem de ihracat potansiyeli ile birlikte ülke ekonomisine katkısı önemlidir. “Güneş girmeyen eve doktor girer”
atasözümüzden hareketle, güneşten yararlanmayan kaynakları sınırlı gelişmekte olan toplumlarda da enerji
bağımlılığı artar. Güneşe yönünü dönerek her alanda yararlanacak şekilde bilimi uygulayacak ve sonunda edinilecek
tecrübe ile teknolojiye dönüştürecek güneş ülkesi Türkiye, jeostratejik önemi olan bölgedeki enerji üssü olma
niteliğini de kuvvetlendirecektir” diyerek sözlerini tamamladı.
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Güncel
Hayati CAN
Makina Mühendisi
Friterm İş Geliştirme Müdürü

Yeni Seri Standart Oda Soğutucularında Malzeme Seçimi
Tasarım kriterlerinin içindeki en önemli başlıklardan birini malzeme seçimi oluşturmaktadır. Bu nedenle soğutucu
üretiminde kullanılan tüm malzemeler gözden geçirilmiş ve işletme yönünden ideal malzeme seçimleri yapılmıştır.
Dış kasa malzemeleri fan çapı 500 mm ve daha büyük tüm serilerimizde Galvaniz Kaplı Çelik sac ve paslanmaz
sac olarak belirlenmiştir.
Dış kasa malzemeleri ara mamül üretim aşamaları tamamlandıktan sonra ESB ile kaplanmaktadır. Ayna yakaları
alaşımlı alüminyum/alümiyum geçme özel sisteme sahip olup, korozyona dayanımlı ve ayna yaka geçişlerinde
sorunsuz çalışan ürünler tasarlanmıştır. Yeni seri ürünlerimizde zaman içinde karşılaşılan en temel sorunlardan
biri olan demiroksit (pas) oluşumu önlenmiştir. Özellikle gıda uygulamalarında en ciddi sorunlardan biri sistem
çözümüne kavuşturulmuştur.
Yüksek korozif etkiye sahip alanlarda paslanmaz sac ihtiyacına da çözüm üretilmiş ve 304A kalite paslanmaz sac
standart üretimlerimize girmiştir.
Boru malzemesi olarak özel yivli bakır ve paslanmaz çelik seçilmiştir.
Freonlu sistemlerde dx çalışması için özel yivli bakır boru seçimi kapasiteyi özel olarak artıran bir faktör olmuştur.
Firmamız bünyesinde özel yivli bakır borular için üretim hatları oluşturulmuş ve ürün kapasitesi garanti altına
alınmıştır. Böylece kompakt ve ekonomik ürün serileri oluşturulmuştur.
Paslanmaz çelik borular ise iç akışkanın korozif etkilere sahip olduğu (glkollü) sistemlerde, yüksek basınçlı (CO2)
ürünlerde ve dış ortamda yüksek korozif maddelerin dolaştığı (süt tesisleri vb.) alanlarda işletme sorunlarının
çözülmesi amacı ile geliştirilmiştir. Özellikle süt tesislerinde karşılaşılan ve çözümü çok zorlu olan bakır
korozyonunun önüne böylece geçilmiştir.
Kanat (lamel) malzemesi olarak, aluminyum, kaplamalı aluminyum ve alaşımlı aluminyum seçimleri yapılmıştır.
Havada aluminyum ile korozyon yaratacak maddelerin olması durumunda, kaplamalı aluminyum veya
alaşımlı/kaplamalı aluminyum alternatifleri oluşturulmuştur. Böylece hızlı defrost istenen ortamlarda, ortam
içine su atılmasının istenmediği durumlarda, korozif etkilerin olduğu gıda işletmelerinde özel lamel seçimleri
yapılabilmektedir.
Ayrıca lamel aralığının 4 mm ve üstünde olduğu uygulamalarda lamel kalınlığının soğutucu kapasitesine etkisi ciddi
bir seviyeye çıkmaktadır. Bu nedenle lamel kalınlığı seçimlerinde lamel aralığına bağlı bir optimizasyon yapılarak
kompakt ve verimli bir ürün tasarımı sağlanmıştır.

Yeni Seri Ticari Kondenserlerde Malzeme Seçimi
Tasarım kriterlerinin içindeki en önemli başlıklardan birini malzeme seçimi oluşturmaktadır. Bu nedenle kondenser
üretiminde kullanılan tüm malzemeler gözden geçirilmiş ve işletme yönünden ideal malzeme seçimleri yapılmıştır.
Kapak ve davlumbaz malzemeleri galvanizli sac olarak belirlenmiştir.
Kapak ve davlumbaz malzemesi işleme sonrası ilave olarak ESB ile kaplanmaktadır. Böylelikle korozyona dayanımlı,
hafif ve ayna yaka geçişlerinde sorunsuz çalışan ve form bozukluğu oluşmayan ürünler tasarlanmıştır. Böylece
radyasyon ısınması asgariye indirilmiş olup, dış ortam şartına uzun süre dayanıklı bir malzeme oluşturulmuştur.
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Güncel
Yüksek korozif etkiye sahip alanlarda paslanmaz sac ihtiyacına da çözüm üretilmiş ve 304A kalite paslanmaz sac
isteğe bağlı olarak üretilebilmektedir.
Boru malzemesi olarak özel yivli bakır seçilmiştir.
Kondenserlerde yoğuşturma işlemi için özel yivli bakır boru seçimi kapasiteyi özel olarak artıran bir faktör
olmuştur. Firmamız bünyesinde özel yivli bakır borular için üretim hatları oluşturulmuş ve ürün kapasitesi garanti
altına alınmıştır. Böylece kompakt ve ekonomik ürün serileri oluşturulmuştur.

Kanat (lamel) malzemesi olarak alüminyum seçilmiştir.
Havada aluminyum ile korozyon yaratacak maddelerin olması durumunda, kaplamalı aluminyum veya alaşımlı/
kaplamalı alüminyum alternatifleri oluşturulmuştur. Özellikle deniz kenarı gibi tuzlu su serpintisinin bulunduğu
ortamlarda epoksi kaplı alüminyum veya komple epoksi kaplama sunulabilmektedir.
Korozif etkinin yüksek olduğu özel alanlarda ise bakır kanat alternatifi kullanılması mümkün hale gelmiştir.

Yeni Seri Üniversal Kondenserlerde Malzeme Seçimi
Tasarım kriterlerinin içindeki en önemli başlıklardan birini malzeme seçimi oluşturmaktadır. Bu nedenle kondenser
üretiminde kullanılan tüm malzemeler gözden geçirilmiş ve işletme yönünden ideal malzeme seçimleri yapılmıştır.
Kapak ve davlumbaz malzemeleri galvanizli sac olarak belirlenmiştir.
Kapak ve davlumbaz malzemesi işleme sonrası ilave olarak ESB ile kaplanmaktadır. Böylelikle korozyona dayanımlı,
hafif ve ayna yaka geçişlerinde sorunsuz çalışan ve form bozukluğu oluşmayan ürünler tasarlanmıştır. Böylece
radyasyon ısınması asgariye indirilmiş olup, dış ortam şartına uzun süre dayanıklı bir malzeme oluşturulmuştur.
Taşıyıcı mapalar ve ayaklar daldırma galvaniz üzeri ESB ile kaplanarak kullanılmaktadır.
Yüksek korozif etkiye sahip alanlarda paslanmaz sac ihtiyacına da çözüm üretilmiş ve 304A kalite paslanmaz sac
isteğe bağlı olarak üretilebilmektedir.
Boru malzemesi olarak özel yivli bakır seçilmiştir.
Kondenserlerde yoğuşturma işlemi için özel yivli bakır boru seçimi kapasiteyi özel olarak artıran bir faktör
olmuştur. Firmamız bünyesinde özel yivli bakır borular için üretim hatları oluşturulmuş ve ürün kapasitesi garanti
altına alınmıştır. Böylece kompakt ve ekonomik ürün serileri oluşturulmuştur.
Özellikle dış ortamda oluşabilen korozif etkilere karşı, paslanmaz borulu özel çözümler üretmek artık mümkündür.
Kanat (lamel) malzemesi olarak alüminyum seçilmiştir.Havada aluminyum ile korozyon yaratacak maddelerin
olması durumunda, kaplamalı aluminyum veya alaşımlı/kaplamalı alüminyum alternatifleri oluşturulmuştur.
Özellikle deniz kenarı gibi tuzlu su serpintisinin bulunduğu ortamlarda epoksi kaplı alüminyum veya komple epoksi
kaplama sunulabilmektedir.
Korozif etkinin yüksek olduğu özel alanlarda ise bakır kanat alternatifi kullanılması mümkün hale gelmiştir.
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Güncel
Yeni Seri Üniversal Kondenserlerde Konstrüksüyon
Tasarım kriterlerinin içindeki en önemli başlıklardan birini konstrüksüyon oluşturmaktadır. Bu nedenle kondenser
tasarımları gözden geçirilmiş ve işletme yönünden ideal ve ekonomik tasarımlar oluşturulmuştur.
Fan Çapı 500 mm, 630 mm, 800 mm ve 910 mm olarak belirlenmiştir.
Fan çapları sektörde en yaygın kullanım aralığına göre belirlenmiştir.
Dış Kasa ve Fan Davlumbazı Kaplamalı Galvanizli Çelik Olarak Belirlenmiştir.
Kondenser dış kasasının ve davlumbazının muhtelif iklim şartlarında çalışmaya uygun ve güneş ışığını yansıtma
kabiliyeti yüksek bir renkte (Ral 7044) kaplanmaktadır. Ürün tasarımlarımız dik kullanıma uygun olarak üretilmiştir.
İlave şase sistemleri ile istenirse yatık olarak da kullanılabilirler. Tüm kondenserlerimizde montaj kolaylığı için
uygun bağlantı yerleri mevcuttur.
Özel birleştirme metodu ile ayna ve kasa birleşimlerinde rijit bir sistem sağlanmıştır. Fann montajları özel somunlu
perçinler ile yapılmakta ve böylece kolay servis kolaylığı da sağlamaktadır.
Tüm ürünler titreşim sorunu yaratmayacak şekilde tasarlanarak, uzun işletme ömrü garanti altına alınmıştır.
Özel taleplerde paslanmaz kasetli üretim yapılabilir.
Taşıyıcı Ayak Sistemi
Tüm ürünlerimizde taşıyıcı ayak standart olarak sunulmaktadır. Kalın sacdan yapılan ayaklar, her türlü dış iklim
şartına uygun olarak hazırlanmıştır. Kondenserlerimiz yatay ve dikey olarak kullanıma uygun olarak hazırlanmıştır.

Nakliye Kulakları
Ürünlerimizin vinç vb. sistemlerle yükleme, montaj vb. uygulamalarda hem dik hem de yatay monja uygun nakliye
kulakları mevcuttur.
Kolektör Koruma Sacı
Tüm üniversal serilerimizdeki standart uygulama ile, hem dış darbelere hem de işletme esnasında oluşan
titreşimlerin sönümlenmesi hedeflenmiştir.
Elektrik Kablo Hattı
Elektrik kablo hattı ile, güvenli bağlantı için yer oluşturulmuştur.
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Hukuk
Av. Bülent KAPTAN

İş Hukukunda Güncel Sorunlar

Ticari
işletmelerin,
şirketlerin
faaliyetlerinin,
üretkenliklerinin devamlılığı bir yönüyle işyerinde
sağlanan “çalışma barışı” ile de ilgilidir. Ülkemizde
işyerlerinde çalışanlarla yaşanan sorunlar Soğutma
Dünyası okuyucusu sanayici ve ticaret erbabı
üyelerimizin yaşamıyor olması mümkün değildir.
Bu kapsamda, sonradan çok fazla mali külfetlere (
tazminatlar, faizler, mahkeme masrafları ve avukatlık
ücretlerine ) yol açabilecek sorunların kaynağında
çözülmesi veya bu tür sorunlara neden olunmaması
anlamında uygulamada en çok karşılaştığımız birkaç
konuyu paylaşmakta yarar olduğunu düşünüyorum.
Fesih Kavramı ve İş Akdini Fesih Hakkı Nedir:
Fesih, öncelikle bir irade açıklamasıdır. Bu kapsamda,
iş sözleşmesini fesih hakkı, muhatap karşı yana
yöneltilen bir açıklama ile iş sözleşmesini derhal veya
belirli bir sürenin geçmesiyle sona erdiren bir haktır.
Peki, bu irade açıklamasını yapmanın bir şekli var
mıdır, sözlü olarak çalışana “ artık işe gelme “ demek
yeterli midir? Bu noktada karşımıza feshin geçerli,
haklı olup olmayacağı sorunu çıkmaktadır. İş Kanunu
fesih açıklamasının kesinlikle “yazılı” bir şekilde
yapılmasını düzenlemektedir. Fesih bildirimi dediğimiz
bu yazılı açıklamanın ayrıca fesih sebebini açık ve kesin
bir şekilde belirtmesi gereklidir. Yani, “ …şu tarihte
meydana gelen şu olay nedeniyle veya şu gün ve
saatte yaptığınız bu eylem nedeniyle iş akdiniz fesh
edilmiştir…” ifadesinin yazılı olarak muhataba imzası
karşılığı veya noter marifetiyle iletilmesi, bildirilmesi bir
zorunluluktur.
Bu konuda akılda tutulması gereken bir diğer husus da,
eğer iş akdi işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından
kaynaklanan bir sebeple feshediliyorsa hakkındaki
iddialara karşı işçinin yazılı savunmasının alınmak
zorunluluğudur. Gerçekten de, performans zayıflığı, işin
yapılmasında gerekli yatkınlığın olmaması, öğrenme
ve kendini geliştirme yetersizliği gibi yetersizlik veya
çalışanın bir davranışından ( kusurundan ) dolayı
fesih yapılacaksa çalışandan yazılı savunma alınmak
zorundadır.
Fesih Bildirimi Bir Süreye Tabi Midir? :
Evet, fesih hakkının usulüne uygun olması, yani,
çalışanın iş sözleşmesinin geçerli bir şekilde fesh
edilmesi için fesih bildiriminin feshi gerektirecek
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eylemin öğrenilmesini takip eden 6 (altı) iş günü
içerisinde, herhalde olayın meydana gelmesinden
itibaren 1 yıl içerisinde yapılması zorunludur. Burada,
iş günü kavramına dikkat etmeli, eğer işyerinde
cumartesi günleri de çalışma varsa bu gün de sürelere
dâhil edilmelidir. Süreye örnek vermek gerekirse,
işyerinde bir çalışanın diğerine sataşarak kavga
çıkardığını, darp ettiğini var sayalım, işveren haklı fesih
hakkını olayı öğrendikten sonra 6 işgünü içerisinde
kullanmalıdır. Bu 6 günlük süre, işveren olayı ertesi
gün öğrendiyse bu tarihten, bir ay sonra yurt dışından
döndükten sonra öğrendiyse dönüş tarihinden itibaren
başlayacaktır. Ancak, bir şekilde işverenin kavganın
meydana gelmesini takip eden 1 yıl içersinde olaydan
haberinin olmamış olması durumunda artık haklı fesih
hakkı bulunmayacaktır. Uygulamada işverenler çoğu
kez süreler nedeniyle davaları kaybetmektedir.
İspat Külfeti:
Mevcut yasal düzenlememize göre iş sözleşmesinin
işveren tarafından haklı sebeple feshi konusunun
mahkeme veya diğer idari organ veya birimler önünden
ispatlanması yükümlülüğü, sorumluluğu işverene aittir.
Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması zorunluluğunun
bir sonucu olarak ortaya çıkan bu hususun işverenler
tarafından genellikle göz ardı edildiğini gözlemliyoruz.
Gerçekten, feshin açık ve kesin bir gerekçeyle, yazılı
olarak ve süresinde yapılmaması halinde işveren ne
kadar haklı olursa olsun kıdem, ihbar tazminatları, kimi
hallerde ise işe iade ve boşta geçen sürelere ilişkin
tazminatlar ödemek zorunda kalmaktadır. İş Kanunu
düzenlemesi işveren ve işçiyi eşit güçte taraflar olarak
görmemekte ve kamu düzeni kaygısıyla yasanın
yorumlanmasında ve uygulanmasında işçi lehine bir
üstünlük tanımaktadır. Bu sebeple, çalışan ücret tutarı,
çalışma süreleri vb. pek çok şeyi sadece tanıkla ispat
edebilirken aynı konularda, haklı fesih de dâhil olmak
üzere işveren yazılı delil sunmak zorunda kalmaktadır.
Uygulamada en çok gözlemlenen hatalardan bir tanesi
de fesih bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçek
sebepten farklı ve süresi geçirildikten sonra bildirilmesi
olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle, gerçek sebep ne
olursa olsun çalışanın işsizlik maaşı alabilmesi için
bildirim “işveren tarafından fesih” olarak bildirilmekte,
daha sonra açılan davalarda bu bildirim nedeniyle
tazminat ödemeye mahkûm olunmaktadır.
Yine, işyerinde yapılan sözlü fesih bildirimini takiben
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daha sonra noterden fesih bildirimi yapılmakta, Yargıtay
tarafından bu fesih haklı olarak kabul edilmemektedir.
Eğer, işyerinde yapılan yazılı, imza karşılığı bildirimi
çalışan almaktan imtina ederse ki çoğu zaman çalışan
bu fesih bildirimini imzalamamaktadır, hemen bu
hususta bir tutanak düzenlenmeli, 6 günlük fesih
bildirimi süresi geçirilmeden ilgili bildirim noterden
çalışanın dosyasına sunduğu adresine gönderilmelidir.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı iş
mahkemelerinde davalar ezici bir çoğunlukla çalışan,
işçi lehine sonuçlanmaktadır. Yasanın kamu düzenini
gözeterek çalışanı gözetmesi, işçi lehine yorum ilkesini
kabul etmesi elbette bizce de olumludur, ancak,
işverenlerin özellikle şekil unsurlarına dikkat etmeleri
maddi gerçeğin ortaya çıkmasında adalete daha çok
yardımcı olacaktır.
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1.1.4. Blekinge-Karlkrona, İsveç – Telekom Şehri (Kümesi)
Blekinge (Karlskrona en büyük şehri) İsveç’in güneyindeki Baltık Denizi kıyılarında bulunan bir idari bölgedir.
Bölgenin yeniden yapılanma ve gelişimi, yenilik ve sanayi, bilim ve devlet işbirliği ile diğerlerinin yanı sıra, İsveç’in
Blekinge bölgesine yönelmiştir. 1980’li yıllarda, bölge ekonomisi geleneksel metal sanayiye dayanmaktaydı.
Bölgedeki temel sorun, yüksek işsizlik oranıdır. On yıl içinde, fikir, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) sektörlerinin
başarılı gelişimi olasılığına inanan ve üniversite, yerel yönetimler ve iş dünyasının aktif katılımı ile insanların
özverisi sayesinde, Blekinge, İsveç ve Avrupa’nın en gelişmiş bölgelerinden biri haline gelmiştir.
Şu anda, Telekom şehri dünyanın en büyük bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerini bir araya getiren önde gelen
uluslararası telekomünikasyon kümesidir. Küme içersindeki şirketler, Blekinge Institute of Technology adlı yerel
bir üniversite ile işbirliği içersinde olmakla birlikte yerel yönetimlerle büyüme, karlılığı, eğitim ve araştırma teşvik
etmekte ve geliştirmektedirler. Telekom şehrinde büyük şirketler ile birlikte, çalışanlar, kendi yetkinlik düzeyi ve
çok hızlı bir büyüme hızı ile karakterize olan bilgi teknolojileri konusunda uzmanlaşmış pek çok küçük işletmeler
de vardır. Telekom şehrindeki BİT küme şirketlerinin dinamik gelişimi yılda yaklaşık beş çalışan oranında istihdam
artışı sağlamıştır. Sonuç olarak, Karlskrona bölgesi, yaklaşık 100.000 nüfusa sahip olarak , %17 oranında BİT
sektörinde istihdam sağlamaktadır. 1990’lı yıllarda ise sektör dört kat artmıştır.
Küme mimarları genellikle Per Ericsson’du. İnovasyon Sistemleri İsveç Ajansı, VINNOVA, ve T. Dalke oluşmaya
başlayan kümenin iç ilişkilerini inşa etmekte ve bilgi-iletişim teknolojilerinin gelişimi için diğer destekçileri
aramaktaydı. İnsanların bağlılığıyla, 1987 yılında Blekinge Yazılım Merkez binası kurulmuştur. 1989 yılında
Blekinge Üniversitesi bilişim sektöründe eğitim amacıyla özelleştirilmiştir. 1990 yılında, Ericsson, bölgenin yeni
bir teknolojik profili başlatmıştır: Cep telefonları.
1993 yılında, il Telekom örgütü, aynı zamanda yerel yönetimlerin faaliyetleri dahil olmak üzere üniversite ile
şirketleri bir araya getirmek için kurulmuştur. Bu şekilde, küme gelişimi için çok önemli olan sanayi, bilim ve
düzenleyici olan tüm bölge arasındaki işbirliği sağlanmıştır. 1990’lı yılların ikinci yarısında uluslararası şirketleri
ve girişim sermayesi fonları tarafından önemli yatırımlar bölgeye yapılmıştır. Ayrıca, Blekinge Geliştirme Konseyi,
meslek lisesi ve toplum içinde bilgi teknolojilerinin önemine teşvik eden Geniş BT Blekinge for IT adlı organizasyon
kurulmuştur.
Telekom şehri, artan sayıda operatörlerden oluşan Blekinge kümesi üzerindeki bir ağdır. “Kazan-kazan”
stratejisine dayalı iş, üniversite ve yerel yönetimlerin, işbirliği ve iletişimi karakterize edilmiştir. Büyüyen pazar,
ortak, yeni ürünler, hizmetler ve çözümler yaratmak için fırsatlar sunmaktadır. Bölge başarısı geliştiricilerine göre,
küme geliştirme stratejisinin en önemli konusu, daha da geliştirilmesine yönlendirici alanları bulmaktır. Ayrıca,
anahtar faktör, böyle bir gelişmenin mümkün olduğuna inanılması ve küme gelişimi için ilişkiler kurulumu için
insiyatif kullanılmasıdır.
(http://metalklaster.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Aklastry-na-wiecie&catid=45%
3Aklastry&Itemid=93&lang=en )(09.07.2011)
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1.2. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
Bu bölümde Pakistan, Meksika, Şili ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerden belli sektörlerden küme örneklere
yer verilecektir:
1.2.1. Sialkot Kümeleri, Pakistan – Cerrahi Ekipman Kümeleri
Sialkot, yarım milyona yakın nüfusu ile, Pakistan’ın ihracat yoğunluğu en fazla olan kentsel merkezidir. Sialkot’un
kişi başına düşen ihracatı yaklaşık 1000 $ civarındadır ve bu ulus ortalamasının 15 katıdır. Sialkot, ayrıca, KOBİ
baskınlığıyla ve girişimcilik dinamizmiyle bilinen Punjab şehrinin bir parçasıdır. Alandaki birçok kent, özelleşmiş,
sektöre özgü üretim yapan küçük firma kümelenmelerinden oluşmaktadır. Sialkot’taki kümelenmeler, cerrahi
ekipmanlar, spor malzemeleri ve deri ürünleri üreten kümelenmelerdir ve ilk ikisi sadece bu şehirde üretilmektedir.
İstihdam bakımından en büyükleri, cerrahi ekipmanlar üreten kümelerdir. Silkaot’un işgücünün yaklaşık dörtte
birini doğrudan bir şekilde istihdam eder. Teknolojik olarak birbirlerine çok bağlı olmasalar da, tüm bu firmalar
Sialkot’un eşsiz ihraç atmosferinden faydalanırlar.
Cerrahi ekipman kümeleri 2000’in üzerinde çeşitte, çoğu paslanmaz çelikten yapılan, tıbbın cerrahi, ortodonti ve
veterinerlik alanında kullanılan, hassas ekipmanlar üretmektedirler. Bu ürünler çeşitli türde makas, pens, neşter,
şırınga, cerrahi bıçak, spatula, mengene ve retraktörlerdir. Birçok ürün (fonksiyon makası, operasyon makası, dikiş
makası gibi) kendi içerisinde çeşitliliğe sahiptir. Ayrıca, kümeler, kalite bakımından iki ayrı segment için üretim
yapmaktadır:
* Yüksek kalitedekiler ağır cerrahi kullanımlar,
* Düşük kalitedekiler de klinik kullanımlar.
Pakistan düşük kalitedeki ürünlerde, dünya ihtiyacının yarısını, yüksek kalitedekilerde ise neredeyse % 10’unu
karşılayabilmektedir. Paslanmaz çelikten yapılmış cerrahi ekipmanlarda ise dünya ticaretinin % 20’lik payını elinde
bulundurmaktadır. Dünya piyasaları içindeki tüm bu aktif varlığına rağmen, birçok üretici düşük teknoloji kullanarak
üretim yapmaktadır, Sadece birkaç firma yüksek teknoloji kullanarak elektromekanik ekipmanlar üretmektedir.
(Nadvi, 1999:85)
1920 ve 1930’larda, Sialkot’un yükselen metal endüstrisi önce Hindistan’a daha sonra da bölgenin geneline
ihracat yapmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, savaş ekonomisi arttıkça endüstride büyük bir ilerleme
yaşanmıştır. Bu nedenle, ortaya çıkışının 50. yılında, endüstri, iyi tasarlanmış, özelleşmiş, girdi tedarikçileriyle
birlikte kümelendirilmiş teknoloji hizmet merkezi haline gelmiştir ve üreticiler de önemli ölçüde büyümüşlerdir
Endüstrinin tarihi, yerel metal işçilerinin cerrahi ekipmanları tamir etmeye başlamasıyla birlikte, 1980 sonlarına
kadar dayanır. Daha sonra ise, Sialkot’un metal işçileri üreticiliğe ve tedarikçiliğe başlanmıştır. Metal üzerinde
çalışırken uzmanlık önemlidir ve bu nedenle bölge yüksek kaliteli kılıçlar, hançerler ve diğer metal ürünler üretmeye
başlamıştır.
Kümenin özü yaklaşık 300 firmadan oluşmaktadır. Bu birimler ihraç için tamamlanmış mallar üretmektedir. Birçoğu
ailelerin sahip olduğu ve işlettiği, belli ürünler üzerinde özelleşmiş, 20 kişiden daha az sayıda işgücü barındıran
ufak firmalardır. Bunların yanı sıra, 100’den fazla kişi çalıştıran, yaklaşık 30 firma da vardır. Ayrıca, Almanların
önderliğinde, birleşik üretim yapan bazı firmalar da yer almaktadır. (Nadvi, 1999:87)
Tedarikçilere ve taşeronlara ek olarak, kümenin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bir miktar özel ve kamu kuruluşu
da mevcuttur. Bunlar; devletin yönettiği İhraç Promosyon Ofisi, Metal Endüstrileri Geliştirme Merkezi, Sialkot Dry
Post Trust, ve Cerrahi Ekipman Üreticileri Kurumu ve Sialkot Ticaret Odası’dır.
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Nemlendirme ve Nemalma Metoduyla Kullanılabilir Temiz Su Eldesi
Yrd. Doç. Dr. Alp AKIN
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Ege Üniversitesi, Aliağa Meslek Yüksek Okulu, Rafineri ve Petrokimya Bölümü
Özet
Bu çalışmada, öncelikle, temiz su eldesi için kullanılan yöntemler incelendi. Daha sonra, saf su elde edilmesi için
kullanılan nemlendirme-nem alma metodu, güneş kolektörü, evaporatör ve kondenserden oluşan bir sistemde
yapılmış çalışmalarda incelendi. Ayrıca, bu sistem için değişik tasarım avantaj ve dezavantajlarından bahsedildi,
enerji ve kütle denklemleri verildi.
Anahtar Kelimeler: nemlendirme-nem alma, Güneş Kolektörü, Evaporatör, Kondenser
Abstract
In this work, firstly, methods used for production of clean water were investigated. After that, humidificationdehumidification method which is used to obtain pure water was examined in studies on a system consisted of
the solar collector, the evaporator and the condenser. Also, advantages and disadvantages of different design for
that system were mentioned and mass and energy equations were given.
Keywords: Humidification-Dehumidification, Solar Collector, Evaporator, Condenser
Giriş
Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişim 2015 raporuna göre (The United Nation World Water Devolopment Report),
2050 yılında, tarımda küresel olarak % 60 ve gelişmekte olan ülkelerde % 100 üretim artışı olacağı öngörülmüştür. Bu
nedenle, küresel tarımın su ihtiyacı mevcut büyüme oranları ile sürdürülemez olduğundan, ya sektör su kayıplarını
azaltarak su kullanım verimliliğini arttırması ya da mevcut su kaynaklarının (Deniz suyu, atık su gibi) kullanıma
uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde, insanların temiz su kullanımları da nüfusun
artmasıyla birlikte artmıştır. İnsanların kansere sebep olduklarından şüphelendiği, endokrinik bozulma ve diğer
sağlık problemlerine yol açan düşük seviyelerdeki pestistler, ilaç ve kişisel bakım ürünleri gibi kontaminasyonlar
atık sularda mevcuttur. Yaşamı sağlıklı sürdürebilmek için temiz suya ihtiyaç vardır. Ayrıca, suyun endüstriyel
kullanımında da temiz (kirletici maddeler içermeyen) suya ihtiyaç vardır. Shiklomanov tarafından hesaplandığına
göre, yeryüzü 1400 x 106 km3 su içeriyor, bunun yaklaşık % 97,5 okyanuslarda bulunmaktadır. Böylece deniz suyu
temiz su eldesi için büyük bir kaynaktır.
Deniz suyu temiz su eldesi için büyük bir kaynaktır. Günümüzde suyu arıtmak için kullanılan yöntemler,
Düşük basınç ile buharlaşma (Multi Stage Flash; MSF),Ters Osmoz (Reverse Osmosis; RO), Elektrodializ, Multi
Effect Distilation MED, Vapor Comprassion VC. Suyun tuzdan arındırılması prosesi için enerji ihtiyacı çok
yüksektir ve problem olabilir. Bu enerjinin karşılanması için ulusal enerji sistemine bağlanması uygun maliyetli
ve uygulanabilir değildir. Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamak
için uygundur. Güneş enerjisinden faydalanan deniz suyu arıtma sistemleri iki ana tipte tasarlanabilir; direkt ve
endirekt. Atmosferik nemlendirme ve nem alma prosesi endirekt bir prosestir ve temel olarak üç ana bölümden
oluşmaktadır; ıstıcı, nemlendirici ve yoğuşturucu. Güneş kollektörleri ısıtıcı olarak kullanılabilir havanın nemliliğini
arttırmak için nemlendirici yada evoporasyon kulesi kullanılır. Nemlendirilmiş hava kondenser de yoğuşturulur. Bu
üç aşamalı sistem birbirinden bağımsız ayrı bölümler halindedir. Yukarıda açıklanan tüm sistemin etkinliği kovanlı
distilatörlerden daha etkilidir. Çıkış parametrelerini optimize edebilmek için her bir bölme için ayrı hareket edebiliriz.
Kondenserdeki soğutma sistemiyle sıcak nemlendirilmiş hava arasındaki sıcaklık farkının artması destile edilen su
miktarını arttırır.
Bu konuda birçok deneysel ve teorik çalışma yapılmıştır. Enerjiyi güneş enerjisi ile karşılayan nemlendirme
ve nem-alma ile tuzlu suyu arıtan sistemlerin performansı, Yıldırım (Yıldırım, Solmuş, 2014) tarafından, Antalya
da iklim koşullarına bağlı olarak, değişik operasyon ve dizayn parametreleri dikkate alınarak incelenmiştir.
Sistem kapalı su-açık hava temelinde oluşturulmuştur. Sistem, düz plaka şeklinde güneşli su ısıtıcılı kolektör,
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düz plaka şeklinde çift geçişli güneşli hava ısıtıcılı kolektör, nem alma, nemlendirme ve depolama tankından
oluşmaktadır. Rüzgar hızı, nemlilik, ortam sıcaklığı ve güneş radyasyonu gibi meteorolojik veriler simülasyon
için giriş parametreleri olarak kullanılmıştır. Temiz su üretimi hava giriş hızıyla belirli bir noktaya kadar arttığı ve
bu noktadan sonra hava hızı arttırıldığında dahi azaldığı belirlenmiştir. Hava kütle akış hızındaki artış Optimum
hava besleme hızının belirlenmesi gereklidir. Orfi (Orfi et. al., 2004) tarafından yapılan çalışmada, hava için kapalı
ve açık, nemlendirme ve nem-alma sistemlerin karakteristikleri incelenmiştir deneysel sonuçlar incelenmiştir.
Güneş kolektörü, evaporatör, ve kondenserin giriş ve çıkışları arasındaki nem ve sıcaklığın değişimi ele alınmıştır.
Burada kullanılan evoparatör, dikdörtgen kesit alanına sahip yatay şekilde konumlandırılmıştır. 1,5 m2 değişim
yüzeyine sahip kondenserde deneyler yapılmıştır. Kabeel (Kabeel, El-Said, 2013), nemlendirme-nem alma
unitesi ve tek aşamalı flaş evaporasyon sisteminden oluşan hibrid güneş enerjili deselinasyon sistemini nümerik
metodlar kullanarak çalışmıştır. Sistemin, evoporasyona beslenen suyun kütlesel akış hızı, nemlendirme-nem
alma ünitesine beslenen havanın kütlesel akış hızı, evaporasyon ünitesine beslenen soğutma suyunun kütlesel
akış hızı, nemlendirme-nem alma ünitesine beslenen soğutma suyunun kütlesel akış hızı, havanın kütlesel akış
hızı ve soğutma suyunun giriş sıcaklığı gibi ana parametrelerin sisteme olan etkisini incelemiştir. Günlük temiz
su üretiminin 11.14 kg / m2 ‘ye kadar olabileceğini bildirmiştir. Yamalı (Yamalı, Solmuş, 2008), yaptığı deneysel
çalışmada, sistemin kurulumunun çalışma prensibini kapalı su ve açık hava döngüsü fikrine dayandırmaktadır.
Sistemin Dizaynı
Nemlendirme-Nemalma prosesi temelde iki tasarıma dayanır; Açık su / kapalı hava döngüsü ve kapalı su / açık
hava döngüsü. Açık su/kapalı hava döngüsünde, ısıtılan hava evaporatör (evaporatör kulesi veya nemlendirici)
ve kondenser (kondenser kulesi veya nemalma ünitesi) arasında kapalı bir döngüdedir. Kapalı su / açık hava
döngüsünde ise, hava direkt olarak güneş kolektöründe ısıtılır ya da sulu güneş kolektöründen alınan sıcak su ile
evaporatör de ısıtılır ve nemlendirilir. Sonra, hava nispeten soğuk tuzlu besleme ile soğutulan kondenser içinde
nemden arındırılır ve bir kısım nemi alınan hava birimi terk eder. Açık su / kapalı hava döngüsü Şekil 1’de verilmiştir
(Bundschuh, 2012). Kapalı su / açık hava döngüsüne en güzel örnek, güneşli desalinasyon sistemidir. Bunu da
Şekil 2’ de şematik olarak gösterebiliriz (Yıldırım, Solmus, 2014).
Kapalı su / açık hava döngüsünün avantajı, hava genellikle düşük bağıl neme sahip ortam koşullarında evaporatöre
girer, böylece, kondenser çıkışında doymuş hava ile karşılaştırıldığında su buharı yüklemek için yüksek bir
kapasiteye sahip olur.

Şekil1. Açık Su- Kapalı Hava Çevrim Sistemi (hava ısıtmalı)
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Şekil 2. Güneşli Desalinasyon Sistemi (Açık Hava- Kapalı Su Çevrimi)
Sistemde, nemli hava, nemlendiriciden (evaporatör), nem-alıcı (kondenser) alıcıya doğru taşıyıcı ortam olarak
kullanılır. Sistemin modellenmesi için 5 denge denklemine ihtiyaç vardır (Al-Enezi, Ettouney, 2006).
1- Kondenser Isı aktarım alanı için;

		

(1)

Burada,
kondenserdeki soğutma suyu kütlesel debisi (kg/s),
soğutma suyunun sabit basınç altında
özgül ısısı (kJ/kg K), Tco ve Tci sırasıyla soğuk suyun çıkış ve giriş sıcaklığı (oC), Ta3 ve Ta2 sırasıyla, kondenserdeki
hava akımının çıkış ve giriş sıcaklığı (oC), Uc kondenserdeki toplam ısı aktarım katsayısı (kW/m2 oC), Ac kondenser
ısı transfer alanı (m2).
Bu denklemde, mc kondenserdeki soğutma suyu akış hızı (kg/s), Tco ve Tci sırasıyla soğuk suyun çıkış ve giriş
sıcaklığı (oC), Ta3 ve Ta2 sırasıyla, kondenserdeki hava akımının çıkış ve giriş sıcaklığı (oC), Ac kondenser ısı transfer
alanı (m2) ölçülerek, kondenserdeki toplam ısı aktarım katsayısı Uc (kW/m2 oC) hesaplanabilir.
2- Nemlendiricideki Enerji denklemi;
					

(2)

Burada, L nemlendiricideki sıcak su kütlesel debisi (kg/s),
sıcak suyun sabit basınç altında özgül ısısı (kJ/kg
K), Two ve Twi sırasıyla suyun çıkış ve giriş sıcaklığı (oC), G kuru havanın kütlesel debisi (kg/s), ha1 ve ha2 sırasıyla kuru
havanın giriş ve çıkış entalpileri (kJ/kg), Qh nemlendiricideki enerji kaybı (kJ /s) değerleridir..
Bu denklemde, L nemlendiricideki sıcak su debisi (kg/s), Two ve Twi sırasıyla suyun çıkış ve giriş sıcaklığı (oC), G kuru
havanın kütle akış hızı (kg/s) ölçülerek, nemlendiricideki enerji kaybı Qh (kJ/s) bulunabilir.
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3- Kondenserdeki Enerji denklemi;
				

(3)

Burada, G kuru havanın kütlesel akış hızı (kg/s), ha3 and ha2 sırasıyla, kuru havanın giriş ve çıkış entalpileri (kJ/kg),
kondenserdeki enerji kaybı (kJ/s).

Bu denklemde, kuru havanın kütle akış hızı (kg/s),
lerek, kondenserdeki enerji kaybı

kondenserdeki soğutma suyu kütlesel akış hızı (kg/s) ölçü

(kJ/s) hesaplanabilir.

4- Toplam kütle transfer katsayısı

			

(4)

Burada, hwi ve hwo sırasıyla, sıcak suyun giriş ve çıkış entalpileri (kJ/kg), k havadaki nemin toplam kütle aktarım
katsayısı (kg/m2 s), a kütle aktarım alanı (ıslak alan) (m2/m3) , V nemlendirici kolon hacmi (m3). Bu denklemde,
toplam kütle aktarım katsayısı k bulunur.
5- Destile su akış hızı;
		
						(5)
Burada,

destile su kütlesel akış hızı (kg/s),

ve

sırasıyla, kondensere giren ve çıkan hava akımının

mutlak nemi ( kg H2O/ kg kuru hava).
Bu denklemde, G kuru havanın kütle akış hızı (kg/s) ölçülür ve kondensere giren ve çıkan hava akımının mutlak
nemi (kg H2O/kg kuru hava) hesaplanarak, destile su akış hızı

(kg/s), bulunur.

Sonuç
Bu teknik, kapasite de esneklik, orta kurulum ve işletme maliyetleri, kolaylık, yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılabilmesi ve bir miktar enerjinin geri kazanılabilmesini içeren bir dizi avantaj sunar. Ayrıca bu proses
atmosferik basınçta ve düşük sıcaklıkta gerçekleşir, böylece sistem bileşenleri mekanik zorlamalara maruz
kalmazlar ve malzemelerde korozyon aşınması büyük boyutlarda olmaz.
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* 69. Sayıda yayınlanan makalenin devamıdır.
6. SOĞUTMA ÇEVRİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Bu çalışmada, 10 kW soğutma kapasitesine sahip tek kademeli buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevriminin
termodinamik analizi gerçekleştirilmiştir. Yoğuşturucu sıcaklığı 45°C’de sabit tutularak R 410A, R 32, R 407A,
R 407B, R 407C soğutucu akışkanların farklı buharlaştırıcı sıcaklıklarındaki durumları incelenerek sonuçlar grafikler
verilerek irdelenmiştir.
Çalışmada, soğutma sistemlerinin termodinamik analizi gerçekleştirilirken aşağıda verilen kabuller yapılmıştır.
*Sistemdeki parça ve borulardaki sürtünmelerden oluşacak basınç kayıpları ihmal edilmektedir.
*Sistemin tümünde kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilmektedir.
*Kompresörün izantropik verimi %80 alınmaktadır.
*Soğutucu akışkan buharlaştırıcıda 5°C aşırı kızdırılmakta, yoğuşturucuda 5°C aşırı soğutulmaktadır.
*Kısılma vanasında soğutucu akışkanın entalpisi değişmemektedir.
Birçok soğutucu akışkan karışımlarından oluşmaktadır. Karışımların büyük çoğunluğu tek bileşenlerin gösterdiği
özellikleri göstermezler, bu tür akışkanlar “zeotrop” olarak adlandırılmaktadır. Sabit basınçta sabit sıcaklıkta faz
değiştiren saf bileşiklerin aksine zeotroplar belirli bir sıcaklık aralığı boyunca faz değiştirmektedir. Bu sıcaklık
farkına “sıcaklık kayması” denilmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında buharlaştırıcı ve yoğuşturucu sıcaklıkları
sırasıyla Tge ve Tfc noktasındaki sıcaklıkları ifade etmektedir. Analizi gerçekleştirilen soğutma çevriminin T–s
diyagramı Şekil 2’de verilmektedir.
Soğutma makinalarının ısıl değerlendirilmesi etkinlik katsayısıyla yapılır. Soğutma makinalarının etkinlik katsayısı
birim güç tüketimi için sağlanan soğutma etkisi olup, aşağıdaki bağıntıyla ifade edilmektedir.

				 (1)

Buharlaştırıcı ısı miktarı,
				 (2)

yoğuşturucu ısı miktarı,
				 (3)

ve kompresör iş miktarı,
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					(4)
bağıntıları kullanılarak hesaplanmaktadır.

1–2
2–3

Sıkıştırma işlemi

=0.8

Sabit
basınçta
ısı
atımı
işlemi
3
hali
aşırı
soğutma
(Tfc = 45°C çevrimlerde sabit alınmıştır.)

3–4

Kısılma işlemi

4–1

Sabit basınçta ısı alımı işlemi (buharlaştırıcı)

(yoğuşturucu)
T3=Tfc-5°C

1 hali aşırı kızdırma T1=Tge + 5°C
Şekil-2 Soğutma çevriminin T-s diyagramı
Buharlaştırıcı sıcaklığına göre farklı soğutucu akışkanların kullanılması durumundaki kütlesel debi değişimleri
Şekil 3’de verilmektedir. Sabit soğutma yükü şartlarında buharlaştırıcı sıcaklığı arttıkça soğutucu akışkan debisi
yaklaşık doğrusal olarak azalmaktadır. R 407B en yüksek kütlesel debiye sahip soğutucu akışkandır, sonra
R 407A, R 407C, R 410A ve R 32 soğutucu akışkanları gelmektedir.

Soğutucu Akışkanın Debisi (kg/s)
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0.025
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Buharlaştırıcı Sıcaklığı (°C)

Şekil-3 Farklı soğutucu akışkanlar için akışkan kütlesel debisinin buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi
(10 kW soğutma kapasitesi için)
Farklı soğutucu akışkanlar için kompresör gücünün buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimleri Şekil 4’de
verilmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, buharlaştırıcı sıcaklığı arttıkça istenilen soğutma yükünün sağlanabilmesi
için gereken kompresör gücü azalmaktadır. R 407B en fazla kompresör işi gerektiren soğutucu akışkandır, sonra
sırasıyla R 410A, R 407A, R 32 ve R 407C gelmektedir.
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Şekil-4 Farklı soğutucu akışkanlar için kompresör gücünün buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi

Şekil 5’de farklı soğutucu akışkanlar için basınç oranının buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi verilmektedir.
Basınç oranları incelendiğinde, en yüksek değere R 407C soğutucu akışkanı sahiptir, sonra sırasıyla R 407A,
R 407B, R 32 ve R 410A akışkanları gelmektedir. Basıç oranının düşük olması kompresör verimliliğinin artmasına
ve boyutlarının küçülmesine neden olmaktadır. Bu açıdan grafik incelendiğinde R 410A ve R 32’nin diğer alternatif
soğutucu akışkanlara göre daha avantajlı bir durum sergilemektedir.

8
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Şekil-5 Farklı soğutucu akışkanlar için basınç oranının buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi

Soğutma yükü 10 kW olan bir soğutma sisteminde farklı soğutucu akışkanların kullanılması durumunda
buharlaştırıcı sıcaklığına göre yoğuşturucu kapasitesinin değişimi Şekil 6’da verilmektedir.
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Farklı soğutucu akışkanlar için buharlaştırıcı sıcaklığına göre soğutma etkinlik katsayısının değişimi Şekil 7’de
ve enerji etkinlik oranının değişimi Şekil 8’de verilmektedir. Şekillerde görüldüğü üzere, buharlaştırıcı sıcaklığının
artması ile soğutma etkinlik katsayısı ve dolaylı olarak enerji etkinlik oranı artmaktadır. En yüksek soğutma
etkinlik katsayısına (COPSM) sahip soğutucu akışkan R 407C’dir. Buharlaştırıcı sıcaklığı -20°C ile -2°C arasında R
32’nin soğutma etkinlik katsayısı R 407A’dan büyüktür, fakat -2°C ile 10°C arasında R 407A’nın soğutma etkinlik
katsayısı R 32’den büyüktür. Sonra sırasıyla R 410A, ve R 407B soğutucu akışkanları gelmektedir.
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Şekil-6 Farklı soğutucu akışkanlar için yoğuşturucu kapasitesinin buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi

Soğutma Etkinlik Katsayısı (COP SM)
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Şekil-7 Farklı soğutucu akışkanlar için soğutma etkinlik katsayısının buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi
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Şekil-8 Farklı soğutucu akışkanlar için enerji etkinlik oranının buharlaştırıcı sıcaklığına göre değişimi
7. SONUÇ ve ÖNERİLER
Alternatif soğutucu akışkanların belirlenmesinde ozon delme potansiyeli, küresel ısınma potansiyeli, enerji
verimliliği, güvenlik, ekonomiklik gibi birçok faktör dikkate alınmalıdır. Bu faktörlerini hepsini tamamen karşılayan
bir soğutucu akışkan mevcut değildir. Alternatif soğutucu akışkan seçiminde bu faktörleri en uygun şekilde
karşılayacak, seçimi yapmak gerekmektedir.
Bu çalışma kapsamında ozon tabakasına hiç zararı olmayan HFC grubu soğutucu akışkanlardan R 410A, R 32, R
407A, R 407B ve R 407C’nin 10 kW soğutma kapasitesine sahip bir soğutma çevriminde kullanılması durumu
irdelenmiştir. En yüksek soğutma etkinlik katsayısına R 407C soğutucu akışkanı sahiptir. Buharlaştırıcı sıcaklığına
göre R 32 veya R 407A soğutucu akışkanları ve sonrasında R 410A, ve R 407B gelmektedir.
Yasal düzenlemeler ile CFC ve HCFC soğutucu akışkanlarının yerine HFC soğutucu akışkanların kullanımı sağlanarak
ozon delme potansiyel değerleri elimine edilmiştir. Çevresel açıdan önem arz eden bir diğer durum ise küresel
ısınma potansiyelidir. Çalışma kapsamında incelenen HFC grubundaki soğutucu akışkanlardan R 32 “675” ve
R407C “1774” küresel ısınma potansiyel değerleri ve soğutma etkinlik katsayıları ile birlikte değerlendirildiğinde
diğer soğutucu akışkanlardan öne çıkmakta ve cazip bir çözüm olarak görülmektedir.
Günlük hayatımızın vazgeçilmez teknolojilerinden biri olan soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanların
kontrolsüz olarak atmosfere bırakılmaları önlenmeli ve çevreye en az zarar veren soğutucu akışkanların sistemlerde
kullanımının sağlanması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Alternatif soğutucu akışkanların geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi için gerekli teşvikler sağlanmalıdır.
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Denizden Gelen Lezzet
Fırın ve Izgaralar

Haluk SEVEL
h.sevel@imeksan.com
Levrek Dolması (4 Kişilik)
Malzeme:
1 kg Levrek (fileto çıkarılmış)
20 adet karides (küçük)
1.5 çay kaşığı kekik
4 çorba kaşığı krema
4 adet defne yaprağı
10 dilim kaşar peyniri (ince dilimlenmiş)
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 adet sivri biber
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı tereyağı
200 gr mantar
2-3 dal ince kıyılmış maydanoz
1 çorba kaşığı çam fıstığı
2 çorba kaşığı ince dövülmüş ceviz
½ çay kaşığı hindistan cevizi (isteğe tabi)
Karabiber
Tuz
Yapılışı:
Tereyağını eritip ince kıyılmış kuru soğanları kavurun. Soğanlar kavrulunca ayıklanmış karidesleri ve mantarları
küçük parçalar halinde doğrayıp ilave edin. Küp şeklinde kestiğiniz domatesleri, dilimlenmiş sivri biberi de koyup
karıştırın. Tavaya maydanoz, ceviz, hindistan cevizi ve çam fıstıklarını ilave edip tekrar harmanlayın. Karabiber ekip
ateşten indirin.
Güveç kabına kekikleri serpin ve defne yapraklarını yerleştirin. Levrek filetoların yarısını güvece serin ve
hazırladığınız malzemeyi üzerine yayın. Kalan filetoları da üzerine dizin. Güveç kabının boş kalan kenarlarına
kremaları yerleştirip 180 °C’a ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Çıkarıp kaşar dilimlerini yerleştirip tekrar fırına
verin. Kaşarlar eriyince çıkarıp sıcak servis yapın.
Afiyet Olsun.
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36 yıllık tecrübe,

Frigocraft soğutma grupları ile birlikte

Ayrıntılı bilgi ve ürünleri görüntülemek için;
cantas.com’u ziyaret edin.

