






• Hızlı ve kolay kullanımlı kurulum sihirbazı

• Türkçe menü

• Kurulum sihirbazı ile bir merkezi sistem kontrolü 

kurarak programlama süresini azaltan enerji 

tasarrufu özellikleri

• Optimize edilmiş kontrol algoritmaları ve fabrika 

ayarı ile güvenli kontrol 

• Ticari soğutma için yaygın olarak kullanılan  HFC 

paket uygulamalarını kapsar

5 dakika
Merkezi sistem 
kontrolünün 
kurulum sihirbazı ile 
programlanma süresi

AK-PC 551 ile merkezi

soğutma sistemlerinin kontrolü

artık çok daha kolay

www.danfoss.com.tr
Tel: 0216 600 50 50 | danfoss@danfoss.com.tr





OLAYLAR ve ȘEYLER 

 “Herkes olduğu yerde durduğu an herkesin göremeyeceği olay ve giderek 
eremeyeceği bir anlam yoktur. Bir olayın, bir anlamın üstüne herkes atlamaya kalkıșırsa, çok 
“sürüce” bir durum ortaya çıkar.”
                    Özdemir ASAF, etikalarından

 Yıllardan 2016 aylardan Nisan, Üniversiteye bașladığım 1972’lerden beri 
olușagelen gelișmeleri gözler önüne getiriyorum… Satırlara sığmaz… Televizyonlardan 
sıklıkla yayınlanan bir haber: “Türkiye 2030’lu yıllarda temiz su sıkıntısı çekecek bir ülke 
haline gelecek.” Bu salt Türkiye’nin sorunu değil tabii ki, Dünya giderek kendi sonunu 
veya dengesini hazırlıyor. Nereye kadar, kim dur diyecek, kimler dur diyecek, birey 
olarak görevlerimiz yok mu? Kurum ve kurulușlar olarak görevlerimiz yok mu? Gelecek 
yılların en önemli sorunları temiz su, temiz gıda, temiz enerji ve üretken temiz topraklar bulabilme. Teknolojiyi de bu 
korunumu gerçekleștirecek düzeylerde yerli yerinde kullanabilmek te bu sorunlardan. 

 Teknoloji üst düzeylerde, her tür cihaz ve ekipmanda öylesine özellikler var ki kaçını sürekli kullanabiliyoruz 
bu özelliklerin tartıșılır. Günümüzde kontrol edilemeyecek, izlenemeyecek, programlanamayacak hiçbir özellik 
yok neredeyse. Yeter ki problemi yașayın, doğru tespit edin, gerekliliğini saptayın o sorun kontrol altına alınabilir. 
Evlerimiz akıllı evler haline getirildi, yoğunlukla emniyet amaçlı olanlar çok uygulananlar, stor açma kapama, sürekli 
görsel izleme ve kayıt, alarm, sesli uyarma vb. birçok uygulama. Enerji verimliliği anlamında da birçok uygulama 
kontrol altında, ısı pompalarının veya ısıtma soğutma sistemlerinin bilgisayar ve akıllı telefonlarla kontrolü, bașlatma, 
durdurma ve niceleri… Bu sistemler var ama yaygınlık ya da, sahip olanlar ne denli efektif bu sistemleri kullanıyor 
tartıșılır. Özellikle merkezi ısıtılan-soğutulan-havalandırılan büyük yapılarda bu tür kontrollerin yapılması ve enerji 
kullanımlarının sürekli izlenmesi önem tașımakta. Enerji kullanımlarının özellikle bu tür yapılarda yönetilmesinin 
önemi açık. Bu tür binalara enerji performans sertifikaları vermekle sorun çözülmez, enerji kullanımları açısından 
gerekli özenin de gösterilmesi gerekmez mi?

 Kısaca teknolojiyi doğru mekanlara doğru akıtıp kullanmak gerekliliği var? Gereksiz fonksiyonlar ya da 
kullanımı nadiren olabilecek uygulamalara çözüm getirmenin gerekliliği tartıșılır.

 Sektörümüzün önemli kaygılarından birisi de, yetișmiș eleman bulmada ki sorunlar. Her alan için bu yetișmișlik 
önemli olmakla birlikte, teknik konularda yeterli, teori ve uygulamayı kavramıș, bilgi birikimlerini ürün geliștirme, yeni 
tasarım ve araștırmada değerlendirebilen, çalıșma alanındaki sorunları görebilen sorun çözebilen ön birikimli kendine 
güvenen, birlikte çalıșmaya yatkın iyi insan özellikleri olan mühendisler yetiștirmekten söz ediyorum. Bu boșluğun 
doldurulmasında el yordamıyla, değișik kurum ve kurulușlar iș edinip, önemli çalıșmalara imza atmakta. İlgili kurum 
ve kurulușlarımızın potansiyellerini de gözetip, bunu bir sorun olarak iș edinip, stratejik planlamalarla bu mühendis 
ve her tür gereksinim duyulan elemanların yetișmesine katkıda bulunması gerekir. Bu da sektörde ilgili kurum ve 
kurulușların bulundukları yerden durumu iyice gözlemleyip, diğerleriyle birlikte sorunun nasıl çözümleneceğine ilișkin 
birlikte davranıșlarda bulunması gerekir.

 Son söz: Siz de bağımsız, diğer yapılanları görmeden, tekrarlarla benzer çalıșmalara yönelmeyi “sürüce” 
bulmaz mısınız? Gün birlik olma, iyi tespitler yapma, doğru birlikte üretimler gerçekleștirme zamanı. Sektörün tüm 
kurumlarının, üniversitelerimiz dahil diyaloglarını her türlü konuda üst düzeylerde tutma zamanıdır. Termodinamiksel 
anlamda bir nitelemeyle bitirmek isterim: 

“Her türlü çalıșmanın da entropik bir değerlendirilmesi yapılmalıdır, birbirini tekrarlayan çalıșmalar, güçlerin 
bileșkesinden yararlanamama tersinmezlik olușturur, istenen bașarıya ulașmayı sağlayamaz” Olaylar ve șeylerde 
tersinmezlikler (çalıșma kayıpları) en aza indirgenmelidir…

                        Sevgi ve Saygılarımla, 
                         Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
                         Editör





ESSİAD’dan Haberler

Derneğimiz, T.C. Ekonomi Bakanlığında 19.02.2016 tarihinde gerçekleștirilen, Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa 
ELİTAȘ’ın açılıș konușmasını yaptığı 3. Kümelenme Konferansı’na katılım göstermiștir.

UR-GE projelerinin değerlendirildiği 3. Kümelenme konferansında Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa ELİTAȘ 
“23 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe koyduğumuz “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliștirilmesinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ’i (UR-GE), Bakanlığımız koordinasyonu ve desteği ile İșbirliği Kurulușlarımızın, KOBİ’lerimizin 
rekabet güçlerini geliștirmelerine yönelik faaliyetlerini gerçekleștirdikleri bütünleșik bir destek mekanizmasıdır. 
2011 yılında uygulanmaya bașlanan UR-GE Tebliğimiz çerçevesinde 171 İșbirliği Kurulușu tarafından yapılan 
bașvurular neticesinde destek kapsamında alınan 242 projeden 81 proje tamamlanmıș olup, 161 proje aktif 
olarak yürütülmektedir. Sektörel çeșitlilik açısından da geniș bir yelpazeye yayılmıș olan projelerimiz kapsamında 
5234 firmamızla birebir temas halinde 1228 faaliyet gerçekleștirilmiștir.” demiștir. 3. Kümelenme Konferansı’nda 
gösterimi yapılan UR-GE Projeleri tanıtım filmi ve konferans esnasında kullanılan sunumlar T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’nın web sitesinden temin edilebilir.

Derneğimiz 3. Kümelenme Konferansı’na Katıldı

Derneğimiz 26 Yașında
17 Ocak 1990’da kurulan Derneğimizin bu yıl 26. Yıldönümünü kutlamaktayız. Dernek 
Üyelerimizden gelen mesajlar așağıda yer almaktadır. 

Ömer Sabri Kurșun: Günaydın dostlarım 26 yașına basan derneğimizi ve bu yașı görmesini 
sağlayan dernek kurucularını, bu güne değin gelmiș geçmiș tüm yönetim kurullarını, 
huzurundaki yönetim kurulunu, çalıșanlarını ve tüm üyelerimizi kutluyorum. Sevgi ve 
muhabbetle...
Murat Kurtalan: Nice seneler

Mesaj gönderen üyelerimize mesajları için teșekkür ederiz.
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tek hamle!
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD’ın Düzenlediği MCE 2016 Fuarı Yurt Dıșı İș Gezisi Bașarıyla Sonuçlandı

İklimlendirme sektörünün en prestijli fuarı olarak kabul edilen Mostra Convegno Expocomfort, Mart ayında 
İtalya’nın Milano șehrinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Derneğimizin toplam 14 firma ile gerçekleștirdiği KOSGEB 
Destekli MCE 2016 Yurt Dıșı İș Gezisi programı bu yıl da oldukça bașarılı geçti.

 

2 yılda bir gerçekleștirilen, İklimlendirme sektörünün en prestijli ve gözde fuarı olan Mostra Convengo Expocomfort, 
bu yıl da dünyanın dört bir yanından firmaları ağırladı. Sergi standlarının yanı sıra sektöre yönelik seminerler, 
konferanslar ile özel firma toplantılarını da bünyesinde barındıran fuara ESSİAD, İZKA desteği ile yürüttüğü proje 
kapsamında kurulmakta olan EHİS Aktedite Test ve Analiz Laboratuvarı’nın da tanıtıldığı stand ile katılım gösterdi.
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ESSİAD’dan Haberler

Derneğimizin organize ettiği KOSGEB destekli Yurtdıșı İș Gezisi Programı ikili görüșmeleri kapsamında katılımcı 
firmaların Atisa Aero, Dixell-Emerson ve Nicotra-Gebhardt ile yaptıkları ikili görüșmeler oldukça verimli geçti. 

Dixell-Emerson

Nicotra-Gebhardt

Atisa Aero

ATF (İtalya Soğutma Teknisyenleri Derneği)

Organizasyon kapsamında gerçekleștirdiğimiz 
teknik gezi ziyaretinde ise İtalya’nın Alessandra 
bölgesi, Casale Monferato Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyette olan Sanden Vendo firması 
ziyaret edildi. Fabrika ziyareti sırasında üretim 
teknikleri hakkında bilgi edinildi. 

Hem derneğimiz hem de üyelerimiz için oldukça 
verimli geçen fuarda, İngilizce ve Türkçe olarak 
hazırlanan Üye Profil Kataloğu,derneğimizin yayın 
organı olan Soğutma Dünyası dergisi ve EHİS LAB 
tanıtım broșürlerinin dağıtımı gerçeklești.

Sanden Vendo

Dixell-Emerson

Bir diğer önemli görüșme ise derneğimiz ile ATF (İtalya 
Soğutma Teknisyenleri Derneği) arasında gerçeklești. 
ATF’nin Genel sekreteri Dott. Marco Buoni ve Dıș 
İlișkiler Sorumlusu Federico Riboldi ile gerçekleștirilen 
görüșmede Buoni, İtalya ve İngiltere’deki eğitim 
enstitülerinden eğitmenlerin Türkiye’ye gelerek 
sektörümüze yönelik eğitimler verebileceğini belirtti. 

Özellikle “Geleceğe Değer Katmak” adlı AB projemiz 
kapsamında gerçekleștirilecek faaliyetler hakkında ATF 
ile görüș alıșveriși yapıldı.
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ESSİAD’dan Haberler
Üyelerimizin Standlarından Görüntüler

ACS Daikin

DoğuEneko Friterm

İmbat İmeksan

Karyer

KLS Termokar

Venco

Systemair HSK

Üntes
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MMO İzmir Șubesi’nin 28. Olağan Genel Kurulu ve 
Seçimleri, 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçeklești. 16 Ocak 2016 
Cumartesi günü gerçekleșen Genel Kurul’un ardından, 
17 Ocak 2016 Pazar günü Yönetim Kurulu seçimleri 
yapıldı. Çağdaș Demokrat Makina Mühendisleri’nin 
olușturduğu tek listenin katıldığı seçimlerde toplam 
1321 üye oy kullanırken, bu oylardan 1298`i geçerli 
sayıldı. Seçimler sonucunda Çağdaș Demokrat Makina 
Mühendisleri, geçerli oyların tamamını alarak 28. 
Dönem Yönetim Kurulu’nu olușturmaya hak kazandı.

MMO Üyesi Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve ESSİAD Üyelerinin de katıldığı Genel Kurul sonunda MMO İzmir Șubesi 
28. Dönem Yönetim Kurulu șu isimlerden oluștu:

Derneğimiz Anfaș Hotel Equipment Fuarında

Derneğimiz 13-16 Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleștirilmekte olan Anfaș Hotel Equipment 27. Uluslararası 
Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarına standlı olarak katılım göstermiștir. Fuarda Derneğimizin 
tanıtımı gerçekleștirilmiș olup, fuardaki ilgili firmalarla üyelik konusunda görüșmeler yapılmıștır. Dernek Standımıza 
kataloglarını gönderen üyelerimizin katalogları fuar katılımcıları ile paylașılmıș, ürünler ile ilgili gelen talepler için 
ilgili firmalarımızın bilgileri verilmiștir.

ESSİAD’dan Haberler

Dernek standımız Cantek Üstünsoy

MMO İzmir Șubesi’nin 28. Dönem Yönetim Kurulu Belirlendi

Asil Üyeler

Güniz GACANER
Yüksel YAȘARTEKİN
Melih YALÇIN
Tayfun ÇAYLAN
Amaç SARIGÜLÜ
Gürkan DURGUN
İskender KÖKEY

Yedek Üyeler

Dilek FERDA YAMANLAR
Derya ALKAN 
Özgür YALÇINKAYA 
Ahmet Ümit SERÇE  
Elif Eda DOĞAN
Okay GÖNEN
İlkin BOZ
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ESSİAD’dan Haberler

TAD – Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı Tanıtımı
ISKAV ve Derneğimiz tarafından düzenlenen TAD – Test Ayar Dengeleme Sertifika Programı Tanıtımı 27 Ocak 
2016 tarihinde ISKAV Fonksiyon Test Ayar Kontrol Komisyon Bașkanı Sayın Taner YÖNET tarafından yoğun katılım 
ile gerçekleștirilmiștir.

Yapılarda yer alan mekanik sistemlerin TAD (Test Ayar Dengeleme) ișlerinin sertifikalandırılmıș mühendis ve 
firmalar tarafından standartlara uygun yapılması ile kurulu sistemlerin doğrulamasının yapıldığı TAD ile; cihazlar 
doğru noktalarda çalıștırılarak enerji tasarrufu sağlanır. Yatırımcı yapılan ișin doğruluğundan emin olur. Yapılan 
ölçümlerle hava ve su akıșları dengelenir, binanın her noktasında istenilen konfor șartları sağlanır. Test Ayar 
ve Dengelemesi yapılan sistemler, tasarımcısına tasarımını, uygulayıcısına uygulamasını ve üreticisine cihazını 
doğrulatma fırsatını vererek haksız rekabetin önlenmesi sağlanacaktır.

Sektörümüzün Duayenlerinden Sayın Müjdat ȘAHAN ile 
İklimlendirmede Nem Yükü Hesabı ve Nem ile Mücadele Bilgilendirme Toplantısı

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezimiz kapsamında 03 Șubat 2016 tarihinde İklimlendirmede Nem Yükü Hesabı ve 
Nem ile Mücadele Bilgilendirme Toplantısı İm Makina San. ve Tic. Ltd. Ști. Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Müjdat 
ȘAHAN’ın sunumu ile gerçekleștirilmiștir. Katılımcılar Sayın Șahan’ın değerli bilgilerini dinledikten sonra soru-
cevap bölümüne geçildi. Toplantımız yoğun ve ilgili bir katılımcı kitlesine hitaben gerçekleștirilmiș olup, Sayın 
ȘAHAN’a değerli katkılarından dolayı çok teșekkür ederiz.
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ESSİAD’dan Haberler
Ufuk 2020 Eğitim ve Bilgi Günü’ne Katıldık

Ufuk 2020 Eğitim ve Bilgi Günü, TÜBİTAK AB Çerçeve 
Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve Yașar 
Üniversitesi Avrupa Birliği Merkezi ișbirliği ile 24 
Mart 2016 Perșembe günü Yașar Üniversitesi Selçuk 
Yașar Kampüsü Yeni Bina Konferans Salonu‘nda 
gerçekleștirildi.

AB liderleri Ekim 2014’de iklim değișikliği ile 
mücadele etmek için ortak hareket etme kararı 
alarak, bu amaç paralelinde AB 2030 hedeflerini 
belirlediler. Bu hedefler 2020 iklim ve enerji paketi 
üzerine konularak belirlendi. 

•AB sera gazı emisyonlarının en az %40 azaltılması, (1990 seviyelerine göre)
•AB’nin enerji portföyünde yenilenebilir enerjinin payının %27’ye yükseltilmesi, 
•Enerji verimliliği yoluyla enerji tüketiminin %27 azaltılması.

Sektörümüzü yakından ilgilendiren, Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı, güvenilir, düșük maliyetli, kamuoyu 
tarafından kabul görmüș, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçiși ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın 
azaltılması ile sınırlı kaynaklara erișim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değișikliği gibi sorunlarla mücadele etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda; Enerji Verimliliği, Rekabetçi Düșük-Karbonlu Enerji, Akıllı Șehirler ve Toplumlar 
alanlarındaki etkinlikleri destek kapsamına alındı.

Ege Üniversitesi’nde Kurulacak Olan 
“Eğitim ve Danıșmanlık Merkezi” Toplantısına Katıldık

Ufuk 2020 kapsamında yürütülen, Ege Üniversitesi 
İnșaat Mühendisliği Bölümü’nün ortak olduğu, Train-
to-NZEB (nearly zero energy buildings): The Building 
Knowledge Hubs (Yaklașık Sıfır Enerjili Binalar Eğitimi 
- Bina Danıșma Merkezleri) projesi ile Ege Üniversitesi 
bünyesinde “Eğitim ve Danıșmanlık Merkezi” 
kurulacaktır. 

Söz konusu proje kapsamında verilecek eğitim 
içeriklerinin ve pratik uygulama sahasının olușturulması 
için sektörel deneyim ve bilgi aktarımı konusunda EBSO 
Enerji ve Enerji Verimliliği Çalıșma Grubu’na gelen talep 
doğrultusunda derneğimizin de dahil olduğu bir alt 

çalıșma grubu kuruldu. Çalıșma grubunun 01 Nisan 
2016 günü gerçekleștiren ilk toplantısında, konu ile 
ilgili görüș alıșveriși ve görev dağılımı yapıldı. 

Türkiye’nin yanısıra 11 ülkenin katıldığı proje 
kapsamında uzman ve uzman olmayanların sıfıra 
yakın enerjili binaların uygulaması için eğitim alması 
hedeflenmektedir. 
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ESSİAD’dan Haberler

Ege Plasder Derneğimizi Ziyaret Etti

Ege Plasder Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Erol PAKSU 
ve Danıșmanı A. Saniye Akgünlü derneğimize ziyaret 
gerçekleștirdiler. Toplantı sırasında dernek çalıșmaları hakkında 
bilgi verildi ve birlikte yapılabilecek çalıșmalar hakkında 
görüșüldü.

Plastik sanayicilerini temsil eden bölgedeki tek dernek olan 
Ege Plastik Sanayicileri Dayanıșma Derneği (Egeplasder) 2001 
yılında kurulmuș, halen 115 üyesi bulunmaktadır. Dernek, 
sektör sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunmakta, 
yurt içi-yurt dıșı fuar katılımı organizasyonları, sektörel 
dergi çalıșmaları, mesleki eğitim seminer ve konferanslar 
düzenleyerek, AB ve devlet destekli projeler yürütmekte olup 
2011 yılında da kurucu beș dernek ile birlikte PLASFED (Plastik 
Sanayicileri Federasyonu) kurulușunu gerçekleștirdi.

EBSO ve Ege Plasder ișbirliği ile ilk plastik ihtisas sanayi bölgesi 
olan “Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesini” 

plastik sektörüne kazandırma çalıșmaları da hızla devam ediyor. Sayın Salih ESEN Bașkanlığındaki OSB Yönetim 
Kurulunda, Sayın Erol PAKSU, aynı zamanda ESSİAD Yüksek İstișare Kurulu Bașkanı olan Sayın Metin AKDAȘ, 
Menemen Belediye Bașkanı Sayın Tahir ȘAHİN ve  Sayın M. Kazım SERTDEMİR görev yapmaktadır. Ege Plasder-
İMPİOSB ișbirliği ile de sektöre yönelik projeler yürütülmektedir. ESSİAD olarak yürütmeyi planladığımız mesleki 
yeterlilikler ile ilgili akredite sınav merkezi olma yolundaki hedefimiz hakkında Ege Plasder ile görüș alıșveriși 
gerçekleștirildi.

Sektörümüzün önemli hedef müșterileri arasında olan, plastik sanayicileri tarafından 5000 kișiye istihdam ve 
ülke ekonomisine katma değer sağlayacak İMPİOSB’de halen ikisi uluslararası çapta olmak üzere 6 firma tesis 
yatırımına bașlamıș, 7 firma da önümüzdeki aylarda yatırımlarına bașlayacaktır.

Derneğimiz yürütmekte olduğu Okuldan İșe Projesi kapsamında, okulların kapanmasına ve staj sezonunun 
açılmasına az bir zaman kala faaliyetlerini hızlandırdı. Özellikle mesleki ve teknik liseler, üniversitelerin 
iklimlendirme alanında eğitim veren Meslek Yüksekokulları ile ağırlıklı olarak Makina Mühendisliği öğrencilerinin 
sektöre kazandırılmasını amaçlayan derneğimiz, bașta üye firmalarımız olmak üzere sektörde tanınmıș firmaların 
da desteğini arkasına alarak proje çalıșmalarına hızla devam etmektedir. Bugüne kadar staj imkanı verdiği 
öğrencilerden 2 öğrenciye ise, eğitimleri sonunda üyelerinin iș imkanları ile bulușturmanın gururunu yașıyor.

İzmir’in en kıymetli* sektörlerinden olan İklimlendirme sektöründeki en büyük sıkıntıların bașında gelen nitelikli 
personel istihdamı sorununu çözmek için var gücüyle çalıșan derneğimiz, yürüttüğü proje ile bu yaz da 23 öğrenciyi 
mesleki yetkinliklerinin arttırılması ve sektöre kazandırılması için, bașta İzmir firmaları olmak üzere çeșitli 
bölgelerdeki firmalarda staj imkanı sağlamaktadır. Derneğimiz bir taraftan firmaların taleplerini değerlendirip, 
diğer yandan öğrencilerin belirledikleri alanları göz önüne alarak her bir öğrenciyi, yöneldiği alanda deneyim sahibi 
yapma konusunda oldukça hassas davranmakta ve gerekli çalıșmaları bu yönde gerçekleștirmektedir.

ESSİAD  Okuldan İșe Projemiz Kapsamında Gerçekleștirilen Staj Çalıșmaları 
Bașarı ile Devam Ediyor
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ESSİAD’dan Haberler

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Ști. Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Ufuk ALTINTOP ile Kliterm Expo Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, Klima Teknolojileri Fuarı ile ilgili olarak Dernek 
Merkezimizde gerçekleșen toplantıya Yönetim Kurulu 
Bașkanımız Sayın Hakan SEMERCİ ve Genel Sekreterimiz 
Sayın Aylin GEL katıldı.

Toplantıda, 8-9-10 Aralık 2016 tarihinde İZFAȘ ve Messe 
Stuttgart Ares Fuarcılık ișbirliği kapsamında İZFAȘ yeni fuar 
alanı olan “Fuar İzmir”de gerçekleștirilecek olan Kliterm Expo 
Fuarı hakkında görüșme sağlandı.

Ayrıca Kliterm Expo Fuarı ile eșzamanlı olarak düzenlenecek 
olan Ibatech Izmir; 10. Uluslararası Ekmek, Pasta Makinaları, Dondurma ve Çikolata Teknolojileri ve Hotel, Restoran 
Cafe – Bar Ekipmanları Fuarı’nın ve 10. kez düzenlenecek olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarının  katılımcı ve 
ziyaretçilerinin hedef kitlesi ile uyumlu olduğu gözlemlendi. TÜRSAB ve İZFAȘ ortaklığında 9 senedir bașarıyla 
düzenlenmekte olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi toplam 13.463 net m2 alan üzerinde 31 ülkeden 
1.008 katılımcı ile 64 ülkeden 33.688 ziyaretçiyi biraraya getirmiștir. Bașta otelciler ve turizm tesis sahiplerinin 
katılımcı ve ziyaretçi olarak bulunduğu fuar sektörün devlerini biraraya getirmektedir.

Fuara; turizm tesisleri ișletmeci ve teknik müdürleri, zincir restoran, cafe, bar, pastane ișletmecilerinin yanı sıra 
sanayi kurulușlarının teknik müdürleri, gıda endüstrisi tesislerinin ișletmecileri ve teknik müdürleri, AVM, hastane 
vb. yapıların proje ve ișletmecileri, yatırımcılar, mekanik proje uzmanları, mimarlar, makina mühendisleri, öğretim 
üyeleri, soğuk zincir tașıma firmalarının yöneticileri, soğuk depo yöneticileri ve zincir marketlerin yönetici ve teknik 
müdürleri de ziyaretçi olarak fuara davet ediliyor olacak.

Messe Stuttgart, yıllık 115 milyon Euro cirosu ve 8 milyon Euro karı ile lider Alman 
fuar șirketlerinden birisidir. Yıl içinde, 105.200 m² kapalı alan ve 40.000 m² açık 
alan ile fuarın hemen yanında bulunan ICS International Congress Center Stuttgart 
merkezinde esnek olarak kullanılan 33 adet salonda düzenlenen fuarlara 20.000 
katılımcı ve 1.2 milyon ziyaretçi katılmaktadır. 2018 yılından itibaren mevcut fuar 
sahasına yapılacak genișletmeler ile kapalı alan 120.000 m² büyüklüğünde olacaktır. 
Messe Stuttgart, üç kardeș șirketi, 19 yurtdıșı temsilciliği ve çok sayıdaki pazarlama 
iș ortakları ile 54 ülkede müșterilerine hizmet vermekte olup ilgili toplantıda Messe 
Stuttgart ile dernek üyelerimize sunulabilecek imkanlar üzerinde görüșüldü.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık ile 8-9-10 Aralık 2016 Tarihinde Fuar İzmir’de 
Düzenlenecek olan Kliterm Expo Fuarı Hakkında Görüșme Gerçekleștirdik

Derneğimiz Ar-Ge Reform Paketi Tanıtım Toplantısı’na Katılarak Yenilikleri Gözlemledi

26 Șubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de Araștırma Geliștirme 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değișiklik 
Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmıștır. Bu kapsamda, 23 Mart 
2016 Çarșamba günü, İAOSB Müdürlüğü Atatürk Toplantı 
Salonu’nda, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim 
ve Teknoloji Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. İlker Murat AR’ın 
sunumlarıyla Ar-Ge Reform Paketi çalıșmaları konusunda 
detaylı bilgiler paylașıldı. 

Ar-Ge Reform Paketi, Ar-Ge merkezi çalıșan sayısında ve 
doğrudan girișim sermayesi desteğinde değișiklik, rekabet 

öncesi iș birliği projesi ve teknolojik ürün geliștirme belgesinin kamu ihalelerinde iș bitirme belgesi yerine geçmesi 
vb. pek çok yenilik içermektedir.
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Yeni Ticaret Kapıları Açar    
Key to Markets

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİ TOBB (TÜRKİYE ODALAR BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.”
“THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE AUDIT OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174”

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti.

AresMesse

8-9-10 ARALIK 2016

Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, Klima 
Teknolojileri Fuarı

www.kliterm-expo.com



ESSİAD’dan Haberler

EBSO Bașarılı Sanayiciler Ödül Töreni

Ege Bölgesi Sanayi Odası, yatırım ve üretimde bașarılı sanayicileri, köklü sanayi kurulușlarını, kadın ve genç 
girișimcileri Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bașkanı Sayın 
Rifat HİSARCIKLIOĞLU, İzmir Valisi Sayın Mustafa TOPRAK, İzmir Büyükșehir Belediye Bașkanı Sayın Aziz 
KOCAOĞLU ile Oda ve Borsa Bașkanlarının katıldığı törenle ödüllendirdi. İzmir Hilton’da gerçekleștirilen EBSO 
Bașarılı Sanayiciler Ödül Töreni’nde; en yüksek yatırım ve üretimde büyük firmalar ile KOBİ’ler ayrı ayrı, her meslek 
dalında hem üretim hem de yatırımda lider sanayi kurulușları, EBSO üyeliğinde 50 yılı geride bırakan kurulușlar, 
yılın genç ve kadın girișimcileri dahil olmak üzere 54 plaket ve 127 bașarı belgesi olmak üzere toplamda 139 
firmaya ödül verildi.

Dernek Üyelerimizin ödül aldığı törende; KOBİ’lere Özel En Yüksek Yatırım Kategorisinde 2.lik ödülünü Barlas 
Soğutma, KOBİ’lere Özel En Yüksek Üretim Kategorisinde 3.lük ödülünü Doğu İklimlendirme, Meslek Komitelerinde 
Üretim ve Yatırım Ortak Birincileri Kategorisinde Soğutma Sanayi dalında Klimasan ödül almaya hak kazanmıștır. 
Ayrıca törende İklimlendirme Sanayii Meslek Grubunda, En Yüksek Üretim dalında, Safkar Ege Soğutmacılık bașarı 
belgesi almaya hak kazanmıștır. Törende Ödül ve Bașarı Belgesi alan tüm üyelerimizi tebrik ederiz.
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Okuldan İșe Projemiz kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Günlerinde Prof. Dr. Dilek KUMLUTAȘ’ın 
dersinde Mühendislik Bölümü 3. Sınıf öğrencilerine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Duygu ÖZTAȘ, Eneko’dan Sayın 
Gözde PEKTAȘ, Mikor Danıșmanlıktan Sayın Mine ERBAYKENT ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in katılımları 
ile sektör sunumu gerçekleștirildi. Öğrencilerin proje derslerinde kullanacakları değerli bilgilerin paylașıldığı 
sunumda, özgeçmiș hazırlama, kariyer belirleme, hedefler ile ilgili konularda detaylı bilgiler aktarıldı. Katkılarından 
dolayı üyelerimiz Mekanik Tesisat ve Eneko ile Mikor Danıșmanlık firmalarına teșekkür ederiz.

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

ESSİAD Okuldan İșe Projemiz kapsamında Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Yönetim 
Kurulu Bașkan Yardımcımız Sayın Suat KARAKAȘ, Meytes’ten Sayın Erol ER ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin 
GEL’in katılımları ile sektör sunumu gerçekleștirildi. Sunum sonrasında kariyer hedefleri arasında İklimlendirme 
ve Mekanik Tesisat sektörünü dikkate alan öğrenciler sorularını yönelttiler. Sektör sunumunu takip eden hafta 
içerisinde katılımcı öğrencilerden biri Meytes firmasında yaz stajı olanağı sağladı. Katkılarından dolayı üyelerimiz 
KLS Klima ve Meytes firmalarına teșekkür ederiz.

Gediz Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

ESSİAD Okuldan İșe Projemiz kapsamında Gediz Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serhan GÜNDOĞAR, Safkar Kurumsal Satıș Sorumlusu Sayın Çağlar KESKİN ve 
Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL’in katılımları ile sektör sunumu gerçekleștirilmiștir. Eko Soğutma ve Safkar’a 
katkılarından dolayı teșekkür ederiz.

ESSİAD Okuldan İșe Projesi / Sektör Sunumları

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
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Pencere
Sayın Turan ERKAN : ”Ben çocuk yașlarda hep elini iyi kullanan bir insan olarak yașadığım 

için, hayatımı hep çalıșarak: kıșın okuyarak, yazın ağustos çıraklığı yaparak geçirdim. 
Tabiri caizse “ağustos çırağı” 60’lı yıllarda çocukları için 

herkesin dilinde olan bir deyimdi. “ 

SD: Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Turan ERKAN kimdir? Terkan nasıl ortaya çıktı?

Turan ERKAN: Zor soru ama güzel soru. Tabii ki, 
geçmișten bir hatırlama yapalım o zaman: Turan 
Erkan’ı bugüne tașıyan yașam hikayesi meslek hayatı 
olarak derin ayak izleri olmasından geliyor. İlk önce 
bizim zamanımızda teknik liseler yoktu, etkili meslek 
hayatım 1967 yılında Çınarlı Sanat Okulu elektrik 
bölümünü seçmekle bașladı. Okulumuzda muhteșem 
hocalarımız oldu hep. Böyle hocalarımızın olması benim 
için büyük bir șanstı. Her biri birer öğretmen olmaktan 
öte, birer baba idi öncelikle. Hocalarımız Mithatpașa 
Endüstri Meslek Lisesi (EML) hocalarıymıș fakat Çınarlı 
EML açılınca hocalarımız daha iyi bir okul diye oraya 
gelmișler. Mithatpașa’nın geleneksel güzel bir hikayesi 
var, geçmiși olan güzel bir okul ama  onlar yeni kurulan 
Çınarlı’ya gelmișler ve benim mesleki geçmișimde 
büyük ağırlıkları oldu. Baba duygusu ile elimizden 
tuttular. Önce hayat hikayesi öğreterek bașladılar, 
arkasından meslek eğitimine yöneldiler. Mesleği de 
önce ne olduğunu, yașamımızdaki rolünü anlatarak 
meslekle aramızda bir “așk hikayesi” bașlatarak 
bizi meslekle bütünleștirdiler. Onun için hocalarımı 
hayatta unutamam Tabii ki șans insan hayatında 
çok önemli ve benim de orada doğaçlama olarak bir 

șansım olmuș oldu. Ben çocuk yașlarda hep elini iyi 
kullanan bir insan olarak yașadığım için, hayatımı 
hep çalıșarak: kıșın okuyarak, yazın ağustos çıraklığı 
yaparak geçirdim. Tabiri caizse “ağustos çırağı” 60’lı 
yıllarda çocukları için herkesin dilinde olan bir deyimdi.  
Mesela takunyacılık vardı, terzi çıraklığı vardı; onların 
yanında çıraklık yaptım. Ne demek “takunya” bilir 
misiniz? O yıllarda tahtadan kesilip havya ile üzerine 
desenler yapılırdı ve sonra șamrel, çivi ile lastik üzerine 
çakılırdı. El melekem bu çıraklıklar ile gelișmiș oldu. 
İnsan beyninin gelișmesinde elini yoğun kullanması, 
el becerilerini artırması temel faktördür. Bu evrim 
teorisidir, zaten elini iyi kullanan insanların beynini 
de iyi kullandıkları gözlemlenmiștir. Ben de biraz öyle 
olmușum. Tabii o zamanlar su yok, çeșme yok; yemek 
yendikten sonra, ellerini yıkamaları için önce leğen 
konur, sonra ibrik ile ellerini yıkamaları için su dökülür. 
İște o tenekeden ibrik yapımında lehim sanatı çok 
önemlidir. Günümüzde bile hala lehim sanatı meslekte 
önemini korumaktadır. Benim hayatım böyle bir hikaye 
ile bașladı. Ben sanat okulunun elektrik bölümüne 
girdiğim zaman adeta bu geçmișten dolayı hocalarımız 
beni keșfettiler. Benim sınıf arkadașlarım müfredat 
üzerinden ders yaparken, benim çalıșma isteğimi 
keșfeden öğretmenlerimin planladığı program ile İzmir 
endüstrisinde elektrik sorunu yașayan fabrikalarda 

Sektörümüz Duayenlerinden Sayın Turan ERKAN ile sektörümüzün geçmișten günümüze geldiği 
süreçte yașananları konuștuk.
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Pencere

hocalarımın yanında destek hizmeti verme çalıșmaları 
içinde yer aldım. Dolayısıyla bu mesleki faaliyet olarak 
bir sanayiyi yakından tanıma fırsatı elde ettim. Çok 
müstesna ve çok baba hüviyeti olan hocalarımız, 
resmen olması gereken staj programlarını organize 
ettiler. Hem meslek, hem insanlık açısından güzel 
bir mesaj alarak çalıșmalarımıza bașladık. 3 yıllık bir 
program sanat okulu sonrasında ise üniversite hayatı 
bașladı. Elektrik mesleği, yoksul aile çocuğu olarak en 
az para ile en iyi edindiğim meslek faaliyetim oldu. 
Torna tesviye o günlerde çok gündemdeydi ama torna 
makinası almak çok pahalı olduğu için, ben de tercihim 
olan sevdiğim meslekte iyi bir ilerleme kaydettim. 
Elektrik mühendisi olmak idealim ile 1970 yılında 
Yıldız Teknik Üniversitesi sınavına girdim; sıralamada 
birinci tercihim Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik 
Mühendisliği, ikinci tercihim de İzmir Devlet Mimarlık 
Mühendislik Akademisi Makina Mühendisliği idi. Zaten 
bu akademi de Alsancak’ta stadyumun yanında Yıldız 
Teknik Ünviersitesi’ne bağlı olarak kurulmuștu fakat 
șimdi yok. İkinci tercihim olan Makina Mühendisliği’ni 
kazandım ve böylece bu kuvvetli elektrik hikayesinin 
üstüne bir de makina eklenmiș oldu. Önce üzüldüm, 
kafamdaki senaryo elektrik mühendisliği üzerindendi, 
hatta elektrik mühendisliği kitaplarını okuyordum 
ama yaklașık iki yıl sonra anladım ki bu mesleği 
yașayan kișilerin hayat hikayelerini okudum, makina 
mühendisliği canlı olmayan ürünlere can veren elektrik 
ile iç içeydi. Benim de kafamda böyle bir senaryo 
canlandı ve sonrasında soğutma mesleğini seçmemde 
bunun özel bir yeri oldu. Örneğin eșanjör tasarımı 
tabiiki bir Makina Mühendisliği konusu, ama eșanjör, 
motor, otomasyon olan bir makinayı canlandırabilmek 
için elektrik mesleğini biliyor olmak gerekiyor. O yıllarda 
elektrik mühendisleri çok fazla değildi, bugünkü gibi 
elektrik-elektronik olarak da birarada değildi. Temelde 
elektronik vardı, ama elektrik daha ağırlıklıydı.

SD: Sizinle katıldığımız sektör sunumlarında 
öğrencilere verdiğiniz Soğutma Çevrimi örneğini 
insan vücuduna benzetmeniz bu bilginin kaynağını 
açıklıyor. Sonrasında kendi ișinizi kurma döneminiz 
mi bașladı?

Turan ERKAN: Benim hep kendi ișim vardı. Ya bir yerde 
iș görmeye gittim ya da memleketim olan Alașehir’e 
gidip gelirdim o yıllarda çırçır fabrikaları çoktu, elektrik 
kontrol imkanları çok kısıtlı olduğu için ben o yıllarda 
kontrole giderdim. Sık sık elektrik motorları yanardı; 
ben de Ege Bölgesi’nde aranan iddialı bir bobinajcı 
oldum. Dolayısıyla beni boș bırakmıyorlardı. Üniversite 
bittikten sonra çok fazla üzerinde durmaya gerek yok, 
ama gençlik heyecanı ile ülkeyi kurtaralım gibi siyasi 

misyonu olan sosyal hayatta yer alma duyguları bașladı. 
Gençliğin çok ötesinde 70’li yıllarda siyasi misyonum 
oldu. 1971 ihtilali oldu, askerler yönetime el koydu. Biz 
o zaman Ege Üniversitesi’nde okuyan üç-beș öğrenci 
olarak İzmir Yüksek Öğrenim Kültür ve Dayanıșma 
Derneği kurduk ve Mahsuni, İhsani gibi önemli halk 
ozanlarını İzmir’e davet edip halkın da katıldığı büyük 
sosyal olușumlar bașlattık. O süreç iș hayatını etkiledi. 
Rahmetli Erol Ertaș Hocam ki, benim için çok değerli, 
babam gibi sevdiğim hocam beni Isı İletiminden 
geçirmemiști. Bu nedenle diplomamı alamamıștım. 
1974 yılında BMC fabrikasına elektrikçi olarak girdim, 
benim için çok güçlü ve yoğun bir dönemdi. Çok yönlü 
ses getiren hedeflerin üzerine inșa edilen bir çalıșma 
hayatım oldu.

BMC’den ayrıldıktan sonra Pınar Süt, Civasda 
çalıștım. Civas İzmir’in geçmișinde önemli yeri olan 
bir meslektir. Civas Türkiye’deki müstesna cıvata 
ve bağlantı elemanları yapan bugünkü Norm Cıvata 
gibi güçlü bir firmaydı. Kısa bir süre çalıștım ama ses 
getiren çalıșmalarım oldu. Almanya’dan son teknoloji 
makinalar getiriyorlardı, yurtdıșından direk uzman 
getirmediler makinaları devreye alırız diye ama bașarılı 
olmayınca ben devreye aldım makinaları. Șampanya 
patlatarak kutlamıștık. Mesleki hayatım çok doyumlu 
geçti. Daha çok çalıșmalarım oldu, çünkü gece gündüz 
en az 5 ișyerinde çalıștığım zamanlar oldu. Pınar Süt’te 
çalıștığım zamanlarda fabrika Türkiye’nin en modern 
süt fabrikası olarak kurulmuștu. 7 ay çalıștım ama 
orada da güzel bir hikaye ortaya çıkardım. Ve ondan 
sonra hayatıma esas yön veren ve saygı ile meslek 
büyüklerimle, bana yön vermeleri ile 1978 yılında 
Alarko İzmir Șubesi’nde çalıșmaya bașladım. Tabii ki 
Alarko’da mühendislik sürecim  daha çok geliști çünkü 
Alarko özellikle o yıllarda Türkiye’nin karanlığında ıșık 
gibi parlayan bir firmaydı. Rahmetli Sayın Üzeyir GARİH 
bilgili ve donanımlı bir insandı, ben de kendisinden feyz 
almıș insanlardan biri olma fırsatına ulașmıș oldum, 
kendisi benim hayatımda hep değerli oldu.

Ve askerlik dönemi bașladı, askerlik dönüșünde de yine 
Alarko - Petkim süreci bașladı. 16 fabrikalık Petkim’in 
4 fabrikasının ihalesini Alarko aldı ve dördüncü 
fabrika inșaatı, benim askerliğimin bittiği döneme 
denk gelmiști. Daha askerden döner dönmez ”haydi 
șantiyeye” süreci bașladı. Fabrika kurulum çalıșmaları 
inșaat altyapısı ile bașladı, çelik konstrüksiyonlar, hazır 
gelen ağır ve yüksek ekipmanların kurulumu, borulama 
vs. gibi ișlemler yaptık. Mesela orada 2500 atu basınçlı 
titanyum borulardan borulama yapıldı. Bu ișler bana 
mesleki otorite kapısının açılması için fırsat olmuș 
oldu. 1983’te yine yönetici ve amirlerim ile görüșerek 
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ayrılma projesi geliști tabi burada ayrılma projesinde 
hiç șüphesiz Sayın Mustafa Kemal YAPAN’ın ayrı yeri 
var. Çünkü kendisi de Pınar Süt’te Elektrik Bölümü’nde 
çalıșıyordu. Mesleki açıdan etkin bir kiși olduğum 
için kendisi ile yakından çalıșma fırsatı buldum. Ben 
Pınar’da çalıșmaya bașlamadan önce Sayın İskender 
BARLAS ile Sayın Mustafa Kemal YAPAN tanıșıyorlardı 
askerlik dönüșü Sayın İskender BARLAS’ın teklifi 
üzerine Sayın Mustafa Kemal YAPAN Pınar’a dönmüyor 
ve birlikte Buca’da atölyede beraber çalıșmaya 
bașlıyorlar. Sonrasında Petkim’e iș yapmak için gidip 
geldikleri zaman birlikte proje yapma imkânı bulduk. 
Dolayısıyla benim Alarko’dan ayrılma sürecimde bu 
proje olgunlașmıș oldu. Alarko’dan ayrılma sürecimde 
neden ayrılmak istediğimi ve hayalimi anlatan bir yazı 
yazım. O zamanlar Türkiye șartlarında proje üretimi çok 
kısıtlıydı. Sayın Üzeyir GARİH çok farklı bir alan diyerek 
bize bașarılar diledi. Bu șekilde süreç bașladı ve 3 ortak 
olarak ”TİMSAN” kuruldu ve firma ünvanımız bu șekilde 
oluștu. Tabi birisi ile dost olmak, tanıșmak, arkadaș 
olmak çok kolay fakat burada kritik soru sürdürülebilirlik 
oldu. Maalesef insan ilișkileri devreye girdi ve güzel 
idealler ile bașladığımız süreçte,1989’de Sayın İskender 
BARLAS aramızdan ayrılmıș oldu. Sayın Mustafa 
Kemal YAPAN ve ben birlikte çalıșmaya devam ettik. 
Daha sonra Sayın Mustafa Kemal YAPAN ile 2002’de 
ayrılma kararı aldık. Kendisinin de ayrılması sonrasında 
isimlerimizden olușan firma ünvanımız yara aldı ve 
eski ortak isimlerinden olușan firmamızın ünvanını 
değiștirdik. 1983 yılında kurulmuș olan firmanın adını 
”TERKAN” olarak değiștirdik ve ticaret sicile bașvurarak 
sadece isim değiștirerek faaliyetlerimize devam ettik. 
Bunu çok fazla bilen kiși olmadı ama resmi kayıtlarda 
bu șekilde olduk. Beraber firma kurma teklifi onlardan 
geldiği için ve çalıșma fırsatı bulduğumuz için Sayın 
BARLAS ve Sayın YAPAN’a teșekkür ediyorum.

1983’te kurulan TERKAN’ın faaliyetleri 2002 yılı 
sonrasında da devam etti ve artık ikinci nesilde 
firmamızın sürdürülebilmesi için çalıșmalarımız devam 
ediyor. Yönetimi devralan oğlum Sayın Engin ERKAN 
çalıșmalarına üniversiteden arkadașı olan Sayın 
Haydar BATTALOĞLU ile birlikte devam ediyor. Onlar 
șirketin omurgasını üstleniyorlar, ben de kendilerine 
destek veriyorum. Kızım bizim ișlerimize çok fazla ilgi 
göstermeyerek kendi mesleğinde güzel bir eğitim aldı, 
șu an Londra’da çalıșmalarına devam ediyor.

SD: Derneğimiz ile tanıșmanız nasıl oldu?

Turan ERKAN: Bu benim yüreğimi yaralayan, bana 
ağır gelen bir soru. Ben derneğin kurulduğu yıl değil, 
TERKAN’ın kurulduğu 1983 yılından bu yana ayda 

5000 km. yol gidip gelen, Türkiye’yi hallaç pamuğu gibi 
attıran birisi olarak kendi markamızı olușturuyorduk. 
Ortağım Sayın Mustafa Kemal YAPAN üretime 
bakıyordu. İzmir’de fabrikada ana görevi bulunuyordu. 
Planlamamız bu șekildeydi. Derneğin olușma sürecinde, 
ben İzmir dıșında çok bulunduğumdan yeterli katkı 
koyamacağım için dernek faaliyetlerinde șirketimizi 
temsilen Sayın Mustafa Kemal YAPAN görev aldı.

SD: Yani siz de Sayın Mustafa Kemal YAPAN ile 
birlikte bașından beri derneğin kuruluș sürecinin 
içerisindeydiniz.

Turan ERKAN: Tabii ki. Derneğimiz bugün faaliyetleri 
ile gurur duyduğumuz bir olușum. Bu șekilde bugüne 
tașındı derneğin kuruluș süreci. Benim de bir çok konuda 
faaliyetim var. Üniversiteler ile ilișkiler, mesleğimi 
sürdürürken birçok yerde sosyal ilișkiler. Ama sonuçta 
aynı șirkette yaptığımız iș bölümü neticesinde fiziki 
olarak katılım tavsiye edilir diye ortağımın bu görevi 
üstlenmesi uygun oldu.

SD: Bu da ESSİAD’ın 2011 Genel Kurul’unda aldığı 
karar ile tüzel üyelik sistemini getirmesinin çok 
doğru olduğunun bir göstergesi denilebilir.

TE: Uygun oldu tabiki ama bu durum benim içimde 
yara. Fakat benim üzerinde kafa yoracağım bir sorun 
değil  çünkü derneğin bir Yönetimi var, neyi uygun 
görürlerse onu yaparlar. Ama bunlar benim için ayrı 
șeylerdir, hayat devam ediyor, devam eden hayatta 
etkili rol üstlenmek benim için önemlidir. Hem böyle bir 
hayat hikayemiz var, hem de yazılı ayak izlerimiz var.
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SD: Sektör sunumlarımıza bizzat öğrencilere 
tecrübelerinizi aktararak destek veriyorsunuz. Eğitim 
komisyonumuza katkıda bulunuyorsunuz. Șu anki 
faaliyetlerimiz, yürüttüğümüz projelerimiz hakkında 
neler düșünüyorsunuz?

Turan ERKAN: Bu diyalog halinde olduğumuz bir süreç. 
Güncel ve canlı ilișkilerimiz var ama hiç șüphesiz bunlar 
geç kaldığımız faaliyetler, olması gereken faaliyetler. 
İnsanların sosyal hayatını güzelleștiren filozofik 
değerler vardır. Dün konușulanlar bir anı, bir tarih. 
Yarın bile önemli değil. Önemli olan bugündür. Bana 
göre yarının iyi ve güçlü olmasının ipucu bugünde saklı. 
Bugünü doğru yașayabilirsek, bugünü etkili yașabilirsek 
–ki bu irade ile olabilecek bir șey- o zaman yarınımızın 
iyi olması olasılığı yüksek olacaktır.

SD: ESSİAD Okuldan İșe Projemiz kapsamında sizce 
mesleki teknik eksiklikler var mı? Personel sıkıntısı 
ile bağdaștırabileceğimiz bu konu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Turan ERKAN: Bu tabii ki genel bir sorun. Temel 
hatalara dikkat çekerek konușmaya bașlamak 
istiyorum. Örneğin hiç kullanılmaması gereken bir 
kelimedir ”ara eleman”. Düșünsenize yardımcı olmasını 
istediğimiz çocukların yerine kendimizi koyduğumuz 
zaman kișiye ara eleman diye hitap edilmesi çok kötü 
bir durum. Onlar ara eleman değil. Onlar sanayinin 
birçok dișlisinden bir tanesinin çarkı. Onlar iyi dönerse 
makina da iyi dönecek.

Okuldan İșe Projesi tabii ki olması gereken, iyi 
geliștirilmesi gereken bir proje. Maalesef okullarımızın 
statülerine bağlı olarak oralarda rol üstlenmiș 
öğretmenlerimizin elinin kolunun bağlanması sebebi 
ile öğretmen-öğrenci-payda ilișkisinin çok zor olduğu, 
kolay olmayan bir konu. Ama biz yine mükemmeli 
telaffuz ederek değil, var olan bu ilișkiyi daha iyiye 
tașımak için rol üstlenmeye çalıșıyoruz.

SD: Bu proje ile sektörümüzü tanıtmak ve sevdirmek 
istiyoruz. Bu proje sayesinde öğrenciler derneğimiz 
ile daha sık bağlantılar kuruyorlar.

Turan ERKAN: Çocuklara açıklamalarda bulunarak, 
gelecekleri ile daha sıcak bağ kurmasını amaçlıyoruz. 
Ne güzel, geliștirmeye muhtaç bir sorun bu. Hayatta 
”gerçekler acıdır” diye bir söylem vardır. Daha fazla 
yapmak yegane doğru șey olmayabilir. Çok üniversite 
açmak iyi midir kötü müdür? Çok uzaktan bakarsanız iyi 
gibi bir algı olușabilir ama topyekün değerlendirdiğiniz 

zaman daha iyi olmayabilir. Daha iyi olmadığını da 
görüyoruz zaten. İyi planlama yaparak etkili çalıșmakta 
fayda var. Diyelim ki 10 tane aktivite yaptınız bunun 
7 tanesi hafif geçtiyse 3 tane verimli geçen ayağınızı 
bağlayabilir. Örneğin 10 tane aktivite yapmaktansa 5 
tane yapalım, ayak izimiz derin olsun diye düșünmek 
gerekir. Yapmıș olmak için yapmamalıyız. Mesela dernek 
șu kadar etkinlik yaptı demek için değil dernek çok ses 
getiren çalıșmalar yaptı demek daha iyi. Sunumlarda 
çocukların ufku açıldı, gözlerinin ıșıldadığını gördüm.

SD: Laboratuvar Projemiz ile ilgili neler 
düșünüyorsunuz?

Turan ERKAN: Muhteșem, tek kelimeyle muhteșem. 
Çok dikkatli çalıșılması gereken, üzerinde fazlaca kafa 
yormayı gerektiren bir proje. Bu projeyi zaafiyete 
düșürebilecek olan herșeye karșı zihnimiz açık ve 
uyanık olmamız gerekiyor. Kim ne söylerse söylesin 
kulağımızı kapatıp projenin daha iyiye tașınması için 
gayretle çalıșmaya devam etmemiz gerekiyor.

SD: Sizin iș hayatınızda karșılaștığınız ne gibi 
zorluklar oldu? Önerileriniz neler olacaktır?

Turan ERKAN: Zorluk burada engel değil. Kriz ağır bir 
șeydir ama bu krizi fırsata çevirmek insanın elindedir. 
Zorlukları çok abartmamak gerekir. Sorun olması çok 
normal yani bu ülkede sorunsuz bir zaman geçmez.  
Buradan kendimize yeni fırsatlar çıkarıyor olmamız 
gerekiyor. Ben yașamım boyunca filozofik olarak 
düșündüm ve yașadım. Burada gençlere, yeni yetișen 
nesile önerim mesleğin kutsallığını kavramaları 
yolundadır. Hatta keșke bu aile içerisinde bașlasa. 
Çünkü çocukların kalıcı kimlikleri 7 yașın altında 
olușuyor.  Aile içerisinde bir çocuğun yașam alanında 
adalet duygusunu ne kadar hissettiği çok önemlidir. Bu 
duyguyu çocuk kavradıysa hiç korkmayın.

1960’lı yıllardan önce, gençlerle ilgili belli bir yașa 
geldiğinde “erkeklerin bir altın bileziği var” denirdi. 
Yani meslekleri. Fakat bunlar unutuldu. Șimdi herșey 
statüye döndü. Adaletin sembolünün neden terazi 
olduğunu düșünmek lazım. Mesleki hayatın, mesleki 
kariyerin olursa amaçlar doğrultusunda paranın en 
iyisini kazanabilirsiniz. Ama sizi yüceltecek olan paranız 
değil mesleğinizdir. Gençlere bunu yașamsal kesitlerle 
anlatmak gerekir.

SD: Değerli paylașımlarınız için çok teșekkür ederiz.
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15-18 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleșen MCE 2016 
fuarında, İmbat Soğutma standı yoğun ilgi gördü. 
Milano’da gerçekleșen fuarda İmbat, çatı tipi klima 
cihazı, su soğutma grubu, hassas kontrollü klima, 
soğuk depo cihazlarını sergiledi.

Fuarda karșılaștıkları yoğun ilgiden duydukları 
memnuniyeti ifade eden İmbat Soğutma Yönetim 
kurulu bașkanı Sayın Kerim GÜMRÜKÇÜLER “15 
yıldan fazla zamandır yurt dıșı fuarlarına katılıyoruz. İlk 
günden bașlayarak her katılımımızda ürünlerimize ilgi 
artarak devam etti. Bu yıl ilgi șu ana kadarki fuarların 
çok üzerinde seyrediyor. 

Ürünlerimizden özellikle çatı tipi klima yoğun ilgi görüyor. 
Çatı tipi klimada Eurovent sertifikalı ve enerji sınıfı 

yüksek ürün sunmamız, termodinamik ısı geri kazanımı 
özelliğimiz, asimetrik kompresörle sağlanan sezonsal 
yüksek verim değerlerimiz ilginin yoğunlașmasına 
neden oluyor. Çatı tipi klima cihazlarımızın standart 
özellikleri olan çift cidarlı taș yünü izolasyonlu gövde, 
asimetrik kompresör uygulaması, termodinamik ısı geri 
kazanım üstünlüklerine ilaveten fuarda sergilediğimiz 
inverter kompresörlü ve EC fanlı çatı tipi klima 
modelimiz inovatif dizaynı, yüksek verimi ve teknolojik 
üstünlükleri ile oldukça dikkat çekiyor. 

Ardından su soğutma grubu ve hassas kontrollü 
klimalarımız geliyor. Su soğutma gruplarımızı, Avrupa 
pazarı için ilk kez bir dıș fuarda sergiliyoruz, yeni bir ürün 
olmasına rağmen asimetrik kompresör uygulaması, 
kompakt dizaynı ve yüksek verimi ile ilgi odağı oluyor. 

İmbat Soğutma, MCE 2016 Fuarında Ürünleri  ile Yoğun İlgi  Gördü

Hassas kontrollü klimalarımızda ise inverterle sürülen 
kompresör, fanların kademesiz devir kontrolü, 
nemlendiricinin oransal kullanımı ve tüm bunların 
sonucu olarak +-%1RH nem hassasiyeti ile ilgi 
çekmekte. Gıda soğutması alanında zaten var olan 
bilinirliğimizi de arttırmıș olduk. Misafirlerimizin bir 
kısmı ticari ilișkilerimizin devam etmekte olduğu 
firmaların temsilcileri. Onlarla dostluk bağlarımızı 
daha da pekiștiriyoruz. Bunun dıșında ülkelerinde 
distribütörlük veya satıș yetkisi isteyen firmalar var. 
Ayrıca zaten distribütörümüz olan ülkelerden cihazların 
tanınmaya bașlamasıyla tarafımıza yeni talepler 
ulașıyor. Bu talepler bizi gururlandırmakla beraber 
ülkelerindeki distribütörlerimize yönlendiriyoruz.

Uluslararası fuarlarda devamlılığın önemli olduğunu 
biliyoruz ve yıllardır uluslararası arenada İmbat olarak 

yerimizi alıyoruz. Bu durum marka bilinirliğimizi arttırdı. 
Son yıllarda Türk firmalarının katılımlarındaki artıșta 
ülke imajı açısından olumlu bir gelișme oldu. İlginin 
yoğun olmasının temel sebebi bize göre ürünlerdeki 
enerji verimliliği odaklı çözümler oldu. Aslında 
uzun yıllardır devam eden enerji verimliliği odaklı 
politikalarımızın sonuçlarını topluyoruz.” dedi.

İmbat Soğutma’nın 25. kuruluș yıldönümünü 
kutladığını ifade eden Sayın Gümrükçüler “Bu yıl 25. 
yılımızı kutluyoruz. 25 yılın birikimi ve genç bir kadro 
ile yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki 25 
yıllarda da ana politikamız hiç değișmeyecek. Enerji 
verimli ürünler dizayn etmeye ve üretmeye devam 
edeceğiz.” diyerek görüșlerini ve sektörümüz ile ilgili 
değerlendirmelerini paylaștı.
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EXPO 2016 Antalya Fuar Kompleksinin İklimlendirme de Tercihi FORM Oldu

Expo 2016 Antalya için inșa edilen 100 metre 
yüksekliğindeki Antalya Expo Kule, sergi alanı, ofisler, 
sağlık merkezi, çarșı, güvenlik ve karantina binalarının 
iklimlendirilmesi, FORM’un yüksek verimli Mitsubishi 
Heavy VRF klima cihazları, ısı geri kazanımlı Lennox 
Paket Klimalar ve DX Klima Santralleri ile sağlanıyor.

Felsefesi “Gelecek Nesiller için Yeșil Bir Dünya” 
olan Expo 2016 Antalya’nın fuar alanı girișinde 
bulunan Antalya Expo Kule, sergi alanı, ofisler, sağlık 
merkezi, çarșı, güvenlik ve karantina binalarının 
iklimlendirilmesinde, toplam soğutma kapasitesi 1.400 
kW olan yüksek verimli 33 adet dıș ünite, 310 adet 
kompakt/kaset tipi Mitsubishi Heavy VRF iç ünite 
ve DX Klima Santralleri kullanılıyor. Yine projenin Expo 
Kule çarșı alanları, yağmur ormanları sera bölümleri 
iklimlendirilmesi toplam kapasitesi 3.140 kW olan ısı 
geri kazanımlı 16 adet Lennox Paket  Klima cihazlarıyla 
sağlanıyor. EUROVENT sertifikalı Lennox Paket Klimalar, 
tekerlek (rotary) tip ısı geri kazanım ünitesi dönüș fanı 

sayesinde, egzoz havasından yüksek verimde ısı veya 
nem geri kazanımı yapıyor. Projede kullanılan yüksek 
verimli Mitsubishi Heavy VRF ve DX Klima Santralleri, 
ısıtma ve soğutma ihtiyacı farklı olan çoklu alanlar için 
modbus merkezi otomasyon sistemi ile birleștiriliyor.  
DX VRF Klima Santralleri, 7/24 klimatize edilmiș hava 
șartlarına ihtiyaç duyan alanlarda kullanılmak üzere 
dizayn edilmiș modüler, esnek, enerji verimli cihazlar 
olup, ișletmeleriniz için yüksek verim ve düșük yatırım 
maliyeti imkanı sağlar. Mitsubishi Heavy Industries VRF 
klimalar, yüksek verimliliği ve geniș ürün seçenekleriyle 
tercih ediliyor. Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre 
düșük CO2 salınımıyla çevre dostu Mitsubishi Heavy 
VRF sistemleri ayrıca tüketiciye kolay kullanım imkanı 
sunuyor.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olarak 
kabul edilen ve Türkiye’nin de ilk EXPO’su olan EXPO 
2016 Antalya, Nisan-Ekim 2016 tarihleri arasında 
düzenlenecek. Fuar alanının ana girișinde yer alan ve 
Üçkapılar mevkii ile palmiye ağacının simgelendirildiği, 
üzerinden Antalya’nın 360 derece seyredilebileceği 
Antalya Expo Kule’nin mimari açıdan Türkiye’nin simge 
yapılarından biri olacağı belirtirliyor.

ATC AKADEMİ ile ısıtma, soğutma sektörünün tüm 
sorularına yanıt veren bir eğitim kurumu olmayı 
amaçlayan Air Trade Centre bu kapsamda ilk eğitimini 22 
Mart 2016 tarihinde Bayraklı Hilton Garden Inn Oteli’nde, 
ATC ve Samsung ișbirliğinde düzenlenmiștir. Sektörden 
proje firmaları, mekanik taahhüt firmaları, klima firmaları 
ve inșaat firmalarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, ATC 
firmasının distribütörlüğünü yaptığı havalandırmaya 
yönelik çeșitli markaların fanları, Aermec soğutma 
grupları, üretimini gerçekleștirdiği klima santrallerinden 
olușan ürün gamları ATC İzmir Bölge Müdürü Sayın Seda 
YILDIZ tarafından anlatılmıștır. ATC İstanbul Sistem 

Klimaları Departman Müdürü Sayın Özkan SARIÖZKAN’ında bulunduğu eğitimde, ATC’nin Türkiye distributörlüğünü 
yapmakta olduğu Samsung VRF system, multi system ve ticari seri ürünlerinden genel olarak bahsedilmiștir.

Samsung’un yeni ürünlerinden,sektörde ilk olan bir çok ürün ile ilgili tanıtım yapılmıș ve değerli katılımcıların tüm 
sorularını yanıtlamıștır. Böylelikle, büyük fark yaratan 360 derece kaset tavan tipi ile ilgili videolar ve görseller 
tanıtılmıș, konfor tarafındaki üstünlükleri ve estetik görüntüsü ile ilgi odağı olmuștur. Yine sektörde ilk olan 30 
HP kapasiteli tek beden dıș ünitenin daha az alan kaplaması, bu sayede binada alanlardan tasarruf yapılarak bu 
alanların farklı șekilde değerlendirilmesi ve bu cihazların ağırlığının da daha az olması sebebiyle bina statik yüküne 
olan katkısı ve yüksek EER değerleri vurgulanmıștır. Samsung’un yeni ürünlerinden olan 14 HP’lik önden atıșlı VRF 
dıș ünitesi kapladığı alan ve maliyetteki avantajıyla ön plana çıkmıștır. Aynı zamanda Samsung Sistem Klimaları 
Departman Müdürü Sayın Okan TUTÇU’nunda aralarında bulunduğu tüm gün süren seminerde Samsung’un hızlı, 
kolay seçim ve raporlama yapan e-solution programı Sistem Klimaları Departmanı satıș Müdür Yardımcısı Sayın 
Tibet TOKAT tarafından, Autocad üzerinde çalıșan Samsung DVM Pro çizim programı ile, katılımcıların laptopları 
üzerinden uygulamalı olarak takip ettikleri örnek bir proje üzerinden anlatarak eğitimini verilmiștir.

ATC Akademi Eğitimlerine Bașladı
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• Davlumbaz  model 
• Tr faze ve Monofaze 
• Üfleme ve em  seçene  

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

200mm - 250mm -  300mm -  350mm - 400mm - 450mm - 500mm 
550mm - 630mm - 710mm -  800mm - 910mm 

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

Türkiye’de iklimlendirme sektörünün öncüsü olan 
Üntes, birbirinden değerli projelere katkı sağlamaya 
devam ediyor. Beșiktaș’ın Kartal Yuvası olan BJK 
Vodafone Arena’nın klima santrallerindeki tercihi 
Üntes oldu.

Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlașması 
kapsamında Beșiktaș Jimnastik Kulübü ile Vodafone 
Türkiye arasında imzalanan anlașma ile yapımına 
bașlandı. 130.000m2 kapalı alan, 41.920 seyirci 
kapasitesi, 147 loca, 2.150 VIP koltuk, 1.800 metrekare 
Kartal Yuvası ve BJK müzesi ile modern mimariye 
sahip olan BJK Vodafone Arena aynı zamanda eğlence 

merkezi, konser arenası, yașam alanı ve moda merkezi 
olarak da hizmet verecek.

Arana’nın BJK Müzesi, restaurant, mutfak, lounge, spor 
salonu, depo, loca, ofis ve ticari alanları için Üntes’in 
yeni seri klima santrallerinden 35 adet kullanılmıș ve 
taze hava giriși, ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanımlı 
hava sirkülasyonu sağlanmıștır. 

Çelik karkasa sahip, DX Heat Pump özellikli klima 
santrallerinin beyaz olup karkaslarının da özel olarak 
siyaha boyanmasıyla, santraller Beșiktaș’ın renklerinde 
üretildi.

Türkiye’nin İlk Akıllı Stadyumu BJK Vodafone Arena 
ÜNTES ile İklimlendirilecek

Dizaynı Üntes’e ait olmak üzere klima santralinde, 
panel bükümleri çelik profillerle tam sızdırmaz bir 
düzlem olușturacak șekilde yapıldı. Çelik köșe ve 
takviye profillere ilaveten yüksek seviyede dayanımının 
sağlanması amacı ile iç ve dıș saç kalınlıkları arttırıldı. 
Sandwich yapıda olan paneller iç ve dıș cidar kalınlıkları 
1 mm galvanizli sacdan imal edildi. Sandwich yapının 
orta kısmında ses ve ısı izolasyonunu sağlamak amacı 
ile kaya yünü malzeme kullanıldı. 

Klima santralleri, modüler santraller olup kolaylıkla 
montaj-demontajı yapılabilen ürünlerdir. Santral dıș 
yüzeyleri boyalıdır. Vantilatörler, dinamik ve statik 
balansları yapılmıș kayıș-kasnak tahrikli, yüksek 
verimli, öne veya geriye eğik sık veya seyrek șeklindedir. 
Daha yüksek enerji verimliliklerinden dolayı rotorlu ısı 
geri kazanımlı santraller kullanılmıștır. Klima santralleri, 
EUROVENT, TSEK, CE ve ISO 9001 Belgelerine sahiptir.

Üntes’in 30 ülkeye ihraç edilen, yüksek enerji verimli, 
rotorlu, ısı geri kazanım özellikleri ile ön plana çıkan 
PKC serisi klima santralleri, BJK Vodafone Arena’da 
kullanıldığı gibi birçok saygın projede kullanılmıștır. 
Taraftarlara daha fazla alan sunmak için, kompakt 
boyutlarda tasarlanıp üretilen klima santralleri, 3 MW’a 
yakın ısıtma ve soğutma kapasitelerini DX Heat Pump 
özellikleri ile sağlamaktadır. 

BJK Vodafone Arena’dan Elektromekanik Müdürü 
Bahattin YILDIZ; “Projemizi hayata geçirme sürecinde 
Üntes’in klima santralleri konusunda büyük desteğini 
aldık. Üntes’in sunduğu ürün kalitesi ve teknik 
destek ile proje süresince konunun uzmanının 
yanımızda olduğunu hissettik.” sözleri ile Üntes’e olan 
memnuniyetini belirtmiștir. 
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Sektörden Haberler

Uğur Soğutma, Dondurulmuș Gıda Sektörünün Bir Numaralı Tercihi
 Olmaya Devam Ediyor

Merkezi İngiltere’de bulunan ve 88 ülkede faaliyet 
gösteren SUPERBRANDS organizasyonunun bağımsız 
araștırma kurulușları ile yaptığı çalıșma sonucu Uğur 
Soğutma Türkiye’nin süper markaları arasında seçildi.

Uğur Soğutma yüzyılın en hızlı değișimini yașayan 
dünya ekonomisindeki yerini ar-ge çalıșmalarına 
verdiği önem, yenilikçi çalıșma ve ürünleri ile 
sağlamlaștırıp geliștirmektedir. Uğur markası 
günümüzde dondurulmuș gıda, su, süt, meyve suyu ve 
gazlı içecek alanlarında kalite ile özdeșleșmiș bir marka 
haline gelmiștir. 

Algida, Coca Cola, Pepsi Cola, Tuborg gibi pek çok 
uluslararası marka ürünlerinin en sağlıklı șekilde 
saklanması ve tüketiciye sunulması așamalarında Uğur 
Soğutma ürünlerini tercih etmektedir.
 
5 kıtada 142 ülkeyi ürünleri ile bulușturan Uğur 
Soğutma geçtiğimiz yıl İSİB tarafından “En fazla ülkeye 
ihracat yapan marka” ödülünü almıș, ihracat bașarısı 
ile ülke ekonomisine katma değer olușturmaya devam 
etmektedir.

Uğur Soğutma’nın Dondurma Sektörü’ne Özel Yenilikleri 
2016 Yılında Da Devam Ediyor

2016 yılının Uğur markalı en yeni dondurma teșhir 
reyonları 14 gözlü  Anka, 12 gözlü Bulut,  12 gözlü 
Piramit modelleri dondurma  sektöründe pastahaneler 
ve Algida, Panda, Alpedo, Mado gibi bir  çok marka 
tarafından yoğun bir ilgi ve talep ile karșılanmıștır.

Uğur Soğutma farklı mekanlarda pratik, lezzetli ve 
kaliteli ürünler hazırlama imkanı sunan yeni soft 
dondurma makineleri, slush makineleri, yeni pasta 
teșhir reyonları ve 2016 ürün kataloğunda yer alan tüm 
diğer ürünlerine 12 aya varan anlașmalı banka taksit 
seçenekleri ve çok özel fiyatlar sunmaktadır.

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde 300.000 m2 yi 
așkın kapalı alanda üretim yapan Uğur Soğutma 
sektörün ihtiyaçlarına en hızlı șekilde cevap vermek için 
büyük yatırım yaptığı Ar-Ge merkezi ile kalitesini dünya 

standartları seviyesine çıkartmıștır. Uğur markası ile 
üretilen yenilikçi ürünler sektörün dinamiklerini ve 
trendlerini belirlemeye devam etmektedir. 

Uğur Soğutma’nın ülkemize döviz getiren ve istihdam 
sağlayan yenilikçi uygulamaları her zaman olduğu gibi 
bugün de tüketiciler tarafından özel ilgi ve beğeni ile 
izlenmeye devam  etmektedir.
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SOĞUTMANIN UZMANINDAN
LEZZETİN UZMANLARINA

İster Uğur Dondurma makinesi, ister Uğur dondurma teşhir reyonu, 
ister Uğur derin dondurucu. Dilediğiniz Uğur ürününü alın, 

4 adet Mercedes A180’den birini kazanma şansını yakalayın.

12 aya varan taksit seçenekleri anlaşmalı banka ve yetkili bayilerde geçerlidir. Bankalar +taksit kampanyasını değiştirme hakkını 
saklı tutar. Bankalar tarafından +taksit kampanyasında yapılan değişikliklerden firmamız sorumlu değildir.

12



MERCEDES A180
4 Adet 2016 model

7’li veya 9’lu dondurma teşhir reyonlarından herhangi birini alana 
1 adet UDD 200 BK derin dondurucu; 

12’li, 14’lü veya 18’li dondurma teşhir reyonlarından herhangi 
birini alana 1 adet UDD 400 BK derin dondurucu 



Sektörden Haberler

Danfoss, İtalya’da Eğitim Düzenledi

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında 
dünya lideri Danfoss, Frigoduman bayisine yönelik 
Danfoss Conegliano ofisinde eğitim düzenledi. Eğitimde 
MCX (açık protokollü izleme ve kontrol cihazları) ile ERC 
21X (evaporator kontrol cihazları) hakkında detaylı bilgi 
aktarıldı.

Danfoss, iș ortaklarına yönelik düzenlediği eğitimlere 
bir yenisi daha ekledi. Frigoduman bayisi yetkililerine 
İtalya’da Danfoss Conegliano’da üç gün süren bir eğitim 
verildi.

Özellikle HVAC uygulamalarında kullanılan MCX’te 
(açık protokollü izleme ve kontrol cihazı) Danfoss’un 
Türkiye’deki çözüm ortağı Frigoduman’a bu alanda 
ileri seviyede kullanıcı eğitimi verildi. Ayrıca ERC 21X 
(evaporator kontrol cihazları) da tanıtıldı. Eğitime 
Danfoss Türkiye’den Danfoss Soğutma Departmanı İș 
Geliștirme Müdürü Sayın Kıvanç ASLANTAȘ eșlik etti.

Prestijli Projelere Danfoss Imzası

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında 
dünya lideri Danfoss, enerji tasarrufu sağlayan 
kalorimetre ve balans vanaları ile prestijli projelerde 
fark yaratıyor. 

Danfoss, enerji tasarrufu sağlayan ürünleri 
ile büyük ve prestijli projelerde tercih 
ediliyor. Garanti Bankası Pendik Kampüsü, 
Manzara Adalar ve Mahall Ankara’da 
kullanılan Danfoss ürünleri hem çevreye 
hem ekonomiye katkı sağlıyor.

Garanti Bankası Pendik Kampüsü’nde 
Enerji Tasarrufu

Garanti Bankası’nın Pendik’te inșa edilen 
yeni kampüsünde Danfoss’un basınçtan 
bağımsız balans ve kontrol vanaları ab-
qm ve AB-NM 0-10 V oransal motorları 
tercih edildi. Bu sayede Garanti Bankası 
Pendik Kampüsü’nde konvektörlerde 
%100 vana otoritesi ve standart uygulamalara göre 
yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanıyor. 

Mahall Ankara ve Manzara Adalar’da Danfoss 
Kalorimetre Ve Balans Vanaları

Danfoss balans vanaları, Türkerler İnșaat’ın projesi 
Mahall Ankara ve İș GYO’nun projelerinden Manzara 

Adalar sakinlerine konforlu bir yașam 
sunuyor. 

Danfoss balans vanaları konfor ile 
birlikte enerji tasarrufu da sağlıyor. 
Danfoss ultrasonik kalorimetre ile 
hassas ölçüm ve faturalandırma 
yapılıyor.

Anadolu yakasında Adalar manzarası 
ile keyifli bir yașam tarzı vadeden 
Manzara Adalar’da üçü konut, ikisi 
ofis üniteleri olmak üzere toplam beș 
blok ve butik bir alıșveriș merkezinden 
olușuyor. Mahall Ankara ise, 40 bin 
628 metrekarelik alanda 246 konut 

kapasitesi ile inșa ediliyor. 4 yıldızlı bir otelin de hizmet 
vereceği Mahall Ankara’da 246 konut, 86 yatay ofis, 
140 ofis ve 41 mağaza bulunuyor.
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Sektörden Haberler

Yeni ve Yenilenen Binaların Gözdesi; Kullandıkça Kazandıran DAIKIN Altherma

Isınırken tasarruf etmek isteyen tercihini Daikin 
Altherma’dan yana yapıyor. 

İklimlendirme sektörüne kattığı çevreci ürün ve 
çözümlerle rakiplerinden ayrıșan Daikin’in, Eurovent 
ve EHPA (Avrupa Isı Pompası Birliği) kalite sertifikalı 
Altherma ısı pompaları kullandıkça kazandırıyor. 
Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören 
Daikin Altherma, kullanıcılarının ısınma ve sıcak su 
ihtiyacına ekonomik, çevre dostu ve konforlu bir çözüm 
sunuyor. 

İklimlendirme sektörünün lider markası Daikin’in 
Eurovent Sertifikası ve Avrupa Isı Pompası Birliği’nce 
verilen EHPA Kalite Sertifikasına sahip Altherma ısı 
pompaları Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi 
görüyor. Pahalı fosil yakıtlar tüketen geleneksel ısıtma 
sistemlerine göre çok daha az enerji ile daha yüksek 
verim sağlayan Daikin Altherma, kullanıcılarına önemli 
bir maliyet avantajı sunuyor. Avrupa’nın en çok satan 
ısı pompası olan Daikin Altherma, yeni ve yenilenmekte 
olan tüm yașam alanlarında tercih ediliyor. 

Isı Pompalarında Teknoloji Lideri

Isı pompası pazarının lideri Daikin’in sunduğu yenilikçi 
ve çevreci ürünlerin üst düzeydeki tüm standartlarını 
tașıyan Daikin Altherma, fosil yakıtlara veya elektriğe 
dayalı klasik bir ısıtma sistemine göre 5 kat daha 
verimli çalıșıyor. Dıș havadaki ısıyı kullanarak daha az 
enerji sarf eden Daikin Altherma, kullandığı her 1 kW’lık 
enerjiye karșılık en az 5 kW’lık ısı üretiyor. Kurulum ve 
bakım ihtiyacı düșük olan Daikin Altherma, inverter 
kompresör teknolojisi ile yüksek enerji tasarrufu 
sağlıyor.

Hem dıș hem de iç ünitesi ile kompakt bir tasarıma sahip 
olan Daikin Altherma, ısıyı havadan alıyor. Herhangi 

bir yerin kazılmasına veya sondaja gerek olmadan 
kurulumu gerçekleșen Daikin Altherma, dumansız ve 
alevsiz çalıșıyor.
 
Üretilen ısının yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaktan 
(hava) sağlayan Daikin Altherma, düșük karbondioksit 
(CO2) emisyonu ile çevreci bir çözüm sunuyor. Tek bir 
merkezden yönetilebilen Daikin Altherma, bu özelliği 
ile konutların yanı sıra otel, spor merkezi, SPA, hastane, 
kütüphane ve okul gibi mekanlarda da tercih ediliyor.

4 Mevsim Kesintisiz Konfor

Konforlu sistemler üretirken enerji tüketimi, ürün 
geri çevrimi ve atık azaltma konularına önem veren 
Daikin felsefesinin bir ürünü olan Altherma, -25°C’ye 
varan zorlu iklim koșullarında dahi verimli bir șekilde 
ısı transferi yapabilme özelliğine sahip. Radyatörlere, 
yerden ısıtma sistemlerine ve fan coil ünitelerine 
bağlanabilen Daikin Altherma, düșük maliyeti ile yeni 
ve yenilenmekte olan yașam alanları için iyi bir yatırım 
olarak görülüyor. 

Ekonomik, çevre dostu ve konforlu çözümler 
sunan Daikin Altherma ısı pompaları, kıș aylarında 
kullanıcılarının ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarını 
karșılarken, sıcak yaz günlerinde de soğutma yaparak 
dört mevsim kesintisiz konfor sunuyor. 
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Sektörden Haberler

Doğu İklimlendirme, “Mutfak Havalandırması “ Seminerlerine Devam Ediyor

HVAC sektörünün gri bölgesi olan Mutfak 
Havalandırması, Doğu İklimlendirme’nin 
departmanlarından biridir. Uzun yıllardır, MakeUp 
Davlumbaz üreten firma, ürünlerine Mutfak Filtre 
Cihazı ve Duman Yıkama Cihazı’nı da ekledi.

Mutfak Havalandırması’nın mühendislerin konusu 
olduğunu iddia ederek, ayda bir kez olmak üzere, 
Atașehir’deki ofisinde toplantı düzenleyen Doğu, proje 
ve taahhüt konusunda çalıșan firmalarla bilgilerini 
paylașıyor. Personel sayısının fazla olduğu proje 
firmalarında ise, seminerler, ilgili firmada yapılıyor.

12 Șubat 2016 tarihinde, Bursa’da, Mekanik Proje’nin 
ofisinde ve katkılarıyla Bursa’daki ilgili mühendislere 
ve “Mekanik Proje” mühendislerine bir seminer 
düzenlendi. Seminerin sunumdan sonraki soru cevap 
kısmı da oldukça yoğun geçti. 

İSKİD Tarafından Düzenlenen “İklimlendirme Sektörü Tanıtım Günü”
Bașarıyla Gerçekleștirildi

20 Nisan Çarșamba günü, İSKİD’in (İklimlendirme 
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği) Basın Yayın 
Komisyonu ve Üniversite Sanayi İșbirliği Komisyonu 
tarafından organize edilen “İklimlendirme Sektörü 
Tanıtım Günü” etkinliğinde; Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Eskișehir 
Osmangazi Üniversitesi’nden 500’e yakın genç 
mühendis adayına, iklimlendirme sektörünün geniș 
aile fotoğrafı sunularak etkili bir sunum gerçekleștirdi. 

Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Șura Salonu’nda 
gerçekleșen etkinliğin moderatörlüğünü radyo ve 
TV programcısı, sunucusu, unutulmaz taklitleriyle 

mizahımızın önemli temsilcilerinden olan Sayın 
Yavuz SEÇKİN üstlendiği etkinlikte İSKİD Basın Yayın 
Komisyonu Bașkanı Sayın Ezgi TEMOÇİN, katılım 
gösteren üniversitelere, sunumları ile sektörü 
tanıtan, vizyon turunu gerçekleștiren konușmacılara 
ve etkinliğin gerçekleștirilmesinde katkıları bulunan 
firmalar ile birlikte etkinliğin hayata geçirilmesinde 
emeği geçen herkese teșekkür ederek etkinliğin 
amacını anlattı. 

Öğrencilerin sponsor firma stantlarında staj ve kariyer 
olanakları konusunda bilgi alıșverișleri ile geçen aradan 
sonra ikinci bölüm oturumu, Yıldız Teknik Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinden, aynı zamanda İSKİD Üniversite 
Sanayi İșbirliği Komisyonu’nu üyesi Sayın Doç. Dr. 
Özden AĞRA’nın “Mühendislikte Girișim ve İnovasyon” 
bașlıklı sunumu ile bașladı. Sayın Ağra, “yeni fikirlerin 
global ürünlere dönüșmesi, bağımsız düșünceye 
yapılan vurgu, sürekli yeni beyin göçü ve risk alma 
kültürü” konusunda örnekler vererek inovasyonun fark 
yaratıcı üstünlüğüne vurgular yaparak örnekler verdi ve 
iklimlendirme alanındaki gelișim sürecini özetleyerek 
sektörün geleceğine yönelik ilgi çekici uygulamalara 
değindi.

Katılımcı genç mühendis adaylarından Twittwall 
üzerinden gelen sorular ve konușmacıların yanıtları ile 
geçen bölüm, dinamik bir finalle son buldu. 
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Sektörden Haberler

Alarko Carrier, İzmir’de Çiftçi Önderleriyle Buluștu

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 2015 yılı Olağan 
Genel Kurulu, 9 Mart 2016 tarihinde yeterli çoğunluğun 
katılımıyla Ankara Latanya Otel’de gerçekleștirildi. 
Toplantıda Genel Kurul Divan Bașkanlığı için yapılan 
oylamada, Sayın Ethem ÖZBAKIR, Sayın Züleyha 
ÖZCAN ve Sayın Murat ESMER Divan Kurulu’na seçildi. 
Saygı durușu ve İstiklal Marșı’nın ardından gündem 
maddelerinin karara bağlanmasıyla birlikte TTMD 
Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Sarven ÇİLİNGİROĞLU, 
2015 yılına ait faaliyet raporunu genel kurulla 
paylașarak bu dönemde dernek adına yapılan çalıșma 
ve aktiviteleri anlattı. Sayın Çilingiroğlu, 31 Mart-2 
Nisan tarihleri arasında yapılacak 12. Uluslararası 
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu hakkında 
detaylı bilgi vererek sempozyuma davette bulundu. 

Genel Kurul’da gündeme gelen diğer konu bașlıkları: 

*Faaliyet Raporu ve tablolar üzerine söz alan üyelerin 
konușmalarından sonra oylanan  Yönetim Kurulu 2015 
yılı çalıșmaları oybirliği  ile ibra edildi.

*2015 yılı Dernek ve İktisadi İșletme tahmini bütçesi 
ile 2016 yılı üye aidatlarının belirlenmesi konusunda 
sunum ve yapılan değerlendirmelerle; Dernek üyelik 
aidatının yıllık 100TL olarak kalması oybirliği ile kabul 
edildi.

*2016 yılı Dernek ve İktisadi İșletme Bütçe tahmini 
bütçeleri oybirliği ile kabul edildi.

*Genel Kurul kararları ile ilgili olarak idari ișlemler 
esnasında idarelerin gerekli görebileceği yerlerde 
düzeltmeler yapılması için Yönetim Kurulu’na karar 
verilmesine oybirliği ile karar verildi.

*TTMD İzmir Ofisinin satın alınmasıyla ilgili oybirliği ile 
karar verildi.

*Gündemin son maddesi olan dilek ve öneriler 
bölümünde yapılan konușmaların ardından Genel 
Kurul toplantısı, TTMD Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın 
Sarven ÇİLİNGİROĞLU’nun teșekkür konușmasıyla 
tamamlandı.

TTMD Genel Kurul Toplantısı 9 Mart 2016 Tarihinde Gerçekleștirildi

İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Alarko 
Carrier, Uluslararası Tarımsal Araștıma ve Eğitim 
Merkezi’nde (UTAEM) yapılan etkinlikler kapsamında, 28 
Mart 2016 tarihinde çiftçi önderleriyle buluștu. 

Alarko Carrier İzmir Büro Satıș Șefi Sinan Karacalı’nın 
da yer aldığı etkinlik; Alarko Carrier Dalgıç Pompa Satıș 
Müdürü Sayın Yüksel PINAR’ın “Sondaj Kuyuları”, “Dalgıç 
Pompa Alımında Karar Verme Kriterleri” ve “İșletmede 
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” konulu 2 saatlik 
eğitiminin ardından sona erdi.
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XII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu Yapıldı

TTMD tarafından düzenlenen 
“Uluslararası Yapıda Tesisat 
Teknolojisi Sempozyumu”nun 
12.si “Etkin Çözümler için 
Dünyanı Genișlet” temasıyla 
31 Mart - 2 Nisan 2016 
tarihleri arasında Wyndham 
Grand Otel’de gerçekleștirildi.

Dünya Isıtma, Soğutma, İklimlendirme sektörünün 
önde gelen uzman bilim adamları ve 500’e yakın 
katılımcı, XII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu’nda 3 gün boyunca bir araya gelerek 
bilgi üretimi, bilgi paylașımı ve sektör sorunları 
hakkında çözüm arayıșında bulundular. Toplam 9 
davetli konușmacının yaptığı 11 sunumun yanı sıra 
sempozyumda, yurtiçinden uzman panelistlerin 
konușmacı olarak yer aldığı 3 ayrı panel ve 15 teknik 
oturumda 57 bildiri paylașıldı.

Sempozyum Yürütme, Organizasyon ve Bilim Kurulu 
Bașkanı Sayın Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın konușmasıyla 
bașlayan açılıș töreninde; TTMD Yönetim Kurulu 
Bașkanı Sayın Sarven ÇİLİNGİROĞLU ve İklimlendirme 
Meclisi ve İSİB Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Zeki 
POYRAZ birer konușma yaptılar. Sayın Nilüfer EĞRİCAN 
konușmasına dünyanın her yanından gelen davetli 
konușmacıları ve sempozyum panellerini tanıtarak 
bașladıktan sonra geçmișten günümüze binalarda 
sürdürülebilirliğin gelișimini masaya yatıracaklarını 
söyledi. Sürdürülebilirliğin birinci așaması olarak 
enerji verimliliğinin önemini belirten Sayın Eğrican, 
kullanılabilir temiz su kaynaklarının giderek azaldığına 
dikkat çekerek sempozyumun amacının bu nedenle 
etkin çözümler için dünyamızı genișletmek olduğunu 
ifade etti. 

Açılıșta konușan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Sarven ÇİLİNGİROĞLU, 
derneğin çalıșmalarını ve sektöre olan katkılarını 
anlattıktan sonra büyüyen enerji talebine sürdürülebilir 
çözümler bulunması gerektiğini belirtti. Sempozyuma 
gönderilen 84 bildiriden 57’sinin kabul edildiğini 
söyleyen TTMD Bașkanı, sempozyumda emeği geçen 
tüm sponsorlara ve destekleyen kurulușlara teșekkür 
etti. Çilingiroğlu ayrıca, TTMD’nin sektöre kazandırdığı 
Duman Kontrol Sistemleri TTMD 2015 Çalıștayı ve 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Birleșik Isı ve Güç 
Üretimi kitapları hakkında bilgi verdi. 

İSİB Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Zeki POYRAZ 
ise son 10 yıl içinde sektörün 8 kat büyüdüğüne 
dikkat çekerek Türk tesisat sektörünün 185 ülkeye 
hizmet sunduğunu ve Avrupa’nın üretim üssü haline 
geldiğini söyledi. Sayın Poyraz, Türk İhracatçılar olarak 
uluslararası kurulușlarla ișbirliği içinde olduklarının 
altını çizerek ilerleyen dönemde de bu çalıșmaların 
süreceğini belirtti.

Açılıșın ardından geçilen ilk oturumda ASHRAE 
Seçilmiș Bașkanı ve Danimarka Teknik Üniversitesi 
Profesörlerinden Sayın Bjarne W.OLESEN, binalarda 
enerji tüketimini azaltmada Avrupa ve Amerika’da 
uygulanan yöntemleri anlatan bir sunum yaptı. Sayın 
Olesen, sıfır enerjili binaların hedeflendiğini ancak 
aslında bu binalarında enerji tükettiğine dikkat çekerek 
kullanılması gereken enerjinin yenilenebilir olması 
gerektiğini söyledi. İkinci oturumda ASHRAE’de 7 
komisyonda bașkanlık ve üyelik yapmıș, ASHRAE 
adına birçok firmaya danıșman olan ve ASHRAE DL 
konușmacılarından, Engsysco Inc. Yönetim Kurulu 
Bașkanı Sayın Wei SUN Temiz Odaların İklimlendirme 
Tasarım Esasları ve Sağlık Tesislerinde Enfeksiyon 
Kontrol Odalarının İklimlendirme Sistem Tasarımı 
bașlıklarında iki ayrı sunum gerçekleștirdi. Üçüncü 
oturumda ise Belgrat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Profesörlerinden Sayın Marija S. TODOROVİC, güneș 
enerjisi, enerji verimliliği, akıllı șebeke kavramlarıyla 
bütünleșmiș, iklim değișimini yavașlatan ve ozon 
tabakasının incelmesini azaltan önlemleri içeren 
kentsel dönüșüm modelini anlattı. 

Sempozyum kapsamında düzenlenen ve Sayın Ozan 
ATASOY’un moderatörlüğünü yürüttüğü Türk HVAC 
Endüstrisi ve Bina Bilgi Modelleme Stratejisi Paneli’ne 
Sayın Daniel KAZADO, Sayın Taner YÖNET, Sayın 
Önder BOYALIKLI, Sayın Mehmet OSKAY, Sayın Berke 
ÇELİKEL ve Sayın Utku BAȘYAZICI panelist olarak 
katıldılar.  Panelin açılıșını yapan Sayın Ozan ATASOY, 
akıllı tasarım, akıllı üretim ve akıllı ürüne odaklanmak 
gerektiğini söyleyerek bu panelin BİM konusunda 
yol haritamızın bir bașlangıcı olacağını ișaret etti. İlk 
panelist Sayın Daniel KAZADO BİM’in tanımını yaparak 
bașladığı sunumunda BİM’in bir program değil, dizayn 
așamasından binanın kullanılmasına kadar giden 
bir süreç ve sürecin yönetilmesi olduğunu söyledi. 
BİM’in artık bir opsiyon değil bir zorunluluk olması 
gerektiğini belirten Sayın Kazado, ülkemiz ve dünyadan 
BİM örnekleri sunarak BİM’in getirdiği avantajları 
gösterdi. İkinci panelist Sayın Berke ÇELİKEL, Birleșik 
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Krallıkta BİM sürecinin ekonomiye olan katkısına 
ve inșaat sektörünün BİM’e adaptasyon sürecine 
değindi. Sayın Çelikel, İngiltere’de hükümetin amacının 
kamu inșaatlarında seviye 2 BİM elde edebilmek 
olduğunu söyleyerek 2025 yılı hedeflerinin maliyetleri 
düșürmek ve gaz salımını azaltmak olduğunu belirtti. 
Panelistlerden Sayın Utku BAȘYAZICI ise sunumunda 
inșaat sektöründe BİM olgusunun dıșında kalınmasının 
mümkün olmadığını söyleyerek birlikte çalıșılabilirliğin 
sağlanamamasının maliyetinin çok büyük boyutlara 
eriștiğine dikkat çekti. Sayın Bașyazıcı, Avrupa’ya 
bakıldığında özellikle İskandinav Ülkelerinde gelișmiș 
uygulamaların olduğunu belirti. Beșinci panelist Sayın 
Mehmet OSKAY, 2016 yılının hala geç olmadığını 
ifade ederek önemli olanın BİM’den beklentimizi iyi 
belirlemek olduğunu, aksi takdirde büyük sorunlarla 
karșılașılabileceğini söyledi. Sayın Oskay, BİM sürecinde 
bir danıșman ile çalıșmakta fayda olduğuna dikkat 
çekti. Sektörün gerektiğinde bir araya gelmeyi bașarmıș 
mensuplar içerdiğini belirten Sayın Taner YÖNET, 
BİM konusunda kavramların henüz tam oturmadığını 
ancak geç de kalınmadığını söyledi. Yönet, İSKİD olarak 
BİM’in araștırılması için çalıșmaları olduğunu bildirdi. 
Panelde son olarak konușan Önder Boyalıklı, inșaat 
sektöründe iki boyutlu çizimlerde ișçilere gerekli 
detayların aktarılamadığını ișaret ederek BİM’in 
kullanımıyla çalıșan ișçi ve dizayn saatlerinde düșüș 
sağlanabileceğini söyledi. İhale sürecinde BİM’in ișleri 
kolaylaștırdığına değinen Boyalıklı, imalat sürelerinin 
kısalacağını, proje kontrol șartlarının artacağını belirtti.  
Sempozyumun birinci günü 5 ayrı salonda yapılan 
teknik oturumlarla tamamlanırken, akșam teknede 
gerçekleștirilen Açılıș Kokteyli’nde davetliler İstanbul 
Boğazı’nda keyifli saatler geçirdiler.

Sempozyumun ikinci günü, sabah yapılan teknik 
oturumlar ile bașladı. Daha sonra geçilen oturumda 
davetli konușmacı Amerikan Purdue Universitesi 
Profesörlerinden Sayın Eckhard GROLL, Isı Pompaları, 
Klimalar ve Soğutma Sistemlerinde kullanılan Yeni Nesil 
Sıkıștırma sistemleri hakkında bir sunum gerçekleștirdi. 
Sayın Groll, farklı tipte kompresörlerin performans 
sonuçlarını detaylı șekilde örnekledi. Günün ikinci davetli 
konușmacısı Maryland Üniversitesi Profesörlerinden 
Sayın Michael M. OHADİ, Data merkezleri için optimum 
soğutma konulu sunumunda data merkezinin soğutma 
için harcadığı enerjinin verimliliğe olan etkisini anlattı. 
Ohadi, data merkezlerinden enerji tüketim değerlerini 
kıyaslayarak farklı uygulamalar sayesinde elde edilecek 
tasarrufları gösterdi. Oturumun son konușmacısı Sayın 
Nejat BABÜR, Tarihi Binaların Restorasyonu ilgili 
bir sunum gerçekleștirdi. Sayın Babür, müșterilerin 
beklentileri doğrultusunda takım çalıșması yapılarak 
daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini söyleyerek küresel 
standartları takip etmenin önemine değindi.

Sempozyum kapsamında düzenlenen ikinci panelde, 
sempozyumun ana teması “Etkin Çözümler için 
Dünyanı Genișlet-Termodinamiklerin Önemi” masaya 
yatırıldı. Moderatörlüğünü Sayın Prof. Dr. Sadık 
KAKAÇ’ın yürüttüğü panele Sayın Prof. Dr. Yunus 
Ali ÇENGEL, Sayın Prof. Dr. Birol KILKIȘ ve Sayın 
Dr. Cemil İNAN panelist olarak katıldılar. Panelin 
bașında ilk olarak Sayın Sadık KAKAÇ, termodinamik 
tarihi hakkında genel bilgi vererek termodinamiğin 
gelișiminde rol oynamıș önemli isimleri anlattı. 
Panelde ilk sunumu yapan Sayın Prof. Dr. Yunus Ali 
ÇENGEL, termodinamiğin hayatın her alanında var 
olduğuna dikkat çekerek üniversitelerde eğitimin bu 
yönde verilmesi gerektiğini söyledi. Termodinamikte 
birinci kanun anlașıldığını ancak genel olarak ikinci 
kanunda sorun yașandığını belirten Sayın Çengel, 
entropi ve ekserjinin ikinci kanunun kapsamına girdiğini 
ve bunların olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Sayın 
Yunus Ali ÇENGEL termodinamikte mükemmelliğin 
2.kanun olduğunu, ikinci kanunun verimi yüksek olması 
halinde her șeyin daha iyi olacağını ifade etti. İkinci 
panelist Sayın Prof. Dr. Birol KILKIȘ ise 1. ve 2. yasanın 
birbirini tamamladığını, 1. yasanın açıklayamadığı 
yerlerde 2. yasanın öne çıktığını ifade etti. Net sıfır 
enerjili bina net sıfır ekserji binası olmadığına dikkat 
çeken Sayın Kılkıș, enerjinin geri kazanılabileceğini 
ama ekserjinin kazanılamayacağının altını çizerek 
termodinamiğin dünyamızı genișlettiğin ve iki yasayı 
beraber kullanarak dünyayı kurtarabileceğimizi söyledi. 
Panelde son olarak konușan Sayın Dr. Cemil İNAN 
konuya sanayi gözünden bakacağını belirterek endüstri 
açısından termodinamiğin önemini anlattı. Türkiye’nin 
endüstrileșmesindeki durumuna bakınca 1. ve 2. sanayi 
devrimlerini ıskaladığını söyleyen Sayın İnan, enerji 
tüketiminde verimliliği artırmanın çok önemli olduğuna 
dikkat çekerek fikirden ya da problemden inovasyona 
gidilebileceğini ancak problemden inavasyona gitmenin 
daha değerli olduğunu ifade etti. 

Panelin ardından gerçekleșen günün son oturumunda 
davetli konușmacı Sayın Michael OHADİ, HVAC ve Enerji 
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Dönüșüm Sistemlerinde Aditif Üretim Uygulamalarının 
Bugünkü Durumu konulu 2. sunumunu yaptı. 
Sayın Ohadi sunumunda, günümüzdeki teknolojik 
gelișmelerin son 100 yıl içinde yașandığını ve 
günümüzün hızla değișen teknolojik devrimleri içinde 
inovasyonun çok önemli bir zorunluluk haline geldiğini 
söyledi.

Sempozyumun ikinci akșamında davetlilerin katılımıyla 
bir kokteyl ve Gala Yemeği düzenlendi. Yemeğin 
açılıș konușmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu 
Bașkanı Sayın Sarven ÇİLİNGİROĞLU, Gala Yemeği 
sponsorluğunu üstlenen İSİB’e teșekkür etti. İSİB 
adına konușan Yönetim Kurulu Bașkanı Zeki Poyraz 
ise, TTMD ile olan ișbirliğinin ilerleyen dönemlerde de 
devam edeceğini ve İSİB olarak uluslararası faaliyetlere 
desteklerinin süreceğini ifade etti. Sayın Poyraz, 
ASHRAE ile yakın ilișkiler içinde bulunan TTMD’nin 
uluslararası standartların belirlenmesinde rol alınması 
gerektiğini söyledi.  Gala Yemeği’nde konușmaların 
ardından TTMD Bașkanı Sayın Sarven ÇİLİNGİROĞLU 
destekleyen kurulușlara, sponsorlara, Sempozyumun 
düzenlenmesinde büyük çaba sarf eden Sayın Prof. 
Dr. Nilüfer EĞRİCAN’a teșekkür plaketleri takdim etti. 
Çilingiroğlu ayrıca TTMD’nin 20. Yılı’nda ulaștırılamayan 
plaketleri de törende sahiplerine verdi.

Sempozyumun son günü, sabah 5 ayrı salonda yapılan 
teknik oturumlarla bașladı. Yapılan sözlü ve poster 
sunumların ardından davetli konușmacıların katıldığı 
son oturuma geçildi. Florida Üniversitesi Öğretim Üyesi 
ve Endüstri Değerlendirme Merkezi Direktörü Sayın 
S. A. SHERİF Absorpsiyonlu Soğutma Teknolojisinin 
Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu bir sunumda yaptı. 
Sayın Sherif sunumuna termodinamik performans 
tanımlarıyla bașladıktan sonra ekserji maliyet 
oranları, absorpsiyonlu makinelerin sınıflandırılması 
ve absorpsiyon chiller hakkında bilgiler verdi.  Günün 
ikinci davetli konușmacısı Teksas A&M Üniversitesi 
profesörlerinden ve ASME, ASHRAE üst düzey 
yöneticilerinden Sayın William WOREK, Dessicant 
Sistemlerin geçmiși, bugünkü durumu ve geleceği 

hakkında bir sunum gerçekleștirdi. Sempozyumda son 
davetli konușmacı olarak REHVA eski Bașkanlarından 
ve Belgrat Üniversitesi Profesörlerinden Sayın 
Branislav B. TODOROVİC Geleceğin Șehirlerindeki 
Binaları ve İklimlendirme Sistemleri konulu bir sunum 
yaptı. 

Sempozyum kapsamında düzenlenen Desing and 
Planning in Achieving Successful Building  panelinde 
moderatörlüğü Sayın Can ÇİNİCİ yürütürken Sayın 
Mehmet OKUTAN, Sayın Burak ÜNDER, Sayın Serhat 
BİNZET ve Sayın Mehmet KARADURAK panelist olarak 
katıldılar. Panelin açılıșını yapan Sayın Can ÇİNİCİ, mimar 
gözüyle konuya yaklaștığını ve farklı disiplinlerin bir 
arada çalıșmasıyla daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini 
söyledi. İlk panelist Sayın Burak ÜNDER, sunumuna 
bütüncül düșünceden bahsederek bașladıktan sonra 
milattan önceki yapılardan günümüze kadar gelen 
yapı örnekleri gösterdi. Küresel ısınmayla birlikte 30 
yıl içinde suların yükseleceğine dikkat çeken Sayın 
Ünder, yeni bir ekolojik yola gidilmek zorunda olduğunu 
söyleyerek bir yol haritası çıkarılması gerektiğini 
belirtti. Panelde konușan bir diğer panelist Sayın 
Mehmet OKUTAN ise binaların artık insanları koruyan 
bir barınak olmaktan ziyade gelișmiș yapılar olduğunu, 
toplam enerjinin %40’ının binalarda tüketildiğini 
söyledi. Mimarın aldığı kararların binanın harcayacağı 
enerji üzerinde etkisinin çok fazla olduğuna değinen 
Sayın Okutan, bina tasarımında üst düzey planlama 
ve düzen olması gerektiğini, aksi takdirde bașarılı 
sonuçlar elde edilemeyeceğini ifade etti. Konuya statik 
bakıș açısından değerlendirme yapan Panelist Sayın 
Serdar BİNZET iș verenlere sürecin iyi anlatılamadığına 
dikkat çekti. Ön konsept proje, kesin proje, uygulama 
ve detaylar olarak süreci dörde ayıran Sayın Binzet, 
konsept halinde problemlerin çözülmesi gerektiğini 
ancak ülkemizde uygulama projesi esnasında bile 
sorunların devam ettiğini söyleyerek tüm tasarım 
süreçlerinin doğru șekilde yönetilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.  Panelde son olarak konușan Sayın 
Mehmet KARADURAK, bütün binalarda disiplinler 
arasında etkileșim olmak zorunda olduğunu, yurt 
dıșında entegre projelendirme süreçlerinin ișlediğini 
ancak ülkemizde sürecin biraz farklı olduğunu belirtti. 
Sayın Karadurak, dünyada bütün otomasyonların 
çıkıș amacının enerjiyi verimli kullanmak olduğunu 
ancak bizde sadece konfor kısmının ön plana çıktığını 
söyledi. Panelin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. 
Ömer SAATÇİOĞLU, sempozyum katılımcılarına Solar 
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DUBAİ: Bir Mimari Harika, Bir Alıșveriș Cenneti

Erol BAYȘU 

Elbette herkes gibi ben de Dubai’nin bir çöl șehri 
olduğunu biliyorum. Ama șehir öylesine yapılanmıș 
ki; insan içinde gezerken bu gerçeği unutuyor. 
Dubai, aslında insanoğlunun doğaya karșı verdiği 
mücadelenin bir manifestosu gibi.

Uzunca bir gezi listem var. Ve bu listede bulunan yerleri 
görme isteği beni bir yandan heyecanlandırırken, 
diğer yandan biraz da kaygılandırır: “Dünyada görecek 
ne kadar çok yer ve bu yerlerin keyfine varmak için 
ne kadar az zaman var” diye düșündürür. Zaman 
zaman hiçbir iș yapmadan sadece seyahat ettiğimi, 
beğendiğim yerlerde bir süre yașadığımı hayal ederim. 

Maalesef bu sadece bir hayal ve ben listeyi oluștururken 
zaman, mekân ve maliyet gibi pek çok faktörü bir 
arada düșünerek önceliklerimi belirlemek zorundayım. 
Yazının henüz bașındayken șunu söyleyeyim ki, son 
zamanların popüler mekânı Dubai, bu listenin oldukça 
alt sıralarında yer almaktaydı. Tarihi oldukça kısa ve 
teknoloji marifetiyle olușturulmuș bu șehir bana dev 
bir alıșveriș merkezini çağrıștırıyor ve yapay geliyordu. 
Belki ileri teknoloji ürünlerini bulmak, çılgınca alıșveriș 
yapmak ve lüksün sınırlarını zorlamak için Dubai idealdi 
ama bunlar beni hiç cezbetmiyordu. Kaderin cilvesine 
bakın ki bir dizi tesadüf beni Dubai’ye savurdu ve yine 
kaderim cilvesi mi desem, orada geçirdiğim 7 günlük 
seyahatimden oldukça memnun döndüm.

Dubai denildiğinde aklıma gelen pek çok resim var ama 
bunlardan iki tanesi beni özellikle etkilemiș ve Dubai’yi 
bașka bir gözle değerlendirmeme neden olmuștur. 
Her ikisi de uçak yolculuklarımda karșılaștığım bu 
resimlerden ilki, Dubai gidiș yolculuğum sırasında 
denk geldiğim ve beni neredeyse korkutan bir 

manzaraydı. Gece yolculuğu yapıyordum ve bir ara 
uçağın camından vuran kızıllığın ne olduğunu merak 
ederek așağıya baktım. Așağıda bir yerlerin, alev alev 
yandığını gördüm. Ama bu sıradan bir ateș değildi, çok 
güçlüydü ve bütün karanlığı kızıla boyamıștı. Aklıma 
gelen ilk șey bir volkanın üzerinden geçiyor olduğumuz 
ve volkanın patlamak üzere olduğu idi ama coğrafya 
bilgim bunun mümkün olmadığını söylüyordu. 
Gecenin karanlığında hem çok güzel hem de dehșet 
verici görünen ve kendimi yaratılıș hikayelerinde gibi 
hissetmeme neden olan bu manzaranın ne olduğunu 
șașkınlığımı atlatınca anladım. Basra Körfezi’ni 
geçmekteydik ve bu ateși petrol kuyuları kusmaktaydı. 
Petrol yani görmeyi beklediğim zenginliğin nedeni, 
Birleșik Arap Emirlikleri’nin refahının ve çöl ortasında 
kurulan medeniyetin kaynağı. Bu coğrafyanın kaderini 
değiștiren petrol burada ilk defa böyle karșıma 
çıktı. Beni çok etkileyen diğer manzara ile ise dönüș 
yolculuğumda karșılaștım. Bir yanda uçsuz bucaksız 
çöl, ortada oraya yanlıșlıkla koyuluvermiș gibi görünen 
bir șehir ve en sonunda içi irili ufaklı yapay adalarla dolu 
bir deniz. Bir araya gelmez gibi görünen kavramlar! 
Dubai’yi ilginç yapan bence her șeyden önce bu 
çelișkiydi. İște bu manzara Dubai’yi algılamamda 
farklılık yarattı. 

Kırk sene öncesinin kumdan yollarında develerin 
yürüdüğü bu șehirde, șimdi son model arabalar cirit 
atmakta… 

Dünyanın en yüksek binaları, doğa kanunlarına kafa 
tutarcasına bu șehirde yükselmekte. Üstelik bu 
șehirdeki yapılar sadece bir beton yığınından ibaret 
değil. Bunlar, hem mimari hem de mühendislik harikası. 
Yine de itiraf edeyim ki, ilk bașlarda Dubai’ye bu gözle 
bakamadım. Șehrin gelișimini tamamlanmamıș olması 
ve yapılanmanın sürmesi, kendimi zaman zaman 
büyük bir inșaat sahasında hissetmeme neden oldu. 
Neyse ki, bu histen kısa zamanda kurtuldum. Binaların 
güzelliğini ve çeșitliliğini fark etmeye bașladım. Bu 
andan sonra artık inșaat sahasında değil bir açık hava 
mimari sergisinde gezer gibiydim. 

Gerçekten de Dubai mimarinin bașrollerde olduğu, 
son derece modern ve planlı bir șehir. Yapıların 
ilginçliği konusunda da bir yarıș var gibi. Bükülmüș gibi 
görünen iș merkezleri, otantik görünümlü alıșveriș 
merkezleri ve farklı konseptlerde düzenlenmiș birçok 
otel var. Dünyanın en yüksek yapısı olan Burj el Dubai, 
gösteriș timsali olan Emirates Binası, artık Dubai’nin 
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sembolü haline gelmiș yelken otel Burj-el Arab ve 
dalga biçiminde tasarlanmıș Jumerria Beach Hotel 
sırf tasarımlarından ötürü pek çok turistin ilgi odağı 
olmakta. Zaten, binaların pek çoğu turist ziyaretine 
de açık. Örneğin Emirates binasının terasından 
Dubai manzarası seyretmek veya Burj-el Dubai’nin 
üst katlarına çıkarak kendini göklerin hakimi gibi 
hissetmek mümkün. 

Dubai de mekânların dıș güzelliğine çok önem 
verilmiș. Buna rağmen diğer ülke șehirlerinde olduğu 
gibi bu dıș mekânları, șehrin caddelerinde yürüyerek 
seyretmek mümkün değil. İlginçtir ama bu șehir 
yürüyüșe uygun olarak düzenlenmemiș. Özelikle 
șehrin yeni bölümleri -ki șehrin büyük kısmı yeni- 
otomobille ulașım üzerine kurulmuș. Bu durum, 
Dubai’de iç mekânların önem kazanmasına neden 
olmuș. İç mekân denilince de akla ilk olarak alıșveriș 
merkezleri gelmekte. 

Dubai’nin alıșveriș merkezleri zaten meșhur…

Buralarda hem tüm dünyada yaygın olan mağazaları, 
hem de en lüks markaları bulmak mümkün. Dubai’ye 
sadece alıșveriș için gelen turistler dahi var. Ancak 
benim fikrime göre, Dubai alıșveriș merkezlerini; 
mağazaları değil, bu merkezler içinde kurulan faaliyet 
merkezleri ilginç kılmıș. Bunun en çarpıcı örneği, 
Emirates Mall’un üst katındaki kocaman kayak 
pisti. “Kar Dünyası” (Snow World) adlı bu yerde karlı 
bir dağ ortamı olușturulmuș. Yani, Dubai’deyseniz, 
dağlara kadar gitmeksizin ve kıș mevsiminin 
gelmesini beklemeksizin kayak yapma șansına 
kavușmaktasınız. 

Hatta kar eğlencesinin hemen ardından sahile 
gidip, denizin, kumun ve güneșin tadını da çıkararak 

birbiriyle zıt bu iki keyfi aynı gün içerisinde sürebilirsiniz. 

Ziyaretçilerine değișik aktivite olanakları sunan bir 
bașka Dubai alıșveriș merkezi, aynı zamanda Dubai’nin 
en gözde alıșveriș merkezlerinden biri olan Dubai 
Mall. Dubai Mall, oldukça büyük bir mekan üzerine 
kurulmuș ve içinde zaman zaman tuhaflığa kadar 
varan seçenekler barındırmakta. Nasıl mı? Dubai Mall’a 
ilk gidișimde, mağazalara öylesine bakarak gezinirken 
tuhaf bir ses ile irkildim. Bir filin haykırıșına benzettiğim 
bu sesi maymun çığlığı olduğunu düșündüğüm sesler 
takip etti. “Burada bir hayvanat bahçesi yoktur 
herhalde” diye düșünürken, seslerin bir restorantdan 
geldiğini fark ettim. Orman șeklinde tasarlanmıș bu 
restorant, yemek sözde ağaçlar ve hayvan çığlıkları 
arasında yenilmekteydi. Özellikle çocukların çok rağbet 
ettiği o restorantta o gün yemek yemedim. Onun 
yerine alıșveriș merkezinde bulunan birbirinden farklı 
ve șık restorantlardan birisini seçtim. Bu seçimimden 
hala biraz pișmanlık duyarım. Sonuçta, öyle garip bir 
yeme içme ortamını kaç yerde daha bulabilirim ki? 

Gerçi, oyuncak hayvanlarla yemediğim yemeğin 
eksikliğini, deniz canlılarıyla geçirdiğim 3 saatle telafi 
ettim diyebilirim. Dubai Mall içinde gerçekten büyük bir 
sualtı dünyası barındırmakta. “Sea World” (Su Dünyası) 
adını tașıyan bu yerde, adını bile bilmediğiniz, belki 
de belgesellerden bașka bir yerde göremeyeceğiniz 
sualtı canlıları ile tanıșabilir, kendinizi farklı bir 
dünyada hissedebilirsiniz. Gerçekten de ufuk açıcı ve 
eğlenceli bir deneyim. Dubai Mall’da -görebildiğim 
kadarıyla- bunlar haricinde ufak bir lunapark ve çeșitli 
oyun aktiviteleri de bulunmakta. Ancak, Dubai Mall, 
ününü biraz da bahçesinde bulunan kocaman havuza 
ve bu havuz etrafında yer alan restoranlara borçlu. 
Buradaki mekânlar özellikle akșam saatlerinde büyük 
ilgi görüyorlar. Bu ilgide restaurantların cazipliği kadar 
havuzda gerçekleștirilen su gösterisinin rolü büyük. 
Her saat bașı tekrarlanan ve on dakika kadar süren bu 
gösteride, fıskiyelerden püskürtülen sular yükseklere 
vararak renkler ve müzik eșliğinde dans ediyorlar. 

Dubai alıșveriș merkezleri elbette bunlarla sınırlı değil; 
farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden alıșveriș merkezleri 
de var. Örneğin; șehir merkezinin biraz dıșında kalan 
China Mall, Çin malları ile ilgilenenler için cazip. İbn-i 
Batuta Alıșveriș merkezi ise klasik Arap mimarisi ile 
geleneksel alıșveriș merkezi kavramını birleștirmiș 
olması nedeniyle ilginç. 

Bașka șehirlerden farklı olarak, Dubai’de oteller de 
gezilecek mekânlar arasında sayılmakta. Bunun 
nedeni, otellerin pek çoğunun bir yașam kompleksi 
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gibi tasarlanmıș olmaları. Otellerin hemen hepsi ayrı 
bir konseptten hareket etmișler. En ufak ayrıntı bile 
bu konsepte göre düșünülmüș. Örneğin, Atlantis 
Otel, kayıp kıta Atlantis efsanesini esas almıș ve 
hemen her türlü süsleme bașta mercanlar olmak 
üzere, deniz altı objeleriyle gerçekleștirilmiș. Otellere 
adeta bir eskalasyon muamelesi yapılan bu șehirde 
otel gezmek artık öyle bir boyuta gelmiș ki, meșhur 
Burj-el Arap otelini rehber eșliğinde -tabii belli bir 
ücret karșılığında-, odaları da dahil olarak gezmek 
mümkün. 

Dubai’de alkollü içkilerin sadece oteller bünyesinde 
satılabiliyor olması otelleri aynı zamanda birer 
gastronomi ve eğlence noktası haline getirmiș. 
Bu oteller bünyesinde dünya mutfaklarının en iyi 
örneklerini tatmak, farklı tarzlardaki barlarında da 
geceye devam etmek mümkün. 

Dubai’nin popüler gece mekânlarından olan Medina 
Jumeria bu olanakların hepsini bir arada sunan 
ilgi çekici bir yer. Suni bir gölet çevresinde klasik 
Arap mimarisine uygun olarak tasarlanmıș bu otel, 
etrafındaki restaurant ve barlardan göletine yansıyan 
ıșıklarla geceleri hoș bir ambiyans sunuyor. 

Bunun haricinde gece gezmelerine meraklı olanlar 
için, Jumeria Beach otelin denize doğru çıkıntı yapan 
burnunda konușlanmıș ve ziyaretçilerine șezlonglara 
uzanarak denizi seyretme olanağı veren bir gece 
kulubü olan 360’ı ve meșhur Buda Bar zincirinin bir 
halkası olan Buda Bar Dubai’yi tavsiye edebilirim.

Dubai de kıș mevsimi bile neredeyse yaz gibi geçiyor. 
Bu nedenle, burada hemen her zaman denize 
girmek mümkün. Benim ziyaretim Aralık ayına denk 
gelmiști ki bu Dubai havasının soğumaya bașladığı 
bir dönemdi. Buna rağmen deniz ve havuz kenarında 
güneșlenenlere ve hatta yüzenlere rastlanıyordu. 
Özellikle akșam vakitleri, açık hava kafe, restaurant 
ve barları çok canlı oluyor. Bu canlılık Dubai’ye bir 
anlamda tatil mekânı havası veriyor. Dubai nüfusunun 
büyük ölçüde yabancılardan olușuyor olması da bu 
havayı körüklüyor. 

Dubai’de yerliden çok yabancı var. Burada çalıșanların 
büyük kısmı Dubai dıșından gelmiș. Geri kalanların da 
büyük kısmı turist. Arap nüfus tüm nüfusun %20’sini 
olușturmakta. Belki de bu yüzden Dubai’de herkes bir 
tatil mekânında gibi rahat görünüyor. Elbette riayet 
etmek gereken belli kurallar var ama bir turist olarak 
benim bu kurallardan neredeyse hiç haberim olmadı. 

Giyim kușam, yașam tarzı, bir Arap ülkesini bırakın pek 
çok Avrupa ülkesinden bile rahat. Tabii, bu rahatlık daha 
çok yabancılar için geçerli; yerlilerle muhatap olurken 
biraz daha dikkatli davranılması öneriliyor. 

Bu kadar modernite içinde Dubai’de geleneksel bir yer 
bulmak isterseniz gideceğiniz tek adres belli: Deira. Deira 
denilen bölge Dubai’de –The Walk denilen restaurant ve 
kafelerin sıralandığı kısa caddeyi saymazsak-yürüyerek 
gezebileceğiniz tek yer. Ortasından geçen nehirle ikiye 
ayrılan Deira Dubai’nin en eski bölgesi ama Dubai’nin 
bir șehir olarak kısa geçmiși düșünüldüğünde buraya 
tarihi demek çok da mümkün değil; sadece, merkezdeki 
yerler gibi modern değil. Deira, bana biraz Ankara’nın 
Ulus’unu, biraz da Kadıköy’ün ara sokaklarını anımsattı. 
Kendi șehrinizdeyken gezmek için aklınıza gelmeyecek 
bu yerler Dubai’de olunca enteresan oluyor iște… Ama 
bunun haklı bir yönü de olmadığı söylenemez. 

Deira’da gezerken geleneksel Arap kıyafetleri giyen 
kișilere sık sık rastlayıp birbiri ardına dizilmiș ve bir 
zincirin parçası olmayan dükkânlardan yükselen 
Arap ezgilerini duyunca bir Arap memleketin de 
olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Hem farklı ülkelerden 
gelen–bir kısmı da taklit- malları, hem de yerel ürünleri 
bulabiliyorsunuz.  

Deira’da Arapların Souk ile adlandırdığı geleneksel 
çarșıları da bulmak mümkün. Altın, kumaș ve baharat 
satılan bu çarșılar, Kapalı Çarșı tarzında yerler. En büyük 
farkları, Arap mimarisine uygun olarak inșa edilmiș 
olmaları; bir de bazı bölümlerinde resim sergileri gibi 
kültürel faaliyetlere yer vermeleri.  

Deira’de gezmenin iki tane olmazsa olmazı vardır bana 
göre: Bunlardan ilki, Old Bastakiya bölgesinde bulunan 
ve Dubai tarihi hakkında bilgi veren müzeyi gezmek. Bu 
müze ziyaretçileri, sadece Dubai’nin eskiden küçük bir 
balıkçı köyü olduğunu ve ancak 1960’lardan itibaren 
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șehirleșmeye bașladığını öğrenmekle kalmıyor, aynı 
zamanda çöl yașantısına dair pek çok ayrıntıyı mumya 
heykeller ve canlandırmalar ile görerek Bedevi yașam 
tarzı hakkında fikir sahibi oluyorlar. 

Deira gezintisinin ikinci olmazsa olmazı ise Deira’nın 
iki yakası arasında mekik dokuyan Abra Boat denilen 
küçük teknelerle karșı kıyıya geçmek. 
Deira’nın mütevazi ortamından sonra nehir kıyısına 
dizilmiș birbirinden modern ve gösterișli binaları 
izlemek doğrusu ilginç oluyor. 

Dubai pek çok kiși tarafından “Yapay Cennet” olarak 
adlandırılmakta. Ne var ki yaz aylarında Dubai 50 
derecelere varan sıcaklığıyla yapay bir cennetten 
çok gerçek bir cehenneme benzemekte. Bu nedenle, 
keyifli bir Dubai seyahati için Ekim ve Nisan ayları 
arasındaki zaman dilimini tercih etmekte fayda var. 

Ancak eğer iș seyahati yapıyorsanız pek tabi ki, 
belirtmiș olduğum ayların dıșında da Dubai’yi 
ziyaret etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda da 
zaten büyük bir ihtimal ile kapalı alanlarda vaktinizi 
geçireceğiniz ve de sadece taksiye koșana kadar 
sıcağa maruz kalacağınız için çok ta büyük bir sıkıntı 
olmayacaktır diye düșünüyorum. 

Ticari anlamda Dubai, hala büyüyen bir potansiyel. 
Bu ivmeli gelișimde 2020 senesinde düzenlenecek 
olan Expo 2020 ‘nin de katkısı büyük. Aslında bir Otel 
Vahası olan bu Emirlik , Expo 2020 hazırlıkları için 
yine de otel yatırımlarını kendisine çekebiliyor. 

Ticari atașemizin verdiği bilgiye istinaden, 2020’ye 
kadar 80.000 yeni yatak kapasitesi inșa edilecek . Bu 
da inșaat ile ilgili tüm kalemlerde muazzam bir satın 
alım anlamına geliyor. 

Türk iș adamları bölgede aktif , pek tabi ki müteahhitlik 
firmaları, inșaat ve inșaat alt birim taahhüt firmaları 
Emirlikte iyi bir repütasyon ile tanınıyor. Türk iș adamları 
ile irtibatı sağlayan Dubai Turkish Business Council 
ismindeki kurum ve de fevkalade aktif șekilde çalıșan 
Ticari Atașelik, ilgili irtibatlar konusunda ellerinden 
geldiğince yardımcı olmaktalar. 

Tüm körfez ülkelerine re-export yapan bu Emirlik, 
bölgenin de satın alma merkezi aslında. Ülkede ticaretin 
önemli noktası ise Jabel Ali Free Zone  (Serbest Bölge).

Pek tabi ki bir çok iș adamı bu emirliği ziyaret etmiștir. 
Ancak yine de her seferinde farklı bir gelișmenin 
gözlemlendiği, güvenlik, hukuk ve ticari ilișkiler 
anlamında tam bir istikrarın olduğu, vergilerin görece 
düșük, insan kaynağı kalitesinin yüksek olduğu bu ülke 
ile çalıșmak hem sanılandan kolay hem de sunduğu 
avantajlar ile önemli bir hub bölgesi. 

Sadece turistik anlamı ile değil ancak belki de daha 
fazla ticari anlamıyla da bölgenin Hong Kong’u olan bu 
güzel emirliği herkesin görmesini tavsiye ederim. 

Șimdiden iyi seyehatler.
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Finans Dünyası

Finans Yönetiminde Yeni Trendler

Ayda ÖZEREN

İzmir Ekonomi Üniversitesi,
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Finansal ve ekonomik gelișmeleri hepimiz  takip 
ediyoruz ama  yorumlamak ve öngörüde bulunmak için 
mutlaka  Bankacı, finansçı, hazineci veya falcı olmamız  
gerekmiyor.  

Türkiye’de olan biten her türlü dalgalanmaya kriz 
desek  de;  dövizin ufak bir hareketi bizi geçmiș yılların 
karamsarlığına götürse de; her yılın bașında bu yıl daha 
da kötü diye planlarımızı gözden geçirsek de; bitmeyen 
krizlerden sağ salim çıkmayı becerebilsek de “Finans” 
ve “Yönetim” kelimeleri bizim için hala birer tabu…

“Finans Yönetimi” özetle gelir ve giderin yönetimi 
demek. Gelirimizi hesaplamayı pek seviyoruz ama 
giderimizi çoğumuz ya bilmiyoruz ya da yönetemiyoruz. 
Hele giderin büyük bir kısmı borçlanma maliyeti ise…

Günümüz ekonomik koșullarında finansal çözümler 
oldukça çeșitlendi. Bankadaki dostlarımız bizi 
yönlendirme konusunda oldukça agresifler,  ancak bu 
konularda fazlaca fikrimiz yoksa ve terminolojiye de 
yabancı isek;  hiç ihtiyacımız olmayan bir ürünü satın 
alabiliyor,  șirketimize adapte etmeye çalıșıyor ve belki 
de yarar sağlayacağımıza inanarak zararlı çıkıyoruz.

Bunun en güzel ve binlerce kișiye zarar veren örneği 
dövize endeksli kredilerdir. Özellikle bireysel tarafta 
döviz geliri olmayan bir çok vatandaș, maliyetinin 
daha ucuz olacağı varsayımı ve hedef baskısı yașayan 
bankacıların ısrarcı yaklașımları  ile  dövize endeksli 
kredileri tercih ettiler. 

JPY ve CHF faizlerinin düșük olmasının cazibesine 
kapılıp; gerçek hayatta  bir kez bile avuçlarına 
almadıkları bu para biriminden uzun vadelerde 
borçlandılar. Buradaki ani ve öngörülemeyen kur 
dalgalanmaları nedeniyle anaparanın kat be kat 
üzerinde geri ödeme yaptılar. Binlerce vatandaș bu 
kredileri ödemekte sorun yașadı ve evlerini arabalarını 
kredinin tamamını kapatamamalarına rağmen elden 
çıkarmak zorunda kaldı. Ve BDDK sonunda müdahale 
etmek zorunda kaldı gerçek kișilerin döviz borçlarının 
TL’ye çevrilmesini istedi ve döviz kredisi kullanımlarını 
engelledi.

Aynı durum KOBİ ve ticari kredilerinde de yașandı. 
İhracat potansiyeli veya döviz girdisi olmayan firmalar 
da düșük faiz-stabil kur beklentisi ile bu kredileri 
kullandı. Sonuç olarak, yüksek maliyetler șirket 
faaliyetlerini zarara döndürdü; ödeme sıkıntıları bașladı 
ve iflaslar ve/ya ertelemeleri bașladı. 

KOBİ firmalarında Bankacılar olarak en fazla 
gözlemlediğimiz uzun vadeli yatırımların kısa vadeli 
kredilerle fonlanması ve farklı döviz riski tașımalarıdır. 
Firmanın nakit akıșı içerisinde net ișletme sermayesinin 
pozitif olması yatırım için önemli bir bașlangıçtır. Ancak 
öngörülen yatırım için geri dönüș fizibilitesine göre 
kredi kullanmak firmanızı yormadan istikrarlı bir șekilde 
ișletmenizi döndürmenizi sağlar. Bir diğer önemli konu 
da kur riskinin bertaraf edilmesi yani borçlanacağınız 
dövizin alacağınızla eșitlenmesi veya sabitlenmesi 
ișlemidir. Kısaca bu ürünlere göz atalım: 

Yatırım Malları ve Ekipman  Finansmanı

Küresel boyutta ekonomik canlanmayı sağlamak 
amacıyla Merkez Bankaları kredi olanaklarının 
genișlemesi için yeni çözüm önerileri sunuyor. Bu 
yöntemlerden bir tanesi ECA kredileri. 

ECA Kredileri

ECA kredileri (Export Credit Agency), bizdeki  Eximbank 
kredileri gibi, ihracatın desteklenmesi amacıyla 
olușturulmuș sigorta mekanizmaları…

İhracatçıya vadesiz satıș, ithalatçıya ise vadeli 
alım olanağı yaratıyor ve ithalatçı ülke riskinin ECA 
tarafından sigortalanmasını sağlıyor.

Özellikleri ve Kolaylıkları

Yurtdıșındaki ihracat kredi kurumlarından sağlanan 
bu kredilerin; krediyi veren kurumun ülkesinden 
yapılarak, yatırım malları ve tarımsal ürün ithalatının 
finansmanında kullanılması gerekiyor. 
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Finans Dünyası

Ülke kredilerine aracılık eden bu kurumlardan bazıları  
Almanya Hermes, İsviçre ERG, İspanya CESCE, ABD US 
Exim, İtalya SACE Fransa COFACE ,İngiltere ECGD ,İsveç 
EKN vb ...

İthalatın ödeme șekli, mevcut ithalat mevzuatımızda 
yer alan her türlü ödeme șekliyle gerçekleșebiliyor. 

Alım-satım sözleșmesinin genellikle %85’i finanse 
edilen bu ișlemlerde  %15’lik kısım ithalatçı firma 
tarafından peșin olarak ihracatçı firmaya transfer 
ediliyor. Vadeler 5-7-9 yıllık olabiliyor. 

Bu finansman olanağına ve daha detaylı bilgiye;  
çalıștığınız Bankalar aracılığı ile veya doğrudan bu kredi 
kurumlarına bașvurarak ulașabilirsiniz. 

Swap İșlemleri

Diyelim ki Avrupa’dan makina ithal edeceksiniz ve 
Hermes aracılığı ile finansman sağladınız. Krediniz 
EUR üzerinden ama bu makina yatırımı ile yapacağınız 
satıșlar USD. 

Uykularınızı kaçırabilecek parite ve kur hareketlerinin 
șirketinizi zarara uğratmasını engelleyebilirsiniz. 

Swap ișlemleri ile değișken faizli borcunuzu sabit faiz 
ile değiștirebilir, USD cinsinden bir yükümlülüğünüzü 
EUR ya da TL’ye çevirerek beklentileriniz doğrultusunda 
faiz ve kur riskinden korunabilirsiniz.

ALACAK FİNANSMANI (FORFAITING)

Forfaiting; mal ve hizmet dıș satımından kaynaklanan 
orta ve uzun vadeli belgeli alacakların sabit bir faiz oranı 
ile rücu edilemez biçimde nakde çevrilmesini sağlayan 
bir dıș satım finansman tekniği olarak ifade edilebilir.

Forfaiting, ihracat-ithalat ișlemlerinden doğan 
vadeli alacak ve borçların rücusuz olarak forfaiting 
kurulușlarına  satılmasından doğan ve iskonto ișlemi 
olarak gerçekleștirilen  bir finansman tekniğidir.
Forfaiting’de vadeler 3 aydan 10 yıla kadar uzayabilir. 
Vadelendirme; ihracat-ithalat konusu ürüne, 
ihracat yapılan veya ithalatı yapan ülkeye ve dünya 
ekonomilerine göre belirlenir.

Forfaiting’i, özellikle mal ve hizmet ihracatından doğan 
ve belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan 
alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlașmıș bir 
finansman kurumu tarafından satın alınması olarak da 
tanımlayabiliriz. 

Sukuk 

Sukuk, uluslararası sermaye piyasalarında finansmanı 
arttırmak için geliștirilen faizsiz Bankacılık ilkelerine 
uygun diğer önemli  finansal araçlardan biri…

Özetle; ticari bir varlığın menkul kıymetleștirilerek 
sertifikalar aracılığı ile satılması ve söz konusu varlığın 
değer artıșı ve/ya getirisinin paylașılması… 

Geleneksel bonolardan en büyük farkı faiz ödemesi 
içermez; varlıkların paylașılmasına ve kiralanmasına 
dayalı gerçek ekonomik ișlemlerinin getirisini 
dağıtmaktır. 

Sukuk bir borç enstrümanı değildir,  dayandığı bir varlık 
üzerinden getiri sağlayan bir enstrümandır. 

Aynı bonolar gibi ikincil piyasada ișlem görmekte ve 
rating firmaları tarafından değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak; 

*Kaynak ihtiyacı olan firma nakit ihtiyacını bir varlığa 
dayandırarak karșılamıș ; süre sonunda da varlığını geri 
alma fırsatını yakalamıș;

*Yatırımcı ise bu yöntemle faiz geliri yerine kira geliri elde 
etmiș; süre sonunda da sermayesini geri almıș oluyor.  

Biraz da Makro Ekonomi…

Öncelikle hepimiz için önemli bir enerji kaynağı olan 
petrol fiyatlarına bakalım. Șubat ayında bașlayan 
toparlanma eğilimi Mart ayında da sürdü. 

Brent türü petrolün varil fiyatı 40$/varil seviyelerinde. 
Petrol fiyatlarındaki toparlanmanın yanı sıra önde gelen 
Merkez Bankalarının ekonomik faaliyetleri destekleyen 
politikaları (FED Mart ayında da faiz artırımına gitmedi 
ve 2016 için 4 faiz artırımı öngörüsünü 2ye düșürdü) 
küresel piyasalardaki iștahın artmasına olanak verdi. 
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Böylece bizim gibi gelișmekte olan ülkelere sermaye 
akıșı devam etti ve birçok yerel para birimi (TL dahil) 
USD karșısında değer kazandı. 

ECB ise para politikasında genișlemeye gitti. 2016 
enflasyon tahmini ise %1’lerden % 0.1’e revize etti. 
Küresel krizin etkileri bu bölgede halen devam ediyor 
maalesef. 

Avrupa’nın büyüme motoru Almanya’nın sanayi üretim 
faaliyetlerinin daralması/ekonomik faaliyetlerin ciddi 
gerileme gösterdiği Japonya’nın da ilave önlemler alma 
ihtimali  önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken 
gelișmelerden ...

Gelelim Türkiye’ye. 2015’in son çeyreğine baktığımızda 
son 17 çeyreğin en HIZLI büyümesi gerçeklești. (% 5,7) 
Bu gelișmenin en büyük payı iç tüketimin canlanması. 
2015 yılı genelinde ise ekonomik büyüme % 4 oranında 
oldu. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Mart 
ayında ihracat yıllık bazda %3,2’lik artıșla 12,8 milyar 
dolar oldu. Bu gelișmede, EUR/USD paritesindeki baz 
etkisinin hafiflemesi de etkili olurken, yıllık ihracat 
Ekim ayından bu yana ilk kez arttı.

İthalat ise, yıllık bazda gerilemeye devam eden petrol 
fiyatları nedeniyle așağı yönlü eğilimini Mart ayında da 
sürdürerek 17,8 milyar dolar seviyesinde gerçeklești.
 
Yeni Merkez Bankası Bașkanımız

Bu ay Merkez Bankası’nda görev değișikliği olacak. 2012 
yılından beri Merkez Bankası Bașkan Yardımcılığı yapan 
Sayın Murat ÇETİNKAYA bugüne kadar atanmıș en 
genç 2. Bașkan olacak. Hükümet ve Cumhurbașkanının 
mutabakatıyla göreve gelecek Çetinkaya ‘nın en büyük 
avantajı Merkez Bankası bünyesinden olması.

Hazine ve uluslararası yatırım bankacılığı geçmiși ve 
tecrübesi,  yatırımcı diline yatkın olduğunu gösteriyor. 
Küresel iștahın artması ile sermaye girișlerinin arttığı 
bir döneme denk gelmesi de büyük bir avantaj. Ancak 
küresel piyasalardaki olası kayganlıklar, kurdaki 

oynaklık ve faiz indirimi tartıșmaları önümüzdeki 
dönemin beklentileri dahilinde. 

Ayda ÖZEREN

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Sayın Ayda ÖZEREN 
21 yıl boyunca Türk Ekonomi Bankası’nda görev almıștır. 
Bölge Müdürü olarak bankacılık görevini bırakan Sayın 
Özeren halen șirketlere finans ve eğitim koçluğu 
yapmakta olup İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi olarak çalıșmakta olan bir ekonomisttir. Ayda 
ÖZEREN evli ve bir çocuk annesidir.

www.iklimsoft.com
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Kümelenme
Dünya’da ve Türkiye’de Kümelenme Örnekleri 
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1.2.4. Alappuzha, Hindistan – Hindistan Cevizi 
Lifi  Kümeleri

Alappuzha, Hindistan’ın güneyinde yer alan Kerala 
bölgesinin 6. büyük șehridir. Kerala bölgesinde zengin 
doğal kaynaklarından en önemlisi Hindistan Cevizi 
ağaçlarıdır.  Ayrıca Kerala bölgesi turistik özellikleriyle 
Hindistan’ın önemli bir turizm bölgesidir.

Hindistan’da yaklașık 12.84 milyon mikro-küçük-
orta ölçekli firma vardır ve bu firmalar 31 milyon 
insana iș imkanı sağlamaktadırlar. Bu firmalar toplam 
ülke ihracatının %33’ünü gerçekleștirmektedirler ve 
bu firmaların %71’i değișik kümelerin içerisinde yer 
almaktadır. (Kunt, 2010:56).

Kerala ekonomisinin turizm dıșındaki diğer en önemli 
kaynağı ise Hindistan cevizidir. Hindistan cevizinin eti, 
sütü, kabuğu ve lifleri ekonomik değer tașımaktadır. 
Bunların arasında en ilginç olanı belki de kabuğunu 
saran sert liflerdir. Lifleri meyvadan ayırıp daha sonra 
da kaynatarak açıp ip meydana getirilir. Bu ipler 
temel tekstil yöntemleriyle sarılarak bobin haline 
getirilir ve boyanarak dokunmaya hazır hale getirilir 
ve daha sonra da el tezgâhlarında paspas olarak 
dokunmaktadır. Bir kısmı da sanayi tipi tezgâhlarda 
altları kauçuk kaplanarak veya değișik sonlandırmalarla 
üretilmektedir.

Kerala bölgesi Hindistan paspas üretiminin %90’ını 
sağlamakta olup Hindistan ise Dünya paspas 
üretiminin %80’ini karșılamaktadır. Hindistan’ın paspas 
üretimi yıllık 500 milyon ABD doları düzeyindedir. 
(Kunt, 2010:56).

Kerala’da paspas üretimin merkezi Alappuzha’da 
2007 yılında Dünya Bankası desteğiyle bașlatılan Coir 
Cluster (Hindistan cevizi lifinden paspas) kümelenmesi 
çalıșması gerçekleștirilmiștir. Bu çalıșmada yaklașık 
100 kadar üretici ve ihracatçı ortak sorunları olan daha 
sağlıklı koșullarda üretim, kalite standardizasyonu, 
ihracat pazarlarını arttırma ve derinlik kazandırma, 
ürün geliștirme ve danıșmanlık hizmetlerine ulașma 
amacıyla küme içerisinde yer almıșlardır. Profesyonel 
küme yönetimi ile sürdürülen çalıșmalarda firmaların 

kalite standartlarının geliștirilmesi ve belgelendirme 
konusunda bir çok çalıșma yapılmıștır. Kalite belgesine 
sahip olan firmaların ihracat imkânları da doğal olarak 
artmıștır. Üretim yöntemleri ve özellikle lif eğirme 
makinesi yapımı için ortak çalıșmalar yapılmıș ve ișgücü 
tasarrufu sağlayan teknolojik gelișim sağlanmıștır. 
Pazarlamaya yönelik çalıșmalarla da hem iç pazarda 
hem de dıș pazardaki ihtiyaçların daha iyi belirlenmesi 
ve buna uygun ürün, fiyat, tanıtım ve dağıtım 
stratejileri olușturulması sağlanmıștır. Bu çalıșmalar 
sonucunda özellikle küçük çaplı üreticilerin aracı 
ihracatçılar olmadan doğrudan ihracat yapabilecek 
yeteneğe kavușmaları sağlanmıș ve genel olarak da 
tüm üreticilerin farklı dıș pazarlara giriș yapabilmeleri 
sağlanmıștır.

2.Türkiye’de Kümelenme

Türkiye’deki sanayi kurulușları, ağırlıklı olarak belirli 
bölgelerde veya yörelerde toplanmıștır. Sanayi 
açısından en önemli merkez İstanbul’dur. İmalat 
sanayinin büyük bir bölümü ise İstanbul ve çevresinde 
yer alırken İzmir, Bursa ve Ankara bașta olmak üzere 
bazı büyük kentler sanayinin belirli ölçüde geliștiği 
kentler olarak karșımıza çıkmaktadırlar. Diğer 
taraftan, ülkemizde belirli sektörlerde günümüze 
kadar kendiliğinden ortaya çıkan birtakım coğrafi 
yoğunlașmalar bulunmaktadır. Bunların arasındaki en 
dikkat çekici olușumlar:

İstanbul ve İzmir’de tekstil, hazır giyim, deri,
Bartın’da gemi sanayii,
Adıyaman ve Șanlıurfa’da hazır giyim,
İstanbul, Bursa ve Denizli’de tekstil,
Ankara, Kayseri ve Bursa’da mobilya,
Nevșehir ve Tekirdağ șarap üretimi,
İstanbul’da mücevher ișleme faaliyeti,
Denizli’de ev tekstili, 
Kocaeli ve Bursa’da otomotiv ve yan sanayii, 
Afyon ve Diyarbakır’da mermer,

Hizmet sektörü ağları: medikal, turizm, lojistik (boru 
hatları, demiryolları, vb.)

OCAK ŞUBAT MART 2016 YIL: 19  SAYI: 7260



HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI

SU SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUPLARI

FREE-COOLING SOĞUTMA GRUPLARI

MULTİFONKSİYONEL GRUPLAR

HASSAS KONTROLLÜ KLİMA CİHAZLARI

BETA REV

DATATECH ED/CW

TETRIS 2

DATATECH PFW

ZETA REV

DATATECH +

TETRIS W REVOMEGA REV

OMICRON REV S4OMICRON V EVO

ZETA REV FC KAPPA REV FC TETRIS 2 FC

KAPPA REV

COOLBLADE&COOLMATE

KAPPA REV HEI & XEI

COOLBLADE DX &
EPSILON ECHOS + /LE

İMAS KLİMA SOĞUTMA MAKİNA SANAYİ TİC. VE MÜM. A.Ş.
Pancar Organize San. Böl. 2. Cad. No:3  35865 Torbalı / İzmir  
Tel: 0232 376 87 00 pbx Fax: 0232 376 85 76 - 328 18 09
imas@imasklima.com.tr www.imasklima.com.tr



Kümelenme
Ancak, bütün bu olușumların kapsamlı bir 
biçimde ele alınması, değer zincirinde ki ilișkilerin 
irdelenmesi, sektörel ve bölgesel bazda yapılan 
değerlendirmelerin sonuçlarına göre bu bölgelerde 
faaliyet gösteren ișletmeleri destekleyici ve mevcut 
rekabet güçlerini artırıcı, ihracat performanslarını 
ve diğer ekonomik göstergelerini yükseltici birtakım 
mekanizmalar geliștirilmesi ve altyapı imkânlarının 
güçlendirilmesi yönünde sistematik ve kapsamlı  
çalıșmalar günümüzde halen yapılmaktadır. 

2.1. Türkiye’de Kümelenme Çalıșmaları

*Porter kümeler konusundaki ünlü makalesini 1998 
de yayınlanmıștır.
*Türkiye Ofisi 1999’da CAT olarak çalıșmalarına 
bașlamıștır.
*İș dünyası, devlet kurulușları, akademisyenlerin ve 
medyanın desteğini kazanılmıștır.
*Türkiye’nin ulusal ekonomik performansı ve iș 
ortamı analizi tamamlanmıștır.
*Türkiye’nin rekabet gücü yüksek endüstrileri 
belirlendi ve bu alanlarda küme çalıșmalarına 
bașlanmıștır.
*2001 yılında Sultanahmet pilot çalıșması bașarı ile 
sonuçlanmıștır.
*Master ve doktora tezleri yazılmaya bașlandı, 
dergilere makaleler hazırlanmıștır.
*TV programları yapılmıștır.
*Türkiye’de bağımsız kurumsallașmaya gidilmesine 
kararı verilmiș ve URAK (Ulusal Rekabet Araștırmaları 
Kurumu) kurulmuștur.

*KOSGEB, DPT ve Hazine Müsteșarlığı ile ortak Bartın 
yerel kalkınma projesi bașlatılmıștır. (Ekim, 2003)
*İstanbul kümelenme envanter çalıșmasına 
bașlanmıștır. (Mart, 2004, URAK)

Ülkemizdeki kümelenme çalıșmalarını yukarıdaki 
șekilde genel olarak özetlemek mümkündür. Ancak 
kümelenme çalıșmalarını daha ayrıntılı olarak Bölgesel 
Yığın, Kümelenme Projeleri ve Endüstriyel ve Üçüncül 
Ağlar șeklinde sınıflandırabiliriz. 

Tablo 14: Türkiye Bağlamında Kümelenme ile İlgili 
Kurumsal Yapılar 

Șekil 9: Türkiye’de Sektörel Kümelenme Modeli Tekstil ve Hazır Giyim

OCAK ŞUBAT MART 2016 YIL: 19  SAYI: 7262





Bilimsel

R-32
Klimalar ve Isı Pompaları için Yeni Nesil Soğutucu Akıșkan

ÖZET

R-32 soğutucu akıșkanın çevre için birçok faydası vardır. R-32 yüksek enerji verimliliğine sahiptir ve CO2 eșdeğer 
biriminde daha az soğutucu akıșkan kullanılmasına olanak sağlar. Bu, R-32’nin daha düșük GWP (Küresel 
Isınma Potansiyeli) değerine sahip olması ve R-410A ile karșılaștırıldığında daha az soğutucu akıșkan miktarının 
gerektiğinin sonucudur. Bu sebepten dolayı, R-32 Avrupa Birliği yeni F-Gaz Yönetmeliği hedefleri ile mükemmel 
uyum sağlar. R-32 için kurulum ve servis uygulamaları R-410A için uygulananlar ile benzerdir. R-32 saf bir 
soğutucu akıșkan olduğundan geri kazanımı ve yeniden kullanımı da daha kolaydır. 

1. R-32’li Modeller Neden Tanıtıldı?

Dünyanın R-32 içeren ilk kliması 2012 yılının sonuna doğru Japonya’da piyasaya sunulmuștur [1]. Bu tarihten 
itibaren birkaç milyon cihazın kurulumu gerçekleștirilmiștir. Bununla birlikte günümüzde R-32’li cihazların 
Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Tayland, Vietnam, Filipinler, Malezya, Endonezya gibi 40’dan fazla ülkede 
satıșı gerçekleștirilmektedir [2]. 

R-32 Nedir?

R-32’nin kimyasal ismi “diflorometan”dır. Karıșım halinde olan R-410A soğutucu akıșkanının bir bileșeni olarak 
uzun yıllar kullanılmıștır (R-410A; %50 R-32, %50 R-125’in bir karıșımıdır). R-32’nin bir karıșımın parçası olarak 
kullanılması yerine saf halde kullanılmasının bir çok avantajının olduğunu tespit edilmiștir.

GWP Nedir?

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP); bir soğutucu akıșkanın atmosfere salınması halinde bu soğutucu akıșkanın 
küresel ısınmaya olan potansiyel etkisini gösteren bir sayıdır. 1 kg CO2’in 100 yıllık bir süre boyunca olan etkisinin 
1 kg soğutucu akıșkan ile karșılaștırıldığı bağıl bir değerdir.

Kaçakları önleyerek ve cihaz ömrü sona erdiğinde doğru șekilde geri kazanma ile bu etki önlenebilmesine rağmen, 
düșük GWP değerine sahip bir soğutucu akıșkan seçmek ve soğutucu akıșkan miktarını azaltmak, kaza ile bir 
kaçak olması durumunda çevreye verilecek zararı azaltacaktır.

ODP Nedir?

Dr. Andaç YAKUT
Mak. Yük. Müh.

a.yakut@daikin.com.tr
Daikin Türkiye

Yeșil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü
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Șekil 1: Avrupa’da R-32 soğutucu akıșkanını 
içeren ürünlere örnekler

OCAK ŞUBAT MART 2016 YIL: 19  SAYI: 7264



Bilimsel

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP); kimyasal bir maddenin 
stratosferik ozon tabakasına olan zararlı etkisini gösteren bir 
sayıdır. Bir soğutucu akıșkanın etkisini aynı kütledeki R-11’in 
etkisi ile karșılaștıran bağıl bir değerdir. Bu nedenle R-11’in ODP 
değeri “1” olarak tanımlanmıștır.  

Düșük Çevresel Etkiye Sahip Soğutucu Akıșkanlar

R-32, R-410A, R-134a ve Avrupa Birliği’nde șu an kullanılan 
diğer soğutucu akıșkanlar ozon tabakasına zarar vermezler. Bir 
önceki nesil soğutucu akıșkanlar, örneğin R-22, klor içerdiğinden 
stratosferik ozon tabakası üzerinde zararlı etkileri vardı. Avrupa 
Birliği yönetmelikleri 2004 yılından itibaren ozon tabakasına zarar 
veren soğutucu akıșkan bulunduran yeni cihazları yasaklamıștır 
(Örneğin R-22). Ayrıca Ocak 2015’den itibaren R-22 kullanarak 
mevcut cihazlara servis verme, geri dönüștürülmüș R-22 ile bile 
olsa, yasaklanmıștır.

R-22’nin Kademeli Olarak Durdurulması

Eğer R-22’li bir cihaz kullanıyorsa; kısa süre içinde, herhangi bir arıza meydana gelmesini beklemeden bu cihazın 
değiștirilmesi önerilmelidir. R-22’li cihaz yerine R32’li bir cihaza geçmek çevre için çift kat fayda sağlayacaktır. 
Bu geçiși yapmak ozon tabakasına zarar verme riskini ortadan kaldıracak ve küresel ısınma etkisi açısından daha 
iyi bir çözüm olacaktır. Mevcut bir tesisatta bulunan R-22’yi R-32 ile değiștirmek uygun değildir çünkü basınçlar 
ve kullanılan yağlar farklıdır. Bununla birlikte iç ve dıș üniteleri değiștirip soğutucu akıșkan borularını korumak 
mümkün olabilir.

Klima veya ısı pompalarından gelen küresel ısınma üzerindeki ana etki bu cihazların kullandığı elektrik enerjisinden 
gelir. Eğer elektrik enerjisi yenilenebilir kaynaklardan üretilirse bu etki sıfıra yakın olabilir. Bununla birlikte, bu 
elektrik enerjisi fosil yakıtların kullanıldığı bir elektrik santralinden geliyorsa bu etki çok daha yüksek olacaktır. Her 
durumda elektrik enerjisi kaynağının, düșük emisyonlu olsa bile, enerji verimli olması ve atık enerjinin olmaması 
önemlidir.

Avrupa Enerji etiketleri  (A+++, A++, A+, A, B, C, vb.) tüketicilerin, klima ve ısı pompalarının enerji verimliliklerini 
karșılaștırmasına olanak sağlar. Tüketicilere üst sınıf enerji etiketine sahip modelleri seçmeleri konusunda 
tavsiyede bulunulmalıdır.

Küresel ısınma üzerindeki diğer etki sistem içinde dolașan soğutucu gazdan gelir. Kaçakları önleyerek ve cihaz 
ömrü sona erdiğinde doğru șekilde geri dönüștürme ile bu etki önlenebilmesine rağmen, düșük GWP değerine 
sahip bir soğutucu akıșkan seçmek ve soğutucu akıșkan miktarını azaltmak, kaza ile bir kaçak olması durumunda 
çevreye verilecek zararı azaltacaktır.

Tüketicilere düșük CO2 eșdeğer soğutucu akıșkan șarjı içeren modelleri seçmeleri konusunda tavsiyede 
bulunulmalıdır. CO2 eșdeğer değeri reklam materyallerinde gösterilir (kataloglar, üretici web sayfaları vb.). Bu 
değer kg olarak soğutucu akıșkan miktarı ile soğutucu akıșkanın sahip olduğu GWP değerinin çarpımına eșittir  
(CO2 eșdeğer = kg x GWP).

2. Revize Edilmiș AB F-Gaz Yönetmeliği ve R-32 Neden Tanıtıldı? 

Küresel ısınma üzerinde soğutucu akıșkanların etkisi:

Soğutucu akıșkanların atmosfere salınması halinde küresel ısınma üzerinde etkisi olabilir. 2006 yılında AB, belli bir 
grup florlu sera gazlarının riskini en aza indirmek amacıyla “F-gaz yönetmeliği”ni yürürlüğe koydu [3]. Bu gazların 
en önemlileri genelde soğutucu akıșkan olarak kullanılan HFC gazlarıdır.

Tablo 1. R-410A ile R-32’nin  karșılaștırılması
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Sertifikasyon ișe yaradı:

Kurulum ve servis șirketleri için sertifikasyon sistemi getirildi. Bununla birlikte, 3 kg ve üzerinde soğutucu akıșkan 
içeren sistemlere zorunlu kaçak kontrolü getirilmesi emisyonları bașarılı bir șekilde azaltmıștır (Not: revize edilmiș 
F-gaz yönetmeliği halen kaçak kontrolü gerektirmektedir, fakat eșik değer 5 Ton CO2 eșdeğer veya daha fazla 
olarak belirlenmiștir. Bu da 2.4 kg R-410A veya 7.4 kg R-32’ye eșdeğerdir).

AB ve sektör birlikte çalıșıyor:

F-gaz emisyonları șu an AB toplam sera gazı emisyonlarının %2’sini olușturmasına rağmen, AB idarecileri ve sektör 
düșük karbon ekonomisine doğru AB yol haritası çerçevesinde daha fazlasının yapılabileceğini tespit ettiler. Bu 
yüzden revize edilmiș F-gaz yönetmeliği Avrupa Birliği’nde 2015 yılının bașında yürürlüğe girdi [4]. Bu yönetmelik 
düșük CO2 eșdeğere sahip soğutucu akıșkan içeren cihaz tasarımını teșvik eder. 

Bașka bir deyișle, düșük GWP değerine sahip soğutucu akıșkan içeren veya daha az  soğutucu akıșkan șarjı içeren 
cihazlar: fakat ideal olarak her ikisinde azalma (HFC’lerin tüketiminde “kademeli azaltma” olarak bilinir ve  CO2 
eșdeğer olarak ifade edilir) Revize edilmiș  F-gaz yönetmeliği sayesinde AB F-gaz  emisyonları 2014 yılı miktarı ile 
karșılaștırıldığında 2030 yılına kadar 2/3 oranında  azalacaktır.

GWP tek parametre değildir:

Her tür uygulama ihtiyacını karșılayan bir soğutucu akıșkan mevcut değildir. Bu da üreticilerin sadece  GWP 
değerinin azaltılması ve kullanılan akıșkan  miktarını değil bununla birlikte enerji verimliliği, güvenlik ve ekonomikliği 
de gözönüne alarak, elindeki  seçenekleri dikkatli bir șekilde değerlendirmek zorunda olduğunu gösterir.
Örneğin düșük GWP değerine sahip fakat fazla miktarda enerji kullanan bir soğutucu akıșkan seçmek ürünün 
toplam küresel ısınma etkisine ters etki yaratacağından iyi bir seçim olmayacaktır.

Ürün yasaklarının 10 yıl ilerisinde:

Yeni F-gaz yönetmeliği 2025 yılından itibaren 3 kg’dan daha az soğutucu akıșkan içeren tekli split klimalarda GWP 
değeri 750’den büyük olan soğutucu akıșkanları yasaklamaktadır [4].

R-32’li modeller bu gerekliliği 10 yıl öncesinden sağlamaktadır ayrıca sektör ne kadar çabuk düșük GWP değerine 
sahip soğutucu akıșkanlara geçerse, HFC emisyonlarının çevresel etkileri o kadar kısa zamanda azaltılabilir.  

3. R-32 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

•R-32 güvenli bir soğutucu akıșkan mıdır?

R-32 düșük yanıcı soğutucu akıșkanlar kategorisine (ISO 817 standardında Sınıf 2L) girdiğinden bir çok klima ve ısı 
pompası uygulamasında güvenle kullanılabilir. Pek tabii R-32’li cihaz üreticilerinin ve R-32 soğutucu akıșkan tüpü 
tedarikçilerinin kullanma talimalatlarına, Avrupa ve ulusal güvenlik kurallarına, herhangi bir soğutucu akıșkanda 
olduğu gibi, uyulmalıdır.

Bir odadaki konsantrasyon miktarı alt yanıcılık sınırının altında kalır ise R-32 tutușmaz (0,306 kg/m3). Uluslararası 
ve Avrupa Güvenlik Yönetmelik ve Standartları, EN 60335-2-40 ve EN 378 gibi, kaza ile bir kaçak olması durumunda 
alt yanıcılık sınırının oldukça altında kalabilmek için gereklilikleri tanımlarlar.

R-32’nin tutușması da zordur. Ev aletlerinde bulunan rölelerin veya elektrik anahtarlarının olușturduğu kıvılcımların 
yanısıra ortak statik elektriğin de R-32’nin tutușmasını sağlayacak yeterli enerjisi yoktur.

R-32 düșük-zehirli bir soğutucu akıșkandır, R-410A ile birlikte aynı düșük zehirlilik sınıflandırmasına aittir.
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•Güvenlik bilgi formları R-32’nin așırı derecede yanıcı olduğunu belirttiği halde standartlar R-32’yi neden 
düșük yanıcı soğutucu akıșkan olarak sınıflandırıyor?

Uluslararası bir standart olan ISO 817:2014 soğutucu akıșkanları yanıcılıklarına göre 4 kategoriye ayırır:

› Sınıf 1 – Yanıcı olmayan
› Sınıf 2L - Düșük yanıcılık
› Sınıf 2 – Yanıcı
› Sınıf 3 – Yüksek yanıcılık

Bu sınıflandırma alt yanıcılık sınırı, yanma ısısı ve yanma hızı gibi kriterlere göre yapılmıștır.  R-32 “düșük yanıcılık” 
ya da Sınıf 2L kategorisine girer. Bu tür bir sınıflandırma cihazların kullanımı ile ilgili diğer standartlar için referans 
olușturur; örneğin belli bir oda büyüklüğü veya bina tipi için bir klimanın kurulumu.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ve tüp etiketlerinde gösterilen yanıcılık sınıflandırılması  Kimyasalların 
Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi için Küresel Uyumlaștırılmıș Sistem (GHS) tarafından belirlenmektedir.

GHS yanıcı gazları 2 kategoride sınıflandırır: yanıcı (kategori 1) ve așırı derecede yanıcı (kategori 2).  GHS 
sınıflandırması farklı bir yaklașım kullanarak çoğunlukla uluslararası tașımacılık kuralları için bir rehber olarak 
kullanılır: gazlar sadece havada yanabilir bir karıșım olușturmak için gerekli gaz yüzdesi konsantrasyonu ile 
sınıflandırılır. Gazın ne kadar kolay tutușabildiği veya tutuștuktan sonra nasıl bir davranıș göstereceği gibi diğer 
önemli faktörler dikkate alınmaz.

Bu yüzden, gerçekte yanabilirlik riskleri oldukça farklı olmasına rağmen; R-32 güvenlik ve bilgi formlarında, propan 
(R-290) veya izobütan (R-600a) gibi, așırı derecede yanıcı olarak sınıflandırılmıștır. R-32, ISO standartlarında 

Tablo 2.R-32 kullanımının uygunluğu
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amonyak ve HFO soğutucu akıșkanları gibi, düșük yanıcı soğutucu akıșkan (Sınıf 2L) olarak sınıflandırıldığı halde, 
R-290 ve R-600a yüksek yanıcı kategorisine girer (Sınıf 3).

•R-32’li cihazların kurulumu ve servisi R-410A’lı cihazlarınkinden farklı mıdır?

R-32 için kurulum ve servis metotları R-410A ile oldukça benzerdir [5].

› R-32 ve R-410A’nın çalıșma basınçları benzerdir (Tasarım Basıncı R-410A: 4.15 MPa, R-32: 4.29 MPa)
› R-32 hem sıvı hem de gaz fazında șarj edilebildiğinden kullanımı daha kolaydır (Bu,  R-410A için geçerli değildir 
çünkü R-410A’nın her zaman sıvı fazda șarj edilmesi gerekir. Gaz fazında R-410A eklenmesi soğutucu akıșkanın 
bileșim oranının değișmesine bu da istenen çalıșma koșullarının elde edilememesine neden olur). 

Cihaz üreticilerinin ve soğutucu akıșkan tüpü üreticilerinin güvenlik talimatlarına, elbette, kesinlikle uyulmalıdır.

› Cihazlar için bu talimatlar R-410A’nın talimatları ile benzerdir (havalandırma gerekli, sigara içilmez, vb.).
Bununla birlikte bazı R-32 modelleri için minimum gerekli oda büyüklüğünü sağlamaya yönelik ek göstergeler 
vardır (1. sorudaki tabloya bakınız).

› Bir iç üniteyi onarırken iç ortamdan dıș ortama iyi bir havalandırmayı sağlayacak hava akımı yaratılmalıdır. Bu da, 
bina içindeki tüm pencere ve kapıların açılarak oda içindeki havanın dıșarı çıkması ve temiz hava ile yer değiștirmesi 
sağlanarak gerçekleștirilebilir.

•Bir teknisyen olarak, R-32’li bir cihazın kurulumu ve servisi așamasında yeni aletlere ihtiyacım var mı?

Manifoldların, kaçak dedektörlerinin ve geri kazanma ünitelerinin R-32 kullanımına uygun olduğunu kontrol 
etmek özellikle önemlidir.

Piyasada hem R-32 hem de R-410A için izin verilmiș ve uygun olan aletler mevcuttur. Eğer șüphede kalınıyor ise 
bu aletlerin tedarikçisi ile iletișime geçilmelidir. R-32’nin geri kazanımı için onaylanmıș R-32 geri kazanım tüpüne 
ihtiyaç vardır. Șarj hortumu, terazi, tork anahtarı, havșa açma aleti, boru bükücü ve vakum pompası gibi diğer 
kurulum aletleri aynıdır, dolayısıyla R-410A kurulum aletleri kullanılabilir [5].

•R-410A bundan sonra mevcut olmayacak mı?
 
Kurulumu yapılmıș cihazların servisi için R-410A mevcut olacaktır. Avrupa’da 2025 yılından itibaren, yeni cihazlar 
için, 3 kg’dan daha az soğutucu akıșkan içeren tekli split klimalarda R-410A kullanımı yasaklanacaktır.                                
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Özet: Split klima dıș üniteleri, soğutma sırasında yoğușan soğutucu akıșkanın sağladığı ısıyı, dıș havaya iletmekle
görevli cihazlardır. Isıtma durumunda ise soğutucu akıșkan buharlașmakta ve cihaz dıș havasından ısı çekmektedir.
Her iki durumda da cihazın hızlı ve performanslı bir ısıtma-soğutma yapabilmesi için zorlanmıș tașınım 
gerekmektedir.

Mevcut çalıșmada, bir Klima Dıș Ünitesi prototipinin akıș yapısı Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ)
yöntemi ile deneysel olarak incelenmiștir. Prototipin üfleme ve emiș bölgelerindeki akıș yapılarının kesit boyunca
elde edilebilmesi için cihaz üzerindeki 60’ar düzlemde Stereo PGHÖ deneyi yapılmıștır. Bu verilerin daha detaylı ve
pratik bir șekilde incelenebilmesi için bu ölçüm düzlemlerinden alınan bilgiler kullanılarak hacimsel üç boyutlu 
ortalama hız dağılımları elde edilmiștir.

Çalıșmanın sonucu olarak; split klima dıș ünitelerinin üç boyutlu akıș yapıları hakkında geniș bilgi elde edilmiștir. 
Bu yöntemin kullanılması ile cihazın fan, nozzle ve ızgara tasarımı geliștirilerek daha bașarımlı ürünler üretilebilir.
Ayrıca sonuçlar hesaplamalı akıșkanlar dinamiği analizlerinin doğrulanması için kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimler: Split klima dıș ünitesi, Parçacık görüntülemeli hız ölçümü (PGHÖ).

Experimental Investigation Of Flow Structures Of Split Air Conditoner Outdoor Units

Abstract: Split air conditioner outdoor units are in charge of transferring the heat that is generated by the 
condensing refrigerant at the cooling process. In heating process, the refrigerant evaporates and the device 
absorbs heat from the outdoor air. In both processes, forced convection is needed for fast and efficient heat 
transfer.

In this study, flow structure of a split air conditioner outdoor unit prototype is investigated experimentally by 
Particle Image Velocimetry (PIV). For obtaining the whole flow field at inlet and outlet of the unit, 60 stereo PIV 
experiments were done at different measurement planes. For evaluating the obtained data more practically and 
exhaustively volumetric three dimensional velocity maps were acquired by using the PIV data.

As the results of a wide amount of knowledge about the three dimensional flow structure of the Split air conditioner
out door unit were acquired. Due to use of this data; fan, nozzle and grid designs of unit can be enhanced. 
Additionally the data can be used for validating computational fluid dynamics solutions.

Keywords: Split air conditioner outdoor unit, Particle image velocimetry (PIV).

GİRİȘ

Split Klima cihazları, temel anlamda, biri iç mekanda diğeri dıș mekanda bulunan iki ayrı üniteden olușan ısı 
pompalarıdır. Sistemi olușturan bu iki ünite incelendiğinde, insanların yașam alanında olması nedeni ile üretici 
firmalar tarafından iç ünite geliștirilmesine daha fazla ağırlık verilmektedir. Bunun en temel nedeni müșterinin 
cihaz satın alırken iç ünitenin görünüșüne, daha estetik ve küçük olușuna göre karar veriyor olmasıdır. Ancak, bu 
cihazlar bütün bir termodinamik sistem olarak düșünüldüğünde, dıș ünitelerin performansı da en az iç üniteler 
kadar önemlidir. 
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Güncel literatür incelendiğinde, split klimalar konusundaki çalıșmalarda bir artıș gözlemlenmiștir. Bu çalıșmalar iki 
grupta toplanabilir.

Bu gruplardan ilki, dıș ünitelerde su soğutmasının değerlendirildiği sınırlı sayıda yayını içermektedir. Hu ve Huang’ın 
çalıșması buna bir örnektir. Çalıșmada șebeke suyundan alınan su ile sistem verimi arttırılmaya çalıșılmıștır (Hu, 
Huang, 2005). Bu çalıșmayı Hua Chen ve arkadașlarının iki çalıșması takip etmiștir. Bu çalıșmalardan birinde 
sistem sayısal olarak incelenmiș (Lee ve diğ., 2008) diğerinde ise Hong Kong șehri iklim șartları için uygulamalı bir 
çalıșma gerçekleștirilmiștir (Chen, ve diğ, 2008). 

Çalıșmaların arttığı ikinci konu ise, Split klimaların performansının iyileștirilmesidir. Bu çalıșmalar, iç ünite ve 
dıș ünite olarak ikiye ayrılabilir. Yapılan incelemede bu konuda iç ünite ile ilgili daha çok yayına rastlanılmıștır. 
Bunun nedeni, iç ünitenin kullanılan hacmin içinde bulunması ve kullanıcı ile daha çok etkileșim halinde olmasıdır. 
Dıș ünitelerde tasarım koșulu olarak sadece devir, debi, ses, ısı transferinin bașarılı gerçekleșmesi gibi teknik 
parametreler ön planda iken iç ünitelerde az yer kaplama, estetik olmak gibi kullanıcının günlük hayatına yönelik 
parametreler de önem kazanmaktadır. Wu ve arkadașları split klima iç ünitesinin aerodinamik ve aeroakustik 
performansının arttırılmasına yönelik çalıșmalar yapmıșlardır (Wu ve diğ., 2012). Bu çalıșmayı takiben, Zhao 
ve arkadașları split klima dıș ünitesindeki eksenel fanın aerodinamik aeroakustik performansının tahmini ve 
ölçülmesi ile ilgili çalıșmıșlardır (Zhao ve diğ. 2013).

2013’te mevcut proje ekibi literatüre, split klima iç ünitesinin akıș yapısının ve sıcaklık dağılımının görselleștirilmesi 
konusunda yaptığı çalıșma ile katkıda bulunmuștur (Karadeniz ve diğ., 2013). Çalıșmada hız dağılımı ile beraber 
sıcaklık dağılımının da cihaz boyunca görüntülenebilmesi, ısı değiștirgeci veriminin irdelenmesi açısından avantaj 
sağlamıștır. 

Wang ve arkadașları, lüle tasarımının geliștirilmesi ile split klima dıș ünitesindeki çıkıș akıșının aerodinamik 
performansı arttırmaya çalıșmıșlardır (Wang ve diğ. 2014). Bu çalıșma, hem deneysel hem de sayısal olarak 
gerçekleștirilmiștir. Son olarak Canepa ve arkadașları rotor-stator arasındaki mesafenin sese etkilerini deneysel 
olarak çalıșmıșlardır (Canepa ve diğ. 2015).

Genel olarak literatür incelendiğinde, split klima dıș ünitesindeki akıș yapısının Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü 
(PGHÖ) kullanılarak hacimsel görüntülenmesi ve bu yöntem ile performansının arttırılmasına ilișkin bir çalıșmaya 
rastlanmamıștır.

PARÇACIK GÖRÜTÜLEMELİ HIZ ÖLÇÜMÜ (PGHÖ) YÖNTEMİ

Literatürdeki çalıșmalarda, sistemi en iyi șekilde tanımladığı kabul edilen bir simetri düzleminin incelendiği 
görülmektedir. Ancak mühendislik-aerodinamik uygulamalarda sadece akıș alanının bir kısmının incelenmesi, 
sistemin geliștirilmesi açısından yeterli olmadığı durumlar olabilir.

Șekil 1. Dıș ünite PGHÖ deney düzeneği deney odası
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PGHÖ yöntemi, aynı anda tüm akıș kesitinin incelenebilmesi avantajı nedeniyle mevcut çalıșmada deneysel 
inceleme yöntemi olarak seçilmiștir. Bu avantajın daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla, “Hacimsel üç boyutlu 
ortalama hız vektörlerinin” olușturulması için bir yöntem, daha önceki çalıșmalarda mevcut çalıșma grubu 
tarafından geliștirilmiștir (Özer ve diğ., 2013).

“Hacimsel üç boyutlu ortalama hız vektörlerinin” elde 
edilebilmesi için sistemin belirli aralıklar ile incelenmesi 
erekmektedir. Cihazın, bu aralıklarda sağlıklı olarak 
ötelenebilmesi için cihaz bir travers sistemine yerleștirilmiștir. 
Kameralardan biri cihazın olușturduğu akıșı karșıdan, 
diğeri ise açılı olarak görecek șekilde konumlandırılmıștır. 
Kameraların ihtiyacı olduğu aydınlatmayı sağlayan lazer ise, 
fanı karșıdan görecek șekilde yerleștirilmiștir. Bahsedilen 
deney düzeneğinin șematiği Șekil 1’de, deney sırasında 
çekilen fotoğraf ise Șekil 2’de verilmiștir.

  Șekil 2 incelendiğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer durum 
ise, dıș ünitenin yüksekliğinin lazer aydınlatma
düzleminin yüksekliğine göre oldukça büyük olmasıdır. Bu 
durum hem lazerin tüm sistemi aynı anda
aydınlatamamasına hem de kameraların açısının tüm sistemi 
görememesine neden olmaktadır. Bu durumun
çözümü açısından kameralar ve lazer daha geri çekilebilir. 
Ancak, bu durumda da hem azalan ıșık akısı
nedeni ile taneciklerin yeterince aydınlatılamaması durumu 
ortaya çıkabilir, hem de inceleme alanı birim alana düșen 
piksel sayısının azalması nedeni ile daha kabaca incelenmiș 
olur.

Bu durumun çözümü olarak taramanın y ekseninde iki sıra 
halinde yapılmasına karar verilmiștir. Dolayısı ile fanın alt 
kısmı 30 düzlemle taranmıș, ardından aynı düzlemler fanın 
üst kısmı içinde taranmıștır. Konumlarda hata olmaması 

için milimetrenin onda biri hassasiyetine sahip bir travers 
sistemi kullanılmıștır. Taranan bölgelerin konumları Șekil 
3‘te verilmiștir. 

Bu konumların her biri çift kamera ile stereo PGHÖ 
kullanılarak incelenmiștir. Her bir düzlemden 200 vektör 
haritası olușturacak șekilde görüntü alınmıștır. Daha sonra 
bu anlık dağılım vektörlerinin ortalamalarının alınması 
ile ortalama hız vektörlerine geçilmiștir. Dolayısı ile bu 
așamada, toplam 48000 görüntüden elde edilen 60 adet 
üç boyutlu düzlemsel ortalama hız vektör haritası elde 
edilmiștir. Örnek bir üç bileșenli düzemsel hız vektör haritası 
Șekil 4’te verilmiștir.

Șekil 4’teki görsel, klima dıș ünitesinin üst kısmından
elde edilmiștir. Renkler hızların boyutunu, vektörler ise

yönünü ifade etmek için kullanılmıștır. Elde edilen sonuçta fandan ayrılan akıșın nozzle’dan geçtikten sonra tekrar 
yukarı doğru yönlendiği gözlemlenmiștir. 

Șekil 2. Dıș ünite PGHÖ deney düzeneği

Șekil 3. Dıș ünitelerin hacimsel akıș dağılımlarının 
incelenmesi için yapılan PGHÖ deneylerinde ölçüm 

yapılan inceleme düzlemlerinin konumları

Șekil 4. Eksenel fanlı dıș ünitenin üst tarama alanından 
ortasından stereo PGHÖ ile elde edilen düzlemsel 

ortalama hız dağılımı haritası
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Bu yönlenme, fanın ekseni etrafında simetriktir. Bașka bir deyișle aynı düzlemde fanın alt bölgesindeki akıș, 
așağıya doğru yönlenmektedir. Bu akıș yapılarının daha iyi anlașılabilmesi için bildiri kapsamında düzlemsel 
verilerden, hacimsel veriye geçilmiștir. Bu veriler sonuçlar ve değerlendirme bölümünde sunulmuștur.

DENEYSEL ÇALIȘMA VE SONUÇLAR

Üfleme bölgesinden elde edilen üç boyutlu hacimsel ortalama akıș yapısı Șekil 5’te eș hız yüzeyleri olarak 
verilmiștir. Bu hız yüzeylerinden 8 m/s olanı fanın olușturduğu jet çekirdeğini göstermektedir. Șekil 6’da verilen 
hız dağılımı haritası incelendiğinde 10 m/s’nin üzerindeki jet çekirdeği akıșının ince bir 8 m/s’lik çeper ile sarıldığı 
görülmektedir. Bu da üç boyutlu akıșta, 8 m/s hızındaki eș hız yüzeyinin, jet çekirdeğini sararak görselleștireceğini 
gösterir. Aynı mantık ile 3 m/s olanı ise durağan hava ile karșılașan kısmı temsil etmektedir. Bundan daha düșük 
hızların akıș alanının kenarlarını tamamen doldurduğu görülmektedir ki bu da bu hızların çevre akıșı olduğunu 
göstermektedir.

Üfleme bölgesinin elde edilmesinde kullanılan yöntem emiș bölgesinin incelenmesinde de kullanılmıștır. Emiș 
bölgesinde, üflemenin aksine tüm akıș alanı boyunca homojen bir yapı gözlemlenmiștir. Akıșın homojen olması 
nedeni ile sonuçlar kesit olarak sunulmuștur. Elde edilen sonuçlar Șekil 7, 8 ve 9’da görülmektedir.

Sonuçlar değerlendirildiğinde, tüm emiș alanı boyunca ortalama 1~1.5 m/s hızla bir emiș sağlandığı görülmektedir. 
Akıș alanı içinde kırmızı renk görünen bölgeler, cihazın görüntü alanına girdiği bölgelerdir. Emiș ve üfleme bölgeleri 
incelendiğinde, emiș bölgesinde sadece çevre havanın düzenli bir biçimde klimaya çekildiği görülmüștür.

Șekil 5. Split klima dıș ünitesinin hacimsel, üç 
boyutlu hız dağılımından elde edilen eș hız yüzeyleri 

(İç 8 m/s, dıș 3 m/s)

Șekil 6. Split klima dıș ünitesinin çıkıș bölgesinden 
elde edilen hız dağılımı haritası

Șekil 7. Dıș ünitenin emiș bölgelerinde dik akıș kesiti 
(skaler) hız dağılım haritası (Kenar Bölge, Z=0mm)

Șekil 8. Dıș ünitenin emiș bölgelerinde dik akıș kesiti 
(skaler) hız dağılım haritası 

(Kenar ile orta bölge arası Z=120mm)
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DEĞERLENDİRME

Yapılan çalıșmanın sonucunda bir split klima dıș ünitesinin hacimsel  
kıș yapısı elde edilmiștir. Sonuçlar incelendiğinde emiș bölgesinde, ısı 
değiștiricinin de düzenleyici etkisi nedeni ile oldukça homojen bir akıș 
yapısı olduğu gözlemlenmiștir. Ayrıca üfleme bölgesindeki yüksek 
ve düșük hızlı bölgelerin, emiș kısmına büyük bir etkisinin olmadığı 
görülmüștür.

Üfleme kısmı incelendiğinde ise, literatürle uyumlu olarak fanın 
merkez bölgesinde hızların düșük olduğu saptanmıștır. Kanatların 
uç kısımlarına doğru gidildikçe hızların yükseldiği, en dıș kısımda 
ise jetin durağan hava ile karșılașması nedeni ile akıșın yavașladığı 
tespit edilmiștir. Üfleme bölgesinde elde edilen bu akıș profili 
kullanılarak, dıș ünitenin üfleme kısmında güvenlik amacı ile bulunan 
ızgara tasarımı geliștirilerek basınç düșümünün azaltılması mümkün 
olacaktır. Buna ek olarak, bu bölgede olușabilecek girdapların 
azaltılması ile, hava kaynaklı ses de bir miktar azaltılabilir.

İlerleyen çalıșmalarda, mevcut çalıșmada sistematiği olușturulan bu inceleme yöntemi kullanılarak parametrik 
çalıșmalar yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu çalıșmadan elde edilen sonuçlar, konu hakkında yapılan 
hesaplamalı akıșkanlar dinamiği çalıșmalarının doğrulanması için kullanılacaktır.

Bu çalıșma, 5140039 kodlu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmiștir.
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Șekil 9. Dıș ünitenin emiș bölgelerinde dik akıș 
kesiti (skaler) hız dağılım haritası 

(Orta bölge Z=240mm)
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Denizden Gelen Lezzet

Fırında Patatesli Balık (4 Kișilik)

Malzeme:

1/2 kg beyaz etli balık 

3 adet patates (irice) 

3 adet yumurta 

½ su bardağı sıvı yağ 

1 çorba kașığı un 

1 çorba kașığı galeta unu 

100 gr. kașar peyniri 

karabiber 

tuz

Yapılıșı: 

Balıkları temizleyip bașlarını ayırdıktan sonra fileto tarzında ikiye ayırınız ve kuyruklarını kesip atınız (Bu ișlemi 
balıkları alırken balıkçınıza da yaptırabilirsiniz). Balık filetolarını yanmazda tavada, iki çorba kașığı tereyağ ilave 
ederek derileri hafifçe kahverengileșinceye kadar kızartınız. Kızarmıș balıkları soğumaya bırakınız. Bilahare deri ve 
kılçıklarını ayıklayıp beyaz etleri küçük parçalara ayırınız. 

Patatesleri soyup küçük parçalar halinde (kesme șeker büyüklüğünde) doğrayınız ve tavada kızartınız. Kızarmıș 
patateslerin üstüne karabiber ve tuz ilave serpiniz. Yumurtaları patateslerin üzerine kırıp unu ilave ediniz ve iyice 
karıștırınız. Pyrex kap veya tepsiyi yağlayınız ve üstüne galeta unu serpiniz ve balık etlerini üzerine yerleștiriniz. 
Karıșımı tepsideki balıkların üstğüne dökünüz. 150 C0 fırında 25 ila 30 dakika pișiriniz. Çıkarıp üzerine rendelenmiș 
kașar peyniri serpip tekrar fırına koyunuz. 5 dakika sonra çıkarınız. 
Sıcak servis yapınız. 

Dikkat: Rendelenmiș kașar peynirlerinin tamamen erimiș olmasına ancak yanmamıș olmasına dikkat ediniz. 

Bu yemeğe uygun diğer balıklar:  Beyaz etli bütün balıklar.

Fırın ve Izgaralar

Haluk SEVEL
h.sevel@imeksan.com
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Gıda Muhafaza ve Şoklama
Sistemlerinde Paslanmaz Borulu
NH3, CO2 ve Glikol Soğutucular

- Paslanmaz Borulu
- Sıcak Galvanizli Uygulamaya
 Göre Hafiftir ve Az Yer Kaplar
- Yüksek Enerji Verimliliği
- Doğal Soğutucu Akışkan
- Endüstriyel Kaset Yapısı

Merkez / Fabrika:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com
www.friterm.com

facebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm
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