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Ticari İklimlendirme Kompresörleri

Danfoss kompresörler ile işletme maliyetlerinizi düşürün.
Uygulamalarınızi daha geniş bir perspektif ile değerlendirerek 
tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
www.cc.danfoss.com
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Operasyon,
Servis:
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tasarrufun 3 yolu
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•Dergimiz basın ahlak kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Makale ve bilimsel yazılardaki hukuki ve teknik sorumluluk yazarına aittir.
•Makale ve bilimsel yazıların yazım kurallarına www.essiad.org.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.
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DOĞA ve GÖREN GÖZLER 

“Biz doğayı örnek alırsak asla yanılmayız.”
                          M.T.Cicero

Geçenlerde bir belgesele rastladım, TV kanallarının birinde, karınca 
benzeri termitlerin yaşamlarından bahsetmekteydi, ilgiyle izledim. 
Orada termit yuvalarından söz etmekteydi. Bu yuvalar beslenmeleri 
için mantar üretim kanallarına sahipti. Termitlerin mantar üretiminin 
dış koşullardan etkilenmemesi ve gerekli havalandırma için, 
termitler tarafından sürekli gerekli kanalların açılıp kapatıldığından 
ve bunun mantar üretim tesislerinde mühendislik uygulamalarında 
ancak otomatik kontrol sistemleriyle sağlanabildiğinden söz edildi 

belgeselde. Kim bilir ne sırlar gizli bu açılıp kapanan kanallar sayesinde verimli mantar üretmelerinde 
termitlerin.

Ülkemizde Kütahya, Karaman, Nevşehir gibi yörelerimizde bulunan doğal mağaralar, şartlandırılmış 
ortamlar özelliklerine sahip olmaları nedeniyle değişik gıdaların üretim ve saklanmalarında başarıyla 
kullanılmaktadır. Bu hem doğanın özelliklerinden yararlanma ve hem de enerji giderlerinden önemli 
tasarruflar sağlamakta bu yöreleri kullanan üreticilerimize. Bunların izlenmesi, eksikliklerinin giderilmesi 
önemli bir rekabet sağlayabilecektir üreticilerimize.

Toprak kaynaklı ısı pompalarının ve teknolojisinin gelişimi, yine topraktaki yaz ve kış aylarında neredeyse 
aynı sıcaklıklarda bir ısı kaynağı veya ısı kuyusu ortamının bulunması ve bunun değişik ısı pompası ve 
soğutma çevrimlerinde değerlendirilmesi ana bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Giderek yaygınlaşan 
proje ve uygulamaların ülkemizde ve Dünyada gerçekleştirilmesiyle de tercih edilen tekniklerden olması 
beklentisi oldukça yüksek.

Jeotermal enerji kullanımlarının çok bilinen yöntemlerin dışında uygulama çeşitliliğinin artması: Binaların 
merkezi ısıtılması ve/veya soğutulması, sera ısıtma, elektrik üretimi, endüstriyel kurutma uygulamaları 
v.b.leri.

Hava tarafı, su tarafı ekonomizer çevrimleri, doğanın, bölgenin iklim koşullarının izlenmesi ve uygunluğu 
durumunda iklimlendirme uygulamalarında enerji verimli sistemler olarak geliştirilen teknik ve uygulamalar 
değil mi?

Deniz suyu, nehir suyu, göl suyu v.b kullanan güç santrali kondenserleri, bizleri devasa soğutma kulesi 
kullanımından kurtarmıyor mu? Gören gözler bu tür uygulamaları çözümler haline getirmiyor mu?

Bu örnekler artırılabilir ve gören gözler oldukça da artacaktır. 

Son söz:
 
“Doğa ve kitaplar onları görebilen gözlere aittir.” Ralph Waldo Emerson

Doğamızın bizlere sunduğu öylesi kaynaklar var ki, görebilen gözlere gereksinim var. Mühendis, üretici ve 
uygulamacılarımızın görebilen gözlere sahip olması dileklerimle…

        Sevgi ve saygılarımla,

        Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
        Editör
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Değerli Soğutma Dünyası Okuyucuları,

2016 yılının ikinci yarısını yaşadığımız 
bu günlerde Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma Sektörü 
(EHİS) faaliyetlerine hız kesmeden 
devam etmekte, derneğimiz yoğun 
gündemi ile yılı tamamlamak ve 
2017 yılı hedeflerini belirlemek adına 
çalışmalarına devam etmektedir.

Ülkemizin seyrini bir anda değiştiren 15 
Temmuz girişimi sonrasında yaşanan 
olaylara hep birlikte şahit olmaktayız. Gerek resmi kurumlar, kamu kurum 
ve kuruluşları, gerekse sivil toplum kuruluşları içinden geçtiğimiz bu önemli 
süreçte üzerlerine düşen sorumluluk bilinci ile görüş ve düşüncelerini halkımıza 
aktarmak için televizyon, gazete, dergi vb. yayın araçlarını kullanmakta, sosyal 
medya üzerinden görüşlerini aktarmaktadır. EHİS Sektörü olarak İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) sektörel dernek buluşmasında sektörümüzün 
önemli kuruluşları ile bir araya geldik ve ihracat pazarlarımızda bir gerilemeye 
yol açılmaması adına ortak görüşler oluşturduk. 

İçinde bulunduğumuz süreç itibariyle ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya, 
demokrasiye, birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Yaşananlar bir kez daha 
gösteriyor ki; Milletimiz her türlü zorlukla baş edebileceğini ve ülkemizin 
uluslararası platformlarda siyasi ve ekonomik olarak güçlü olduğunu 
ortaya koymuştur. Birlik ve beraberliğimiz ile bu zor günlerin de üstesinden 
geleceğimize inanıyorum.

Sevgili Okuyucularımız,

Derneğimizin kuruluşunda önemli rol oynayan, Onursal Başkanımız Erol 
ERTAŞ hocamızı vefatının birinci yıl dönümünde 11 Ağustos 2016 tarihinde 
kabri başında yaptığımız törende andık. Derneğimiz için son derece önemli 
rol oynayan değerli hocamız her faaliyetinde bizlere destek verir, yanımızda 
olur, derneğimizin hedefleri ile ilgili bizlere önerilerde bulunurdu. Onun ailesi, 
öğrencileri, arkadaşları, dostları, çalışanları Erol ERTAŞ’ı kaybetmenin verdiği 
hüznü yaşasa bile, biliyoruz ki hocamız fikirleri, vizyonu, ileri görüşlülüğü ile 
her zaman yaşayacaktır. Ne mutlu ki; onunla birlikte çalışma, sohbet etme, bir 
arada olma imkanı elde ettik…

Bu yoğun gündem esnasında ülkemizin gelişimi için önem taşıyan çalışmaları 
da atlamamak gerekiyor. Kalkınmanın artması için en önemli unsurlardan biri 
olan teknoloji hızla gelişmekte olup rekabet gücü yüksek ülkeler arasında yer 
almak gelişim açısından önem taşımaktadır. 

Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası yaşanan bu 
gelişmelere ayak uydurmak ve artan rekabet koşulları arasında rekabet 
üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla Türkiye için hayati değer taşıyan 
“Sanayi 4.0” devrimi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Sanayi 4.0. ile büyüme, 
yatırım, istihdam gibi önemli dönüşümler ve uzun vadede nitelikli iş gücünün 
artışı beklenmektedir. Bu çalışmalar Türkiye sanayisinin gelişmesi ve 
rekabetçiliğinin artması için önem taşımaktadır. Biz de ESSİAD olarak EHİS 
sektöründe yapılacak çalışmalar içerisinde yer almaktan mutluluk duyacağız. 

Gelecek günlerin huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi dileklerimiz ile bir sonraki 
sayımızda görüşmek üzere…

Saygılarımla,

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı



ESSİAD’dan Haberler

Üye Ziyaretleri Devam Ediyor
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Başkan Yardımcıları Suat KARAKAŞ ve Turan MUŞKARA, 
Sayman Ömer BARLAS, Yönetim Kurulu Üyesi Güray KORUN ile Genel Sekreter Aylin GEL’in katılımları ile üye 
ziyaretleri gerçekleştirildi. Ergül Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Halil GÜLADA,  Gürçelik Day. Tük. Mam. Genel 
Müdürü Rüyam OFLAZ, ACS Klima Genel Müdürü Devrim ERKMEN ve Genel Müdür Yardımcısı Çağrı ERKMEN, 

Sevel Dondurma Makinaları Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet ERİŞ, ESSİAD 
Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden 
Sevel Dondurma Makinaları Genel 
Müdürü Murat KURTALAN, ile ATC 
Air Trade Centre Fabrika Müdürü 
Göksel KILAV ziyaret edilerek dernek 
faaliyetleri ve yürütmüş olduğumuz 
projeler hakkında bilgi verildi.

Ergül Teknik Gürçelik

Sevel Dondurma Mak. ACS ATC

ESSİAD’dan İzmir’in Yeni Valisi Erol AYYILDIZ’a Ziyaret

1 Haziran 2016 tarihli Valiler Kararnamesi doğrultusunda İzmir’e ataması yapılan Sayın Vali Erol AYYILDIZ 
makamında ziyaret edildi. ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Suat KARAKAŞ ve Turan MUŞKARA, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı 
ziyarette; EHİS kümesinin tanıtımı yapılarak, dernek ve sektör hakkında güncel bilgiler aktarıldı. Ayrıca ESSİAD 
tarafından yürütülen Türkiye’nin ilk ve tek akredite test ve analiz laboratuvarı olan EHİS LAB Projesi ile ilgili bilgi 
verildi. Sayın İzmir Valisi Erol AYYILDIZ’a çalışmalarında başarılar dileriz.
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD’ın Geleneksel Öğle Buluşması Hilton Garden Inn Otel’de Gerçekleşti
ESSİAD tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve dördüncüsü yapılan ESSİAD Öğle Buluşması organizasyonu 
Bayraklı Hilton Garden Inn’de gerçekleşti. 

ESSİAD üyeleri ve sektör temsilcilerinin yanı sıra dünyanın en büyük öğrenci organizasyonu olan AIESEC’in İzmir 
temsilcileri ile MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN, Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri 
Konsolosu ve Petrofer Yönetim Kurulu Başkanı Tamer TAŞKIN’ın katıldığı etkinlik katılımcıların yoğun ilgisi ile 
gerçekleşti. 

Müjdat ŞAHAN, 
Mustafa E. DERYAAŞAN, 

Akın KAYACAN, Güniz GACANER ERMİN, 
Halit ŞAHİN, Hakan SEMERCİ, 

Tamer TAŞKIN

Ufuk UĞURAL, Macit TOKSOY, 
Suat KARAKAŞ, Fevzi DOĞU

Elif Işıl KARA, Ebru KARAKIRAN, Ömer 
BARLAS, Turan MUŞKARA, 

A. Sait GÜRSÖZ, Benson MUSUKWA

Serhat ÜSTÜN, Can ÖKTEM, Emmanuel 
Kofi AMAKO, Servet GİRGİN, Duygu 

ÖZTAŞ, Serap KORUN, Güray KORUN

Sercan TÜRKMEN, Yunus KIYAR, 
Erol ER, Hüseyin BİRAZER, 

İsmail ÖZAKŞEHİR, Aslı AKDAŞ, 
Murat ÜNLÜ

Alp Gün GÜLDOĞAN, Pelin NİŞLİ, 
Erman TAŞÖREN, 

Sezin ZORLU, Ekrem ZARARSIZ, 
Gizay TABANLIOĞLU, 

Miray KAPLAN, Merve AKINCI

Afrika pazarının konu alındığı 
organizasyonda; Afrika kıtası hakkında 
oldukça bilgi ve deneyim sahibi olan 
ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör 
Başkanlığı görevini yürüten TAŞKIN, 
Afrika’nın dünya ekonomisinde önemli 
bir yere sahip olduğunu, Afrika’nın 
toplam ekonomik büyüklüğünün 
3 Trilyon USD olduğunu vurguladı. 
TAŞKIN konuşmasında Afrika’nın inşaat 
sektörünün sürekli olarak büyüdüğünü, 

bu büyüme ile iklimlendirme sektörüne ihtiyaç olduğunun ve Afrika’da EHİS sektörünün sürekli büyüme 
kaydettiğinin altını çizdi.

Tamer TAŞKIN Afrika Pazarı hakkında 
sunum yaparken...

Hakan SEMERCİ, 
Tamer TAŞKIN

Sayın Tamer TAŞKIN’ın Afrika Pazarı ile ilgili sunumuna “www.essiad.org.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2016 YIL: 19  SAYI: 748



Paket Hijyenik
Klima Cihazları

Hijyenik
Klima Santralleri

Isı Geri
Kazanım Cihazları

Fan-Coil
Cihazları

Sıcak Hava
Apareyleri

Su Soğutma
Kuleleri

Su Soğutma
Grupları

Havuz Nem 
Alma Santralleri



ESSİAD’dan Haberler

Okuldan İşe Projesi kapsamında yeni mezun gençleri sektöre kazandırmayı 
hedefleyen ESSİAD, gerçekleşen organizasyonda Dünyadaki ve İzmir’deki 
organizasyonları ile adından bahsettiren AIESEC ile “Global Talent” adlı 
program kapsamında bir işbirliği protokolü imzaladı. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve AIESEC İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gün GÜLDOĞAN tarafından imzalanan protokol 
kapsamında yeni mezun olan öğrencilerin yurt dışındaki büyük firmalarda 
kendi alanları doğrultusunda EHİS Sektöründeki staj ve iş imkanları ile 
buluşması hedefleniyor. 

AIESEC Yönetim Kurulu Başkanı 
Alp Gün GÜLDOĞAN

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ

AIESEC ve ESSİAD Yönetim Kurulları bir arada...

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen bir diğer 
sunum ise İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 
yürütülen ve ESSİAD’ın proje ortağı olduğu 
“Geleceğe Değer Katmak” başlıklı AB Projesi 
ile ilgili Karma Danışmanlık’tan Fevzi DOĞU 
tarafından gerçekleşti. Proje kapsamında 
gerçekleştirilecek olan faaliyetleri ve projenin 
beklenen çıktılarını katılımcılar ile paylaşan 
Doğu, proje kapsamında EHİS sektörünün 
değer zinciri analizinin yapılacağını ve sektörün 
rekabet gücünü artıracak politikalar üretilip 
hayata geçirilmesi planlandığını ifade etti. Ayrıca 
proje kapsamında EHİS Sektörünün vizyonunun 
tartışılacağı uluslararası bir konferans 
düzenlenmesi hedeflendiğini katılımcılar ile 
paylaştı.

Fevzi DOĞU “Geleceğe Değer Katmak” Projesi ile ilgili sunum 
yaparken
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 Örnekköy Sanayi Sitesi 7684 Sokak No:7 
Karşıyaka - İzmir / TÜRKİYE

 Tel: +90 232 363 66 69 • Fax: +90 232 363 66 68
 info@erveysogutma.com
 www.erveysogutma.com

CHILLER GRUBU • KLİMA CİHAZI

ROOFTOP(ÇATI TİPİ) KLİMA • KLİMA SANTRALİ

ISI GERİ KAZANIM CİHAZI • ISITMA VE SOĞUTMA APAREYLERİ

SOĞUK DEPO CİHAZI  • ÇİMLENDİRME VE SARARTMA SİSTEMLERİ

RAST ENERJİ SİSTEMLERİ VE TERMİK MAKİNA SANAYİ TİC.
1203/2 Sok. No:22 D:218 Yener İş Merkezi Yenişehir - İzmir / TÜRKİYE 

tolga.ustun@rastenerji.com   
T / F : +90 232 449 00 52

Endüstriyel  Çati Tipi Paket Tip Kli̇ma (Rooftop) ve Soğutma Grupları

Direk / İndİrekt Evaporatif Soğutma Sistemleri̇ ve Uygulamaları

Nem Alma / Nem Verme Üniteleri

Özel Tasarım Kompakt Soğutma/ Isıtma/ Havalandırma Üniteler



ESSİAD’dan Haberler

Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ın Ardından...

1937 Balıkesir doğumlu olan Erol ERTAŞ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Bölümü’nde lisans öğrenimini, Teknik Üniversite Berlin’de yüksek lisansını, 1978 yılında Ege Üniversitesi Makina 
Fakültesi’nde doktorasını tamamladı.

1964-1967 yılları arasında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Tesisat Müdürü ve Etüd Proje Mühendisi 
olarak, 1968-1969 yılları arasında Grasso A.Ş-Politeknik A.Ş’de Soğuk Depo Mühendisi olarak,1969-1974 yılları 
arasında İzmir DMMA’da Öğretim Görevlisi olarak, 1974-1975 yılları arasında Ege Üniversitesi Makina Fakültesi’nde 
Öğretim Görevlisi olarak, 1976-1978 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Öğretim 
Görevlisi olarak, 1978-1979 yılları arasında Egem Ltd. Şti’nde Ortak/Yönetici olarak, 1979-1982 yılları arasında 
Denizli DMMA’da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 1962 yılından bugüne Pnöso Ltd. Şti. firmasında Kurucu 
Ortak olarak çalışmalarını sürdürdü.

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin ilk genel kurul toplantısında başkanlık görevine seçilerek 
derneğin ikinci Yönetim Kurulu Başkanı oldu. ESSİAD’da üç dönem (1992-1993 1993-1994 ve 1996-1998 
dönemleri) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini; 2000 yılından itibaren ESSİAD’ın Onursal Başkanlığı görevini 
yürüterek, komisyon ve kurullarında görev aldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 1992-2005 yıllarında arasında 13 yıl 
Soğutma, Isıtma ve Klima Sanayi Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. Makina Mühendisleri Odası çalışmalarına 
Delege, İşyeri Temsilcisi, Komisyon Üyesi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bina Yaptırma Komisyonu ve TESKON 
Düzenleme Kurulu Üyesi olarak katkıda bulundu. Ertaş, 2 erkek çocuk babasıydı.

Dr. Müh. Erol ERTAŞ Kimdir?

ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol 
ERTAŞ vefatının birinci yılında kabri başında anıldı. 
Doğançay Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma 
törenine ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Suat KARAKAŞ, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri 
Hüseyin VATANSEVER ve Metin AKDAŞ,  MMO 
İzmir Şube Müdürü Necmi VARLIK, MMO İzmir Şube 
Genel Sekreteri Melih YALÇIN, ESSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Güray KORUN, ESSİAD Genel Sekreteri 
Aylin GEL, ESSİAD Üyeleri ve sevenleri katıldı.

Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ın oğlu Güneş ERTAŞ ve torunu Sinan ERTAŞ’ın yer aldığı anma töreninde sırayla 
Suat KARAKAŞ, Melih YALÇIN, Metin AKDAŞ, Hüseyin VATANSEVER, Aylin GEL konuşma yaparak merhum Erol 
ERTAŞ’ın ESSİAD ve EHİS sektörü açısından taşıdığı önemi belirtti ve duygu ve düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.

ESSİAD Onursal Başkanı Dr. Müh. Erol ERTAŞ Anma Töreni Gerçekleşti
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ESSİAD’dan Haberler

UR-GE EĞİTİMLERİMİZ

Markalaşma Stratejileri Eğitimi / 14 Temmuz 2016

ESSİAD tarafından, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı 
Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Tebliği kapsamında desteklenen UR-GE Projesi kapsamında, 
Vego Danışmanlık’tan Gökçe YALÇIN’ın sunumu ile Markalaşma 
Stratejileri Eğitimi gerçekleştirildi.

Strateji ve stratejik yönetim kavramı, marka stratejisinin 
geliştirilmesi, marka değeri yaratmak için pazarlama 
programları, marka bilgi ve performans yönetimi konularında 
katılımcılara bilgi aktarılarak, Gökçe YALÇIN tarafından 
katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin 
İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.

Günümüz koşullarında internet ve e-ticaret sektörü gittikçe 
yükselen bir kullanım grafiğine sahip olmakla birlikte birçok firma 
marka ve ürünlerinin tanıtım ve satışını web siteleri üzerinden 
gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ESSİAD’ı temsilen İdari İşler 
Sorumlusu Gülcan ÖRTEL Ramada Plaza’da gerçekleştirilen 
“Dijital Pazarlama ve E-Ticaret” konulu eğitime katıldı. 

RevolutionDM CEO’su ve Google Partner’i olan Yılmaz BOZAN’ın 
sunumu ile gerçekleşen eğitimde dijital pazarlama kavramı ve 
terminolojisi, dijital pazarlama elementleri, SEO (Arama Motoru 

Optimizasyonu), SEO kuralları ve link oluşturma, arama motorlarına kayıt olma, SEM (Arama Motoru Pazarlaması), 
Google Adwords kayıt işlemleri ve kodların oluşturulması, SMM (Sosyal Medya Pazarlaması), E-mail ve Mobil 
Pazarlama ile Nöro Pazarlama Stratejileri hakkında bilgi aktarıldı. 

Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Semineri Ramada Plaza’da Gerçekleşti

Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mart 2016 tarihinde 
yürürlüğe giren ve 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de ikincil 
mevzuatları yayımlanmış olan, kamuoyunda AR-GE Reform Paketi 
olarak bilinen kanunla ilgili olarak, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 
tarafından “AR-GE Reform Paketi Semineri” gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER 
MENKÜ’nün katıldığı ve güncel bilgileri aktarmak üzere düzenlenen 
seminerde firmalara sağlanan yeni destekler ve bu desteklerin nasıl 
uygulanacağı hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, yeterli personel 
sayısının düşürülmesi ile cazip hale gelen Tasarım Merkezi ve AR-GE Merkezi’nden hangisinin tercih edilmesi 
gerektiğine dair değerlendirmelere yer verildi. 

EİB’den AR-GE Reform Paketi Semineri
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Güncel

İklimlendirme Sektörü Yaşanan Son Olayları Değerlendirdi
Geleneksel olarak her yıl İSİB tarafından organize 
edilen sektör buluşması İstanbul Lazzoni Hotel’de 
gerçekleşti.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ’nin katıldığı etkinliğe İSİB Yönetim Kurulu, 
ISKAV, İSKİD, SOSİAD, DOSİDER, GÜNDER, İSEDA, 
İZODER, MTMD, KBSB ve TTMD temsilcileri katıldı. 

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ’ın açılış 
konuşması ile başlayan ve İSİB Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Sektörel Dernek Temsilcilerinin söz alarak devam 
ettiği toplantıda 15 Temmuz 2016 tarihinde başlayan 
sürecin ülkemize ve sektörümüze olan etkileri irdelendi 

ve bu süreçten kuvvetli bir şekilde çıkmak için yapılması gerekenler dile getirildi.

15 Temmuz Sonrası İklimlendirme Sektör Dernekleri Görüşleri

“BACADER Olarak Demokrasi Vazgeçilmez Temel İlkemizdir.”

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkesi olan demokrasiyi hedef 
alan darbe kalkışmasını BACADER olarak lanetliyoruz. Demokratik kurumları işlemez hale 
getirme çabasıyla; ülkemizi bölmeye, kurumlarımızı yok etmeye ve en önemlisi insanımızın 
canına kastetmeye yönelik her türlü eylemi şiddet ve nefretle kınıyoruz. Darbe girişiminde 
yaşanan menfur saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
ve milletimize başsağlığı diliyoruz. 

Barış SAY, BACADER Yönetim Kurulu Başkanı

“Milletimizin İradesinden Başka Bir İrade Tanımıyoruz.”

Ülkemizde Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma Kümesinin temsilcisi olarak, 
demokrasimizin yürütülmesi ve ekonomimizin güçlenmesinin, Türkiye topraklarında yaşamını 
sürdüren tüm bireyler gibi sivil bir yönetimle mümkün olduğunun bilinci içerisindeyiz. 15 
Temmuz 2016 tarihinde iç ve dış güçler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan girişim ile 
halkın iradesi yok sayılmaya çalışılmış, halk tarafından seçilmiş hükümeti yıkmaya teşebbüs 
edilmiştir. Demokrasi dışı güçlerin desteği ile başta ekonomi ve yaşam şartları olmak üzere 
ülkemizde oluşturulan birlik ve beraberlik ortamı engellenmek istenmiştir. 

Bu girişim karşısında Türk milletinin güçlü iradesi, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu bir kez daha ortaya çıkarmış, iç ve 
dış güçlerin hain saldırısına karşı kalkan olmuştur. Milletimiz her türlü zorlukla baş edebileceğini ve ülkemizin uluslararası 
platformlarda siyasi ve ekonomik olarak güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.  Ege Soğutma Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği (ESSİAD) olarak bu hain teşebbüs ve saldırıyı kınıyor; devletimize ve milletimize sahip çıkan tüm 
güvenlik kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyor; bu uğurda canlarını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, 
sevenlerine ve Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Anti demokratik olan her türlü girişimin 
karşısında olduğumuzu, Milletimizin iradesinden başka bir irade tanımadığımızı belirtiyoruz. 

Hakan SEMERCİ, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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“Aydınlık Gelecek ve Güneş…”

Türkiye Cumhuriyeti’miz; 
tüm kurum ve kuruluşları, 
STK’ları ve vatandaşları ile 
demokrasiye inanan ve insan 
yaşamının kutsallığına değer 
veren, sorunlarını demokrasi 
içinde çözebilecek olgunlukta, 
bölgenin en güçlü devlet geleneğine ve kurumsallaşmış 
demokrasisine sahip ülkesidir. Başta insani kalkınmayı da 
yukarı çeken demokrasi olmak üzere, sosyal ve ekonomik 
istikrar geleceğimizin ve sürdürülebilir kalkınmanın en 
önemli güvencesidir.  

Hem ülkemizde hem de bölgemizde daha aydınlık bir gelecek 
için her zamankinden daha fazla sağduyuya, uzlaşmaya, 
kişi ve kuruma özel ayrımcılık gözetilmeden eşitliğe, 
dayanışmaya ve birlikte çalışıp üretmeye kesintisiz devam 
etmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Ekonomik performansın 
daha istikrarlı olmasını sağlayan demokrasinin tam ve etkin 
uygulanması; her alanda şeffaflığı ve katılımcılığı artırarak 
ve eşitlikle uygulanacak prensipleri güçlendirerek güven 
teşkil edecektir. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları gibi, 
tam bağımsız güneş de; özgürce, güvenle, toplumsal ve 
ekonomik durumu ne olursa olsun tüm insanları kesintisiz 
ve eşit ısıtmakta ve aydınlatmaktadır.

Güneş enerjisindeki zengin potansiyelini tam 
değerlendirebilen Türkiye; bir yandan enerji bağımsızlığını 
sağlayacak, diğer yandan da iklim değişikliği ile mücadelede 
düşük karbon ekonomisine geçişin önemli unsurlarından 
güneş enerjisi sanayinin önemli temsilcilerinden olacaktır. 
Bugüne kadar güneşten elektrik üretiminde (lisanssız) 
onaylanan proje sayısı 4.000’i, proje gücü ise 3.400 
MW’ı aşarken, 562,1 MW ile Türkiye elektrik üretim 
kurulu gücünün binde 73’üne erişen güneş enerjisi 
kurulu gücü, 733 adet lisanssız güneş enerjisi santralı ile 
toplam kurulu enerji santralı içinde de % 37,6’sını temsil 
etmektedir. Güneşten elektrik üretiminde kurulu güç 562,1 
megavata henüz ulaşırken, ülkemiz güneş enerjisinden 
ısı üretilmesinde 12.700 megavat’ı aşan kurulu güç 
ile dünyada dördüncü sıradadır. Dünyada ise güneşten 
elektrik üretiminde kurulu güç 2015’de gerçekleşen en az 
50 bin MW’e yeni kurulumla 228 bin megavat’ı, güneşten 
ısı enerjisi üretiminde kurulu güç ise 435.000 megavat’ı 
aşmıştır.  

Hızlı ve kolay erişilebilirliği ve uygulanabilirliği, ısıdan 
elektriğe depolama dahil teknolojik erişilebilirliğin 
mümkünlüğü ve uygunluğu, çok yönlü sektörel entegrasyon 
ve istihdama katkısı (alışagelmiş enerji kaynaklarına 
kıyasla 4-5 misli daha fazla istihdam), güneş ve güneş 
enerjisini ayrıcalıklı kılmaktadır. Ülkemizin ihtiyaçları ve 
yenilenebilir enerji potansiyeli düşünüldüğünde, güneş 
sanayi üretim kapasiteleri ve enerjide risk teşkil eden 
dış bağımlılık göz önünde bulundurulduğunda; hedefli 
çalışmalarla güneş enerjisinde başarımın daha da yüksek 

seviyelerde sağlanabileceği, verilen desteklerin artmasıyla 
hızlı bir büyüme içinde olan güneş enerjisi sektörünün 
teknolojik yetkinliğinin ve dünyada rekabet gücünün daha 
da artacağı rahatlıkla belirtilebilir. Ülkemizin küresel ısınma 
ile mücadelede salımlarını azaltma ve düşük karbon 
ekonomisine geçiş süreçlerinde % 100 yenilenebilir enerjiden 
ve özellikle en az 500.000 MW potansiyele sahip güneşten 
yararlanmayı hedeflemesi; istihdama, üretime ve ihracata 
önemli katkı yanında, enerji bağımsız, etkin bir sürdürülebilir 
kalkınma rol modeli olarak da örnek teşkil edecektir. Yıllık 
1,6 milyon m2’yi aşan güneş kolektörü üretimi ile 90’dan 
fazla üretici, 800’ü aşkın satıcı ve 3000’i aşan uygulamacı, 
100’ü aşkın EPC firması ve halihazırda üretim yapabilen 
20 fotovoltaik modül üreticisinin kapasiteleri ile 1500 
MW’ı aşan fotovoltaik panel üretim gücüne sahip güneş 
zengini ülkemiz gelişimini sürdürmekte, güneş enerjisi 
teknolojilerinde üretimden tasarım ve taahhüde önemli bir 
bölgesel güç haline gelmektedir. 

Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik ve ısı üretim 
tesisi yatırımlarına en önemli ev sahibi olma ve bu yatırımlar 
için ihtiyaç duyulan malların, hizmetlerin ve teknolojilerin 
üretildiği, yeni ve ileri güneş enerjisi teknolojilerinin 
geliştirildiği ve geliştirilen teknolojilerin ihraç edildiği 
enerjide bağımsız bir ülke olması erişilebilir bir hedeftir. 
Çünkü ülkemiz sanayisiyle sadece güneşten elektrik 
üretim teknolojileri değil, güneşten ısı üreterek binalardan 
sanayiye geniş bir uygulama alanına hizmet verebilecek 
ürün ve sistemleri sunan altyapıya da hali hazırda sahiptir. 

Gelişen sanayi ve artan yetkinlikleri, lisanssız güneş 
enerjisi yatırımlarında devam eden olumlu gelişim, 600 
MW’lık lisanslı güneş enerjisi yatırımlarının tamamlanan 
önlisanslama süreci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
YEGM’nin eşgüdümünde 100.000 çatı projesi ve Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı ile enerji tasarrufu hedefleri, 
IPARD-2 Programı kapsamında güneş enerjisinin hibe ve 
desteği, geliştirilmekte olan Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları ve Enerji İhtisas Bölgeleri, Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında niyet 
edilen ulusal katkı (INDC) ve yürütülmesi öngörülen plan 
politikalar” ile salım azaltım hedefleri, Yenilenebilir Enerji 
Eylem Planında 2023 yılı itibarı ile ısıtma ve soğutmada 
enerji ihtiyacının en az %15’inin yenilenebilir enerjiden 
karşılanma hedefi, elektrik üretiminde de 2023 itibariyle 
%30’unun yenilenebilir enerjiden karşılanma hedefi, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın açıklamış olduğu 2015-
2019 Strateji Planı çerçevesinde güneş enerjisiyle elektrik 
üretiminde 2019’da en az 3.000 MW, 2023’de 5.000 MW, 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
kapsamında niyet edilen ulusal katkı beyanımızda ise 2030 
itibariyle 10.000 MW’a ulaşım hedefleri güneş enerjisinden 
yaygın yararlanabilmede gelecek için umut vermektedir. 

Bürokratik işlemlerde süreçlerin hızlandırılması, 
mevzuatlarda kararlılık ve güvenilirliğin teşkili, 
kurumlararası iletişimin ve eşgüdümlü çalışmaların 
çözüm odaklı artırılması, yatırımcılara finansman yükünü 

Güncel
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hafifletecek politikaların geliştirilmesi, gerekli desteklerin 
etkin sunumu ve yerli üretimin yurtdışı etkenlere karşı haksız 
rekabetten korunup desteklenmesi, kentsel dönüşüm 
fırsatının kaçırılmaması, binalarda ısıtma ve soğutmadan 
elektrik üretimine geniş bir çerçevede güneş enerjisinden 
yararlanmaya odaklanacak mevzuat geliştirilmesi ve hızla 
uygulamalarda yer almasının sağlanması, sektörler arası 
bütünleşik ar-ge çalışmalarının sistemli yapılanması güneş 
ekonomisinin hızlı ve sürdürülebilir gelişimi için önem arz 
etmektedir. 

Teknoekonomik erişilebilirlikle tüm sektörlerde 
yararlanılabilecek güneşe yönünü dönmekte olan güneş 
ülkesi Türkiye, teşkil edeceği istikrarlı güven ortamıyla 
birlikte; jeostratejik önemi olan bölgedeki enerji ve sanayi 
üssü olma niteliğini daha da kuvvetlendimektedir.

Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR, GÜNDER Yönetim Kurulu 
Başkanı

“15 Temmuz Sonrası” 

İSİB’in 15 Temmuz ve sonrasında yapılması gerekenler temalı toplantısına İSEDA olarak 
Başkan ve Onursal Başkan olmak üzere en üst seviyede katılım sağlandı. İSEDA’nın görüşlerini 
dile getiren Turhan KARAKAYA ve Uğur OTARAN’ın konuşmalarında birinci bölüm 15 Temmuz 
kalkışmasının analizini oluştururken ikinci bölüm sonrasında yapılması gereken faaliyetlere 
vurgu yapıldı.  

15 Temmuz mevcut anayasal düzenin uygulayıcılarına karşı yapılan ve hukukun üstünlüğü, laiklik, özgürlüklerin 
kısıtlanmasına karşı koymak gibi talepleri olan bir hareket olmadığı gibi, 40 yıldan fazla süren, tümüyle yasadışı, kendi 
halkının her türlü özgürlüğünü kısıtlamayı hedefleyen, dış güçlere tam anlamıyla emir komuta zinciri ile bağlı, insanlık dışı 
ve alçakça bir kalkışma hareketidir. Harekete katılanlar uzunca bir süre yoğun psikolojik etkiye maruz bırakıldıktan sonra 
kalan irade güçleri ve gelen emir ile bu kalkışmaya kalktıklarında, emri verenin asıl amacının dabe ile gücü ele geçirmek 
değil, iç savaş çıkarmak olduğunun bile farkına varamamışlardır. Vatana ihanetin ve aptallığın en üst düzey örneklerinin 
sergilendiği bu kalkışmada, kışlalarda yurtsever subay ve ast subaylar ile onların emir komutasında kalan askerler ile 
dışarıda halkın topyekün tepki ve mücadelesi bu girişimi engellemiş sonrasında da tümüyle yok etmiştir.

Bizler Türk Halkı olarak bu mücadelenin kazanan tarafı olarak, bu olayın yapılışı itibarı ile zararlı olmasına karşılık 
sonuçları itibarı ile yararlı olacağına inanıyoruz. İçimizde sürekli büyüyen, yararlı ve/veya ekonomik değer üreten hiçbir 
yanı bulunmayan bu terörist yapılanmanın ülkemizden tümüyle atılmasının, yıllardır engellenen Anadolu insanının tekrar 
önünün açılmasına, liyakata bağlı devlet yapılanmasına ve çağdaş bir Türkiye’ye ulaşmamızda çok önemli bir hamle 
olduğunu düşünüyoruz. 

Bu olaylar bize göstermiştir ki, bizler kendi kültürümüzün tüm olumlu yanlarını diğer ülke halklarına anlatamazsak, onlarla 
olan temas yüzeylerimizi arttıramazsak, dünyayı hakkımızda bilgilendiremezsek, çağdaş dünyanın geniş halk kitlelerinde 
bizimle ilgili bir fikir oluşturamazsak gene o dünyanın emperyalist katillerinin oyuncağı olmaktan kurtulamayız. Ülke olarak 
bu olaydan fayda çıkarmak istiyorsak, aklımızı kullanarak, bilimi kullanarak, eğitimi kullanarak kendimizi hak ettiğimiz 
şekilde dünyaya anlatmalıyız. Bu noktada sadece bir ihracatçı birliği veya bir sektör kurumu olarak kendimizi sınırlamadan, 
özellikle Teknoloji Eğitimi konusunda ülkemizin önünü açacak bir projeyi kamuoyuna sunmalıyız.

Uğur OTARAN, İSEDA Yönetim Kurulu Başkanı

“Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Edecektir.”

Bizler ülkemizin bulunduğu coğrafi yapının önemini, bu coğrafi yapının avantajları kadar 
dezavantajlarının da olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne, bu topraklarda 
siyasi dalgalanmalar hep süregelmiştir. Türkiye sanayisi, bu dalgalanma ve siyasi gelgitler 
içerisinde üretim yaparak büyümeye devam etmiştir. Ülkemizde son günlerde yaşanan siyasi 
olayların, Türkiye Ekonomisinin ilerlemesine bir sekte vuracağının düşünülmesi olağandır. 
Türkiye İklimlendirme Sektörünü temsil eden derneğimiz ve aynı zamanda üretim yapan bir 
firmanın sözcüsü olarak, bu süreci yakından takip etme fırsatımız oldu. Hep beraber gördük 
ki; bu olumsuz algı çok kısa sürede bertaraf edilerek her zamankinden daha güçlü ve kararlı 

bir yapı ile yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Türkiye Ekonomisinin temelleri sağlamdır ve Türkiye üretimi en çok böyle kriz ortamlarında ayakta kalmayı başararak 
büyümeye devam edebilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, öncesi ve sonrasında yaşanan terör olayları bizleri yıldırmamış 
aksine daha güçlü bir Türkiye olma önceliğimizi perçinlemiştir.Bizler de iş dünyası olarak daha kalitelisini üretmenin, 
yurtdışında ülkemizi ürünlerimizle temsil etmenin ve Türkiye’yi daha ileri seviyeye çıkarmanın üzerimize düşen en büyük 
görev olduğu bilinciyle ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz.
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Macit TOKSOY: “Akademisyenlerin ilgili sektörlerin gelişmesine katkısının 
sağlanması ve geliştirilmesi, ülkemiz açısından en az Kurtuluş Savaşımız kadar 

önemli ve atılması gereken bir adımdır.” 
“Uygulamayı öğretmek yerine aksine daha güçlü olarak teoriyi öğretmek gerekir. 

Düşlemeyi ve düşünmeyi de öğretirseniz yeter şart sağlanmış olur.”

Soğutma Dünyası (SD): Okuyucularımıza kısaca 
kendinizden bahseder misiniz?

Macit TOKSOY: Ege’de doğdum (1949), büyüdüm ve 
Üniversiteye kadar Ege’de okudum. 1972 yılında İTÜ 
Makina Fakültesi’ni bitirdim ve tekrar Ege’ye döndüm. 
Doktora Eğitimi’ni tamamlamak (1976) üzere Ege 
Üniversitesi’nde asistan oldum. Çalıştığım Mühendislik 
Fakültesi, yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 
kurucu fakültelerinden biri oldu. 1999 yılının ortalarına 
kadar Dokuz Eylül Üniversitesi’nde akademisyen olarak 
çalıştım. Bu esnada North Carolina State University’de 
1978/6 -1980/10 seneleri arasında misafir asistan 
profesör olarak görev yaptım. 1999 senesinde İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne geçtim. Yaklaşık 14 yıl 
çalıştıktan sonra 2013 yılında endüstride çalışmak 
üzere emekli oldum. Üniversitelerde Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürlüğü, Yüksekokul Müdürlüğü, Rektör 
Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundum. 1999-
2004 yılları arasında İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek 
Danışma Kurulu’nun Başkanlığını yaptım. 2013 yılından 
bu yana Eneko firmasında çalışıyorum. 

Makina Mühendisliği ve Akademisyenlik hayatımın 
dışında, 2005 Universiade Yaz Oyunları’nın ve 2013 
Akdeniz Oyunları’nın Genel Koordinatör Yardımcılığı 

ile 2011 Universiade Erzurum Kış Oyunları Genel 
Sekreterliğini yaparak, çok disiplinli uluslararası spor 
etkinliği yönetimi alanında da görev aldım. 2015 
yılında Granada’da (İspanya) yapılan Kış Oyunları’na 
Danışman olarak görev almak üzere davet edildim 
ancak yeni işim dolayısıyla gidemedim. 

MMO, TTMD, ASHRAE üyesi, İSKİD Onur üyesiyim. 
Tekno-sosyal sorumluluk ilgi alanım iç hava kalitesi, 
özellikle okullarda iç hava kalitesinin öğrenci sağlığı 
ve başarısına etkisi.

SD: Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi ve 
ihracatın güçlendirilmesi ile ilgili sizin önerileriniz 
nelerdir? Sektörde üretilen cihazların geçmişteki 
ve şu anki durumu kıyaslandığında günümüz 
ürünlerini yeterli görüyor musunuz?

Macit TOKSOY: Sektörümüz, her sektör gibi, 
küresel ve yerel ekonomik değişimlerden 
etkilenir. Bu etkilenme firmalarımızın pazarlarının 
çeşitliliği oranında daha hafif olabilir. İhracat bu 
çeşitliliği sağlayan çok önemli bir enstrümandır.  
Firmalarımızın kararlı ve sürdürülebilir olarak 
büyümesini sağlayacak, rekabette onları güçlü 
kılacak tek şey inovatif ürünlerdir.  Bunun en güzel 

 Bu sayımızdaki Pencere bölümünde derneğimiz üyelerinden Eneko A.Ş. Genel Koordinatörü Macit TOKSOY ile 
gerçekleştirdiğimiz röportaja yer veriyoruz.
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örneğini akıllı telefon şirketleri oluşturmaktadır. Önceki 
senelerde yaptıkları araştırmaların ürünlerini bugün 
pazara sunmaktadırlar. Hiç şüphesiz önümüzdeki 
seneler için de pazara sunacakları ürünleri hazır 
veya hazır olmak üzeredir. Bugün ise yakın geleceğin 
ürünlerini araştırmak ve geliştirmek için çok etkin 
olarak çalışıyorlar, uzak gelecek için de gerçekleşecek 
hayaller kuruyorlar.  

Ar-Ge çalışmaları ile inovatif ürünler yaratmak, 
kurumsal yapıda sistematik çalışmaları gerektiren bir 
alan, bir firma kültürüdür. Bu kültürün oluşturulması 
için tüm sektörler için olduğu gibi, HVAC&R 
sektörümüz için de günümüzde önemli devlet 
destekleri söz konusudur. Şubat ayında yayınlanan 
5746 sayılı1 kanun ve bu kanunun uygulama esasları 
ile ilgili Ağustos ayında yayınlanan yönetmelik2,  tüm 
firmalara Ar-GE ve Tasarım Merkezlerini kurmak 
için önemli destekler vermektedir. Firmalarımızı 
bu destekleri de değerlendirerek, Ar-Ge ve tasarım 
merkezleri kurarak, temel ve mühendislik bilimlerinde 
güçlü kadrolarla, sabırla ve hiç vazgeçmeden, 
çalışmalarını sürdürmelidirler. Bu arada tüm dünyada 
kendi sektörlerini çok yakından takip etmeliler, kendi 
alanlarındaki uluslararası kuruluşlara üye olmalılar, 
bilimsel ve teknik toplantıları yakından izlemelidirler. Bu 
izleme konusunda, meslek örgütlerinin önderliğinde ve 
görev almasıyla, rekabet öncesi işbirliği çerçevesinde, 
ilgili kurumsal araçlar yaratılmalıdır. 

Sektörümüzün ürettiği cihazların, geçmişteki ve 
günümüzdeki durumunu hedef pazar/lar, ilgili alandaki 
teknik mevzuat (kanunlar, yönetmelikler, standartlar, 
vb.) ve ekonomik yapı belirlemiştir, belirlemektedir.
Genel olarak belirtmek gerekirse sektörümüzün 
ürünleri giderek (en başarılı rakiplerin yarıştıkları) orta 
kulvarlara aday olmaya başlamışlardır. Pazarlarında 
gün geçtikçe daha fazla rol almak istediğimiz, 
özellikle Avrupa Topluluğu ülkelerinin enerji, sağlık ve 
çevresel etki alanlarında geliştirdikleri EN normları, 
bu alanda üretim yapan firmalarımıza ciddi ürün 
hedefleri koymaktadır. ErP direktifi normlardan biridir. 
İhracatımızın büyümesi bu hedeflerin aşılmasına 
bağlıdır. Hedeflerin aşılması hiç şüphesiz  iç pazara 
sunulan ürün kalitesini de etkilemektedir. 

Yanılmıyorsam Prof. Dr. Celal ŞENGÖR’e ait bir söz 
var: “Her çağ bilgi çağıdır”; sadece bilginin üretim 
ve depolama imkânları katlanarak gelişmektedir. 
Bilgi, daha açıkça bilginin tabanının kullanılması ve 
genişletilmesi her çağda vazgeçilmez olarak önemlidir. 

Bu uğraşa paralel olarak, ürünler hiçbir zaman yeterli 
olmayacaktır. Bu sadece pazarda yer almanın bir gerek 
şartı değildir. Bu, aynı zamanda meslek insanları için, 
insanlara çok daha iyi hizmet edebilmenin de etik 
gerekliliğidir. Her zaman özellikleri gelişmiş, insanların 
yaşamını etkileyen yerel ve küresel sorunlara katkısı 
azaltılmış veya sorunları azaltan, ihtiyaçları eski veya 
yeni yöntemlerle karşılayan yeni ürünler yaratılacaktır. 
Hiç şüphesiz, bu yaratma işinde Ar-Ge yaparak yer 
alabilenler, bir başka ifade ile “düşleyen ve düşünenler” 
var olmaya devam edeceklerdir. 

SD: Sektörün içinde çok değerli hocamız olarak, 
maksimum teori minimum uygulamayla yetişen 
yeni neslin sektördeki potansiyeliyle ilgili ne 
düşünüyorsunuz? Önerileriniz nelerdir? Meslekteki 
temel eksikler nelerdir?

Macit TOKSOY: Sorunuzla, sıkça getirilen bir eleştiriyi 
hissediyorum: Eğitim çok teorik, endüstrinin ve sektörlerin 
ihtiyacı ise uygulamayı bilen insanların yetiştirilmesi...
Mühendislik eğitimi alanını temel alarak, hatta tüm 
alanlardaki eğitim için, bu eleştirinin çok karşısındayım, 
eleştiriyi çok yanlış buluyorum ve hiç dile getirilmemesi 
düşüncesindeyim. “İnsanların” yarattığı aspirinden tüm 
aşılara kadar, iğne iplikten uzay araçlarına kadar her 
şey daha önce doğada yoktu. İnsanlar bütün bunları 
uygulamayı öğrenerek değil, “düşleyerek ve düşünerek” 
gerçekleştirdiler. Yerçekimi alanının ne olduğunu 
öğrenirseniz onu kaldırmanın, uçmanın yolunu da, 
düşleyerek ve düşünerek bulabilirsiniz. Bu yüzden 
uygulamayı öğretmek yerine aksine daha güçlü olarak 
teoriyi öğretmek gerekir. Düşlemeyi ve düşünmeyi de 
öğretirseniz yeter şart da sağlanmış olur.

Bundan 15-20 yıl önce bir meslek adamının okuldan 
çıktıktan sonra en az iki veya üç farklı işte çalışacağı 
öngörülüyor, eğitimin buna göre planlanması gerektiği 
belirtiliyordu ki, buradaki öngörümün bir gerçek 
olduğunu görüyoruz. Günümüzde ise bugün eğitilen 
insanların gelecekte, bugün var olmayan meslek 
alanlarında çalışacağı öngörülüyor; hangi uygulamayı 
eğiteceğiz? Yığmalı üretim (Additive Manufacturing 
– 3D printers) çok yakın bir gelecekte tüm üretim ve 
ilişkilerini değiştirecek. Bu değişim öyle bir gelişim 
hızıyla geliyor ki,  gelişmeler neredeyse uygulanmadan 
yarın için üst üste birikiyor. Ufak tefek uygulamalar var 
ama esas uygulamalar düşlerden gerçeğe dönüşmek 
üzere. Olacak uygulamalar henüz yok!

1 Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun
2 Araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetim yönetmeliği
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Mesleki temel eksikliğimiz temel bilimler alanındaki, 
kullanılan terminolojiyle “teorik” eğitimdeki fazlalık 
değil eksikliktir. İlkokuldan üniversite sonuna kadar  
çok fazla matematik, çok fazla fizik, çok fazla biyoloji, 
çok fazla kimya, çok fazla jeoloji, çok fazla astronomi 
öğrenmeliyiz. Hatta meslek içinde bile teoriyi 
öğrenmeye devam etmeliyiz; kısa bir zaman önce, 
meslek insanları için “Okula Dönüş” diye  bir proje 
önermiştim. Kısacası doğa bilimi alanında çok güçlü 
bir eğitimimiz olmalı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji 
biliniyorsa uygulamaları öğrenmek için küçük çabalar 
yeterli olur. Günümüzdeki mühendislik eğitiminin 
tanımı ABET3 tarafından yapılmıştır. Bu tanımın 
temel eksenini matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi 
temel bilimler ile termodinamik, mekanik, akışkanlar 
mekaniği, mukavemet, vs. gibi temel mühendislik 
bilimleri oluşturur; eğitimdeki uygulamalar, temel 
bilimleri daha iyi öğrenebilmek için seçilen açık uçlu 
problemlerin çözümleridir.  Ülkemizde, gece gündüz 
uygulamaları ile süren mühendislik eğitiminin etkinlik 
ve veriminin gözden geçirilmesini ve bunun yanında, 
yıllardır üzerinde durduğumuz ancak çeşitli nedenlerle 
bir türlü başaramadığımız PE4 benzeri bir mühendis 
akreditasyonunun mutlaka kurumsallaştırılmasını 
öneriyorum. 

SD: Sizin değerli akademik kimliğiniz ile birlikte 
profesyonel iş yaşamınıza geçiş sonrasında 
Akademisyenlerimize neler önermek istersiniz? 

Macit TOKSOY: Akademisyenlere söyleyeceğim 
çok şey yok. Onlar zaten olması gerekeni  biliyorlar/
bilmeliler. Yapılması ya da olması gereken şey, 
akademisyenlerin sahip oldukları “düş ve düşün” 
güçlerini daha etkin ve verimli kullanabilmeleri için ilgili 
ortamların ve mekanizmaların yaratılmasıdır. Her yıl 
üniversite kütüphanelerimizin abone oldukları dergi 
ve kitap veri tabanlarına milyonlarca dolar ödüyoruz. 
Bu kaynağın, eğitimin ve araştırmanın dışında, ulusal 
üretimlerimizin gelişmesine de katkı koymasının 
yolu döşenmelidir. Akademisyenlerin ilgili sektörlerin 
gelişmesine katkısının sağlanması ve geliştirilmesi, 
ülkemiz açısından en az Kurtuluş Savaşımız kadar 
önemli ve atılması gereken bir adımdır. Bu konuda 
yapılması gereken çok şey var ve iş hayatımıza da büyük 
görevler düşüyor. Sektörümüz, üretim alanlarında 
akademisyenler için “daimi bir misafir odasını” 
oluşturmakla işe başlayabilirler. Akademisyenler de bu 
odaları boş bırakmamalılar.

Akademisyenlerin içinde yer aldıkları sektör Ar-Ge 
çalışmaları, ülkemiz maddi ve beyin gücü-düşün 
kaynaklarının daha etkin kullanımı açısından bir 
gerektir. Firmalarımız bu konuda kendilerince 
uygun sonuçlar oluşturmamış işbirliği deneyimleri 
yaşamış olabilirler ama bu işbirliği düşüncesinden hiç 
vazgeçmemelidirler. Akademisyenlerimiz de bilimsel 
ve teknik çalışmalarını, ilgili sektörlerin problemlerini 
de çözecek bir entegrasyonla sürdürürlerse, söz 
konusu işbirliği, ürünlerini kısa zamanda verecektir. Bu 
işbirliği için birçok engelin olduğunu biliyorum; bunların 
tümü bir gecede kaldırılabilir ki zaten bu anlamda pek 
çok adım atılmıştır.    

SD: Okullarda iç hava kalitesi ile ilgili çok değerli 
çalışmalar yürüttünüz, okuyucularımıza bu konuda 
ne gibi paylaşımlarda bulunmak istersiniz?

Macit TOKSOY: Az önce bahsettiğim bilimsel ve teknik 
toplantılar ile yayınlar takip edilirse, HVAC&R alanının 
meslek insanlarını yakından ilgilendiren,  günümüzün 
en önemli küresel sorunlarından birinin hava kirliliği 
olduğu görülür. İngiltere’de hava kirliliği konusu 
günlük basının takip ettiği, Boris Johnson’ın da dahil 
olduğu konular arasına girmiştir. WHO5, hava kirliliğini 
sigaranın bulunduğu en üst kanserojenler grubunu 
dahil etmiştir. Amerika ve Avrupa’da hava kirliliğinin 
azaltılması konusunda çok ciddi çalışmalar yapılmakta, 
tedbirler alınmaktadır. EPA6, okullardaki iç hava kalitesi 
ile ilgili çok özel programlar yürütmektedir. Son olarak 
iç çevre kalitesi alanı ile ilgili tüm kurumların (ASHRAE, 
REHVA vs) bir araya geldiği IEQ-GA7 topluluğu 
oluşturulmuştur.

Yaşadığımız kapalı hacimlerdeki iç hava, dış ortamdan 
genel olarak 2 ile 5 kat, bazen 100 kat daha kirlidir. 
Çünkü iç kirletici kaynakları kapalı hacmin kirliliğini 
arttırırlar. Kapalı ortamın havasının, eğer temiz ise dış 
ortam havası ile sistematik olarak yenilenmesi, dış 
ortam kirli ise dış havanın filtrelenerek kapalı hacimdeki 
havanın yenilenmesi, sağlıklı ve üretken bir yaşam için 
zorunludur. Bu bağlamda Avrupa’da Binalarda Enerji 
Performansı Direktifiyle (EPBD) uygulamaya konulan 
bina sertifikalarında, binanın iç hava kalitesi tasarım ve 
gerçekleşen değerleri ile yer alacaktır. 

Hava kirliliğine en çok duyarlı olan yaş grupları çocuklar 
ve yaşlılardır. Çocuklarda hava kirliliği nedeniyle astım 
ve alerji gibi hastalıklar gittikçe artmaktadır. Yılda 

3 American Board of Engineering Technology
4 Professional Engineering

5 World Health Organization
6 EPA, US Environment Protection Agency, “Creating Healthy 
Indoor Air Quality in Schools”
7 Indoor Environment Quality – Global Alliance
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Pencere

7 milyon insan da hava kirliliğinden kaynaklanan 
nedenlerle ölmektedir. 

Gelişme döneminde hayatlarının büyük bir kısmını 
geçirdikleri okullardaki iç hava kalitesi, çocukların 
hem sağlıklarını hem de başarılarını  etkilemektedir. 
İyi havalandırılan okullardaki öğrencilerin akademik 
başarıları %14-15 daha fazladır. Ülkemizde öğrenci 
başına düşen metrekare alanın ve metreküp hacmin 
küçüklüğü nedeniyle sınıflardaki hava kirliliğinin daha 
yoğun olduğu yadsınamaz. Havalandırılan okullar 
yapmak, mevcut okulları  havalandırmak, çocukların, 
öğretmenlerin ve ebeveynlerin iç hava kalitesi 
hakkında bilgilenmelerini ve bulundukları ortamın 
havasına daha çok dikkat etmelerini sağlamak, 
HVAC&R alanında çalışan profesyoneller olarak 
bizlerin topluma karşı olan görevlerimizin en başında 
gelmektedir. Şüphesiz aynı şeyler hem yetişkinler 
hem de yaşlılar için söz konusudur. Bildiğiniz üzere  
15 civarında akademisyen, 50 civarında makina 
mühendisi, okullarda ve diğer yaşam hacimlerinde 
iç hava kalitesi ile ilgili bir proje geliştirdik. Bu proje 
çerçevesinde yayınlar yaptık, seminerler düzenledik, 
öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler için kitapçıklar 
hazırladık, yaklaşık 5000 öğrenciye ve 250 öğretmene 
eğitim verdik. Firmalarımızın katkılarıyla bir okuldaki 
dört sınıfa da mekanik havalandırma sistemi kurduk.     
Okuyucularınız çalışmaları www.iccevrekalitesi.net 
sitesinden öğrenebilirler, hazırlanan dokümanlara 
ulaşabilirler. Bu konuda bir makale de, dünyanın 
en prestijli bilimsel dergilerinden birinde yakında 
yayınlanacak. Hayalimiz bu eğitimleri ülkemizdeki tüm 
öğrencilere ve öğretmenlere götürmekti ve bu konuda 
ısrarcı olmaya devam edeceğiz. ESSİAD ve sektör 
kuruluşlarının bu ve benzeri projelere olacak destekleri, 
çocuklarımıza  verilebilecek en anlamlı ve değerli 
hediyeler olacaktır.

SD: Özellikle hastanelerde, kışın konaklama yapılan 
yaz otellerinde klima mikrobu nedeniyle hastalıklar 
olduğunu duyuyoruz. Burada Dernek olarak bize ve 
sektörümüze önerileriniz nedir?

Macit TOKSOY: Legionella, yakın bir geçmişte ünlü 
bir cerrahımızın da ölümüne neden olan bir bakteridir 
ve yenilenmeyen, çok uzun kalmış su birikintilerinde 
gelişir. Yapımına ve işletmesine dikkat edilmediği 
taktirde, iklimlendirme sistemlerinde kullanılan 
cihazlarda ve kanallarda durgun su birikintileri oluşur 
ve sonuçta ölümcül legionella bakterileri üreyebilir. Bir 
dernek olarak ESSİAD’ın en başta, legionella konusunda 
üyelerini ve toplumu eğitmesi ve konuya duyarlılıklarını 
artırması için çeşitli faaliyetler (yayınlar, bilgilendirme 
toplantıları, yayın organlarında programlar vb.) yapması  
uygun olur diye düşünüyorum. 

Legionella hastalığı, kaynağı durgun sularda üreyen bir 
bakteri olan iç hava kalitesi sorunudur. Bu açıdan iç hava 
kalitesi konusunda ülkemizde topyekün bir seferberlik 
için ESSİAD’ın, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte bir program geliştirerek, bilgi odaklarının 
ve kaynaklarının oluşturulmasına, ülkemizde ilgili 
standardların gelişmesinin ve uygulanmasının 
sağlanmasına, tüm okulların, evlerin ve işyerlerinin, 
özellikle insan yoğunluğunun çok yüksek olduğu 
AVM’lerin ve benzeri yerlerin uygun ve denetlenen 
temiz havaya sahip olmasını sağlayacak tedbirlerin 
hayata geçirilmesine önderlik etmesi, Derneğinizin 
geliştirebileceği en önemli ve çok değerli bir sosyal 
sorumluluk projesi olacaktır. 

Son olarak şunu ilave etmek istiyorum, bir alanın 
meslek insanları ve oluşturduğumuz mesleki sivil 
toplum örgütü olarak, meslek alanımızda toplumumuza 
sağlık ve üretkenlik açısından en iyi hizmeti vermek, 
onu ilgi alanımızdaki risklerden korumak ve bu riskler 
konusunda bilgilendirmek günümüz  dünyasının çok 
yaygın meslek etiği değerleridir. Bu alanda üzerimize 
birçok görev düşmektedir.

Bu röportaj vesilesiyle üyelerinize ve derginizin 
okurlarına sevgi ve saygılarımı sunuyor, çocuklarımızı 
sağlıklı ve üretken ortamlarda yetiştirmek ve eğitmek 
için el ele vermeye davet ediyorum.•
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Proje kapsamında neler yapılacak? 

EHİS Kümesi’ne özgün bir değer zinciri analizi yaparak kümenin rekabet 
gücünü artıracak politikalar üretilecek ve hayata geçirilecek, İzmir ve Piedmont 
Bölgesi’nin kümelenme politika ve araçları ile yerel değer zinciri geliştirme 
alanında tecrübe paylaşımı ve kapasite geliştirme eylemleri gerçekleştirilecek 
ve proje sonunda İzmir’de, proje çıktılarının paylaşıldığı ve sektörün gelecek 
vizyonunun tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlenecek.

ESSİAD’ın proje ortağı olduğu Sivil Toplum Diyaloğu – IV. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe 
Programı kapsamında desteklenen Geleceğe Değer Katmak başlıklı projenin ilk toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi. 

İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Associazione Tecnici Del Freddo (ATF) (İtalyan 
Soğutma Derneği) Genel Sekreteri Dr. Marco BUONI, LAMORO Kalkınma Ajansı Dr. Simone PORTA, Avrupa Birliği 
Bakanlığı’ndan Ceyhan ÇİÇEK, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep TANSUĞ, Program Yönetim 
Birimi Başkanı H. İ. Murat ÇELİK, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR, 
Karma Danışmanlık’tan Fevzi DOĞU, Zobu Danışmanlık’tan Hakan ZOBU ile ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter 
Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül Sever MENKÜ katıldı. 

İtalya Piedmont bölgesi ve İzmir EHİS küme dernekleri; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma 
Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği ile değer zinciri analizinin yapılacağı projede sektörün rekabet gücünü artıracak 
politikalar üretilip hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Geleceğe 
Değer Katmak isimli konferansa ilişkin detaylar görüşüldü.

Sektörden Haberler
“Geleceğe Değer Katmak” Proje Toplantısı İZKA’da Gerçekleştirildi

KOSGEB Yeni Projeler Tanıtım Toplantısı MMO İzmir Şubesi’nde Gerçekleşti
KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün KOBİ 
Gelişim Programı Kapsamında Proje Teklif Çağrıları Bilgilendirme 
Toplantısı Makina Mühendisleri Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonu’nda 
gerçekleştirilen ve ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü 
Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katıldığı etkinlikte, KOSGEB KOBİ 
Uzmanı Mehmet Çağan SARI proje teklif çağrıları hakkında 
bilgilendirmede bulundu. 
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Üntes Fan Coil Üniteleri Eurovent “Certify-all” Sertifikası Aldı

Türkiye iklimlendirme sektörü lider firmalarından Üntes, Eurovent 
sertifikalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni nesil PKC 60 serisi klima 
santralleri Eurovent sertifikası alımının ardından üretmekte olduğu Fan 
Coil ünitelerine de Eurovent “Certify-all” sertifikası aldı. Türkiye’de tasarım 
ve teknolojik özellikleri ile dikkat çeken Üntes Fan Coil Performans ve Test 
Laboratuvarı’nın bir sonucu olan bu sertifika, düşük basınçlı gizli tavan 
tipi, orta basınçlı gizli tavan tipi ve kabinli modellerin de bulunduğu tüm 

modelleri kapsamaktadır. Üntes Fan Coil Üniteleri, geniş ısıtma /soğutma kapasite aralığı, üç kademeli fan-motor 
hızı, düşük ses seviyesi, iki ve dört borulu ısı eşanjör alternatifi ve farklı opsiyonları ile projelerin tüm ihtiyaçlarına 
çözüm sunabilmektedir. Üntes, müşterilerine her daim eşsiz konfor sunan, çevreye duyarlı, üstün performanslı 
ürünler sunabilmek için AR-GE yatırımlarına aralıksız devam edecek.

Sektörden Haberler

Alarko Carrier Tarafından Toshiba Klima Sistemleri Aydın’da Tanıtıldı

İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından Alarko Carrier, Aydın Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Makina Mühendislerine  yönelik düzenlediği seminerde; yeni seri Toshiba SMMS-e ve SHRM-e VRF klima 
sistemlerini tanıttı. Geçtiğimiz aylarda Aydın Anemon Otel’de gerçekleştirilen eğitim, Alarko Carrier İzmir Satış Ofisi 
Satış Müdür Yardımcısı Halit Özel tarafından verildi. 

TESKON Yürütme Kurulu İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
19-22 Nisan 2017 tarihlerinde MMO İzmir Şube yürütücülüğünde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan 13. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için oluşturulan Yürütme Kurulu 
20 Temmuz 2016 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. TESKON 2017 
Yürütme Kurulu toplantısı İstanbul ve İzmir’den 18 üyenin katılımı ile 
yapıldı. Toplantıda Yürütme Kurulu Başkanı olarak Soğutma Dünyası 
Editörü Prof. Dr. Ali GÜNGÖR görevlendirildi. Toplantıda TESKON 2017 
Yürütme Kurulu Toplantısı’nda ilk çağrı broşürü ve afişin “Bütünleşik 
Performans” ana temasına uygun olarak yayınlanmasına, TESKON 
2015’de düzenlenen sempozyum, seminer ve kurs yöneticilerine ilgili 
platform formlarının gönderilerek TESKON 2017 için bu çalışmaların 
sürdürülmesinin istenmesi ve Danışmanlar Kurulu’ndan yeni önerilerinin 

alınmasına karar verildi. Ayrıca kurumlar ve üniversitelerle destekleyen kuruluş yazışmalarının yapılarak, duyuru, 
katılım ve katkılarının istenmesi konusunda görüşülmeler gerçekleştirildi. 

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin Ana Teması: “Bütünleşik Performans”

2017 Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin ana teması (Mekanik) Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik 
Performans (Integrated Performance) olarak belirlendi. Ana tema, insanların yaşam hacimlerindeki iç çevre 
koşullarını belirleyen tüm mekanik tesisat bileşenlerinin, bu bileşenlerin oluşturduğu sistemlerin ve bu sistemleri 
içeren binaların ölçülebilir ve zaman ortalama bütünleşik performansıdır. Uygun Birleşik Performans aşağıdaki 
hedefleri sağlayan performanstır.

• İnsanlar için uygun iç çevre kalitesinden ödün vermez.
• Küresel ısınma ve çevre problemlerini arttırmaz.
• Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlar.

TESKON 2017, her kongrede olduğu gibi tesisat mühendisliği alanında eğitiminden, teorik, deneysel araştırmalara, 
en ileri uygulamalara ve çok değişik alanda seminerlere ve kurslara uygun platformları sağlayacak. Ana tema 
konusu alanında sunulacak çalışmalar ise, Türkiye’de gelişmiş ülkelere göre oldukça büyük bir faz farkı ile hissedilen 
bütünleşik performans ve bileşenleri alanındaki farkındalığı geliştirecek. Özellikle mekanik tesisat hizmetleri 
performanslarının çok geliştiği ülkelerdeki bileşenler ile Türkiye’deki bileşenler arasında farklılıklar ve atılması 
gereken adımlar konusunda yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar ve sunumları, ülkemizdeki tesisat mühendisliği 
bilimi, teknolojisi ve hizmetlerine önemli katkılar koyacak.
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Sektörden Haberler

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyelerinden Bergama Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Hüseyin VATANSEVER Ege TV’de yayınlanan Ege 
Finans Programı’nın konuğu oldu.

“Yenilenebilir Enerjide İzmir’in Geleceği” ile ilgili görüşlerini 
aktaran Vatansever, yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalardan ve 
Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan dev yatırımlardan 
bahsederek EHİS sektörü ile ilgili değerlendirmelerini izleyiciler ile 
paylaştı.

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER 
Ege Finans Programı’nın Konuğu Oldu

ENSİA Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin ilk Yönetim Kurulu toplantısı, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi, EBSO Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) ve ENSİA Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER (EMA), ENSİA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Cem YALÇIN 
(Northel Elektromekanik ), ENSİA Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can SÖZEN (Zenit), ENSİA Genel Koordinatörü 
Kâzım SAVER, EBSO Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Raportörü Zeliha SİLLELİ ÜNAL, EMA Enerji Stratejik 
Planlama ve Proje Yöneticisi Servet GİRGİN ve ENSİA Proje Uzmanı Çağrı DUYGU’nun katılımıyla 3 Ağustos 2016 
günü Tepekule İş Merkezi İzmir MMO Körfez Salonu’nda yapıldı.Resmi kuruluşu 18 kurucu üye tarafından Temmuz 
ayı içinde gerçekleştirilen dernekte, kurumsal üyelerin yanı sıra akademik ve bireysel üyeler de yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ENSİA Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin VATANSEVER derneğin, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çerçevesinde sunulan hizmetleri ile 
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, üyelere değer katmak, paydaşlarla birlikte enerji sektörünün büyümesine 
ve rekabet üstünlüğü sağlamasına katkıda bulunmak gayeleri ile kurulduğunu belirtti. Enerji Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği yenilenebilir enerjiye artan ilginin beraberinde getirdiği çözülmesi gereken sorunlarla kurumsal 
bir ortamda mücadele etmek, Türk sanayisinin gelişmesi ve başta İzmir olmak üzere “Türkiye’nin enerji ekipmanları 
üretim üssü olması” için kurulurken aynı zamanda uluslararası ölçekte öncü enerji kümesi olmak amacıyla İZKA ile 
işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Toplantıda söz alan ENSİA Genel Koordinatörü Kâzım SAVER tarafından kuruluş sürecine ilişkin genel bir bilgi 
verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, aynı zamanda toplantıda derneğin stratejisi ve yol haritası konularında görüş 
bildirdi ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşları derneğe beklediklerini dile getirdiler. 
İlk Yönetim Kurulu Toplantısı olması itibari ile destek veren Makine Mühendisleri Odası’na teşekkür edildi. 

ENSİA Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Sektörden Haberler

Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları için Fon Rehberi kuruluşu olan TACSO (Technical Assistance Civil Society 
Organisations) ve STGM (Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi) Yardım Masası İzmir’de ihtiyaç analizi toplantısı 
gerçekleştirdi. STGM ve TACSO’nun 10 yılı aşkın süredir sivil toplum örgütlerine verdiği destekleri güçlendirmek, 
çeşitlendirmek ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlemek için yerelde faaliyet gösteren Sivil Toplum 
Örgütleriyle buluştuğu ve 50’ye yakın sivil toplum örgütü temsilcisinin katıldığı toplantıya ESSİAD’ı temsilen EHİS 
LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Şubesi Proje Uygulama Başkanlığı AB İşleri Uzmanı Ceyhan Çiçek ve Bornova 
Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörü Şahin DOĞAN’ın yer aldığı toplantıda İzmir ve bölgesinde sivil 
toplum örgütlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek çalışmalara yön verilebilmesi 
açısından; savunuculuk, iletişim, sosyal medya, sivil toplum örgütlerinin kaynaklara erişimi gibi konularda daha 
fazla destek yaratmak için yapılabilecekler planlandı. 

TACSO – STGM Yardım Masası İzmir’de İhtiyaç Analizi Toplantısı Gerçekleştirdi

İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu Tarafından 
AHU Ecodesign Semineri Gerçekleştirildi

İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu tarafından organize 
edilen “Klima Santrallerinde Eko Tasarım (Ecodesign) Regülâsyonları” 
Semineri The Marmara Taksim Otelinde gerçekleştirildi. İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Taner YÖNET’in yaptığı açılış konuşmasından 
sonra MİSK Komisyon Başkanı Volkan ARSLAN, panelin üretici ve 
tedarikçi firmaların güncel konularda bilgilendirilmesi için yapıldığını 
belirterek bu tür etkinliklerin devam edeceğini katılımcılar ile paylaştı.

Dinamik Proje firmasından Zühtü FERAH’ın oturum başkanlığını 
yaptığı seminerde konuşmacı olarak, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan 
David POLVERINI ve Eurovent’ten Igor SIKONCZYK güncel olarak 
Avrupa ve Avrupa Birliği üye ülkelerindeki Eko Tasarım regülasyonları 

ile ilgili sunumları gerçekleştirdiler. Regülâsyonların üye olan ülkeler için bağlayıcı özellikte, diğer ülkeler için sadece 
bilgilendirme amaçlı olduğunu belirttiler. 2016 yılı başında Avrupa’da klima santralleri ile ilgili yürürlüğe giren ve 
2018 yılında ikinci aşaması yürürlüğe girecek olan 1253/2014 ve 1254/2014 no’lu Eko Tasarım regülâsyonları 
hakkında bilgiler aktarıldı. Üretilen cihaza Avrupa ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde yürürlükte olan bütün 
regülâsyonlara uyuyorsa CE etiketi konulmalı, regülâsyonlara uymuyor ise CE etiketi konulmaması gerekiyor. 
Avrupa ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde projelerde kullanılan iklimlendirme cihazlarında ısı geri kazanım ünitesi 
kullanılması zorunlu olup, enerji etiketlemesine göre sınıflandırma yapılmaktadır.
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VestelVRF@vestel.com.tr

Son teknoloji ürünlerden profesyonel bir hizmet 
alabilmek için iklimlendirme sistemlerinde kusursuzu 

tercih edin. Vestel güvencesindeki VRF sistemleriyle 
enerjinizden ve zamanınızdan tasarruf sağlayın.

0850 222 48 60vrf.vestel.com.tr



Sektörden Haberler

Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD), Air Conditioning and Refrigeration European Association 
(AREA) 23. üyesi oldu. 

1988 yılında kurulan AREA (www.area-eur.be) ulusal soğutma, klima ve ısı 
pompası (RACHP) dernekleri, müteahhitleri ve teknisyen/mühendislerini temsil 
eden bir Avrupa konfederasyonudur. 20 Avrupa ülkesinden toplam yıllık 20 milyar 
Euro’ya yaklaşan ciroya sahip küçük ve orta ölçekli 13.000 şirketi ve 110.000 
çalışanını temsil eden 23 ulusal derneğin sesidir. 13-14 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında İrlanda’nın başkenti Dublin’de yapılan ve SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Kıvanç ASLANTAŞ ve Onursal Üye-AREA ile İlişkiler Komisyonu Başkanı Dr. Kadir 
İSA tarafından temsil edildiği AREA genel kurul toplantısında SOSİAD’ın üyeliği oy 
birliği ile kabul edilmiştir. Toplantıda ayrıca yeni AREA yönetim kurulu belirlenmiş 
ve 2016-2018 dönemi AREA Başkanlığı’na yeniden İsveç’ten Per JONASSON 
seçilmiştir.

SOSİAD’ın üyeliği ile ilgili AREA Başkanı Per JONASSON yayımladığı basın 
bildirisinde “AREA büyümeye devam ediyor ve SOSİAD’ın üyeliği ile kesinlikle 
daha da güçlenecektir. Türkiye’nin katılımı, AREA’nın özellikle UNEP ile yapacağı 
çalışmaların uluslararası düzeydeki kapsamını genişletmesi anlamına gelmektedir. 
Bu bağlamda, biz de bu genel kurulda aldığımız kararla dünyadaki servis 

yüklenicilerini bünyesinde barındıran diğer derneklere açılmaya ve gözlemci statüsünde AREA’da bulunmalarına 
imkan sağladık.” demiştir. SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin TERZİBAŞIOĞULLARI yaptığı açıklamada; 
“SOSİAD ve AREA’nın amaçları, görevleri ve faaliyetleri yan yana konduğunda sinerji oldukça açıktır. Bu durum, 
SOSİAD’ın neden üye olmak istediğinin açık göstergesidir. Böylece, AREA üye ülkeleri ve potansiyel olarak diğer 
ülkelerdeki müteahhitler, eğitimciler, mühendisler ve montajcıları biraraya getirme fırsatımız olacaktır.” ifadesini 
kullanmıştır.

SOSİAD, AREA’da

ODE, Turquality’de İkinci 5 Yıla Hak Kazandı

2010 yılında dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı 
TURQUALITY® Destek Programı’na katılan ODE, sürdürdüğü başarılı 
çalışmalarıyla 5 yıl daha destek almaya hak kazandı.

Son yıllarda yaptığı yatırımlarla yerel bir güçten, global bir marka olma yolunda 
hızla ilerleyen ODE Yalıtım, 30. yılında gurur veren bir başarıya daha imza 
attı. 2 Mart 2010 tarihinde TURQUALITY® Destek Programı’na katılan ilk 
yalıtım markası olan ODE’nin, 5 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar, Ekonomi 
Bakanlığı’nca oluşturulan Performans Değerlendirmesi çerçevesinde analiz 
edilerek, destek sürecinin 5 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Ekonomi 
Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada sürecin uzatılmasına etki eden faktörler; 
program kapsamındaki desteklerden yararlanma seviyesi, satış hacmi, marka 
gücü, katma değer, markanın finansal gücünde sağlanan artış, markalaşma yol 

haritasında yer alan projeleri gerçekleştirme seyri ile yıllar itibariyle marka bilinirliğindeki artış olarak sıralandı.

Orhan Turan: Bu Başarı ODE Ailesi’nin

Globalleşme vizyonu doğrultusunda yatırımlarına ve faaliyetlerine hız verdikleri bir dönemde, Turquality’ye bir 
5 yıl daha kabul edilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
TURAN, TURQUALITY® Destek Programı kapsamında kurumsallaşma, markalaşma ve pazarlama gibi birçok 
alanda önemli destekler aldıklarını ve yalıtım sektöründe global arenada Türkiye’yi temsil ederken, bir yandan da 
Türkiye’yi büyütmeye ve marka değerimizi yükseltmeye devam ettiklerini belirerek bu başarıda, ODE Ailesi’nin 
katkısı büyük olduğunu ifade etti.

Orhan TURAN
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Alfa Laval Türkiye ve Frigoduman İzmir’de Seminer Verdi

Alfa Laval ve Frigoduman işbirliğinde, Alfa Laval Shell&Tubes 
Pazar Geliştirme Müdürü Piergiorgio BARBATO’nun sunumu 
ile Frigoduman Merkez Ofisi Seminer Salonu’nda Alfa Laval 
kullanıcılarına yönelik seminer gerçekleştirildi.

İzmir ve Türkiye’nin diğer illerinden Alfa Laval kullanıcılarının 
katılımı ile gerçekleştirilen ve Alfa Laval Türkiye ekibi ile Piergiorgio 
BARBATO’nun Shell&Tube ve lehimli plakalı ısı eşanjörleri üzerine 
detaylı bilgi paylaşımı yaptığı seminere katılımcılar yoğun ilgi 
gösterdi. Frigoduman Soğutma, müşterilerini bir seminerde 
daha bir araya getirmenin mutluluğunu yaşarken, önümüzdeki 
dönemlerde, her zaman olduğu gibi, müşterilere yönelik 
aktivitelerin ve yeniliklerin geleceği bilgisini paylaştı.

Danfoss Mühendislere Eğitim Verdi

Danfoss, Avrupa’nın Dört Bir Yanındaki Çalışanlarını Dinledi

Danfoss Amasya, Antalya, Konya, Ordu, Samsun ve Trabzon olmak 
üzere altı ilde Makina Mühendisleri Odası işbirliğiyle seminerler 
düzenledi. 

Makina Mühendisleri Odası üyesi mühendisler, bu seminerle ısıtma 
sektöründe yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurken 
Danfoss çözümlerini de yakından tanıma fırsatı elde etti.

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında dünya lideri 
Danfoss, Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl 
kurulan Danfoss Avrupa İş Konseyi’ni (DWEC) Danimarka’da topladı. 
Danfoss Avrupa İş Konseyi’nde 22 ülkeden 12 bin Danfoss çalışanı 
temsil edildi.

Sektöre yön veren firmalardan Danfoss, ısıtma, soğutma ve motor 
kontrol sistemleri alanında bir ilke daha imza attı. Danfoss’un 2015 
yılında Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda hayata geçirdiği 
“Danfoss Avrupa İş Konseyi” 22 ülkeden 12 bin Danfoss çalışanı 
temsil etmek üzere 26 delegenin katılımı ile toplandı. Danimarka’da 
toplanan konseyde Danfoss Türkiye’nin 123 çalışanını ise Danfoss 
Soğutma Sistemleri İş Geliştirme Müdürü Kıvanç ASLANTAŞ temsil 
etti. Danfoss Avrupa İş Konseyi’nde dönem değerlendirmeleri 
yapılırken finansal yapı detaylı olarak aktarıldı. Genel merkez ve fabrika ziyaretlerinin de yapıldığı konseye Danfoss 
üst yönetimi adına İnsan Kaynakları Kidemli Başkan Yardımcısı Anne WILKONSON ve Kuzey Avrupa Bölge Başkanı 
Leif FLOGART da katıldı. Anne WILKONSON ve Leif Flogart DELEGELERE çeşitli sunumlar yaparak sorularını 
cevaplandırdı.

Delegeler seçimle belirlendi

Danfoss’ta her ülkeyi temsil eden delegeler seçimle belirlendi. Delege olma şartları taşıyan Danfoss çalışanları 
arasında seçim yapıldı. Direktör ve üzeri seviyede olmayanlar arasından 9 yıldır Danfossa hizmet eden ve iyi 
derecede İngilizce bilenler seçime katılma hakkına sahip oldu. Danfoss Avrupa İş Konseyi her yıl toplanacak.
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Form Şirketler Grubu 44 Yıldır Dunham Bush’un Türkiye Temsilciliğini 
Seçkin Projelerle Sürdürüyor

1972 yılından beri Dunham-Bush firmasının Türkiye temsilciliğini yürüten Form Şirketler 
Grubu, Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde Dunham-Bush kompresör revizyonu ve tamir etme 
yetkisini elinde bulunduran tek firma olma özelliği taşıyor. Form’un yetkili servislerine yurt 
içi, yurt dışı ve sahada verilen sürekli eğitimlerle teknik bilgileri güncel tutuluyor.

Amerikan orijinli ve vidalı soğutma teknolojisi konusunda dünyada öncü firmalardan olan 
Dunham-Bush’un birçok ülkede üretim faaliyetleri bulunuyor. Dunham Bush özellikle büyük 
kapasiteli vidalı soğutma grupları, santrifüj grupları ve buz depolama sistemleri konusunda 
çok geniş bir ürün gamına sahiptir. Dunham-Bush su soğutmalı serisinde iki kompresörlü 
ve her bir kompresörü frekans kontrollü vidalıda 2.650 kW ve Santrifüj soğutma gurupları 
ile 14.000 kW‘a kadar tek cihazda istenilen kapasiteyi sağlayabiliyor. Tüm modellerinde 
kapasite ve verimlilik garantisi için Amerikan AHRI laboratuar test belgelerine sahip. 
Dunham-Bush yüksek verimli vidalı soğutma sistemleri ile oteller, iş merkezleri, fabrikalar 
gibi birçok geniş hacimli mekanın iklimlendirilmesinde tercih ediliyor.

Rixos Eko Temalı Park’ın İklimlendirmede Tercihi FORM Oldu

Form Şirketler Grubu, başarılı bir projeye daha imza attı. 
Antalya Belek’te 639 bin 110 metrekare, yaklaşık 76 futbol 
sahası büyüklüğünde alana inşa edilen Rixos Tema Park 
Antalya Turizm Kompleksi iklimlendirme ihtiyacını FORM’un 
Clivet ve Dunham-Bush Soğutma Grubu, Decsa Soğutma 
Kulesi, ClimateMaster ısı pompası ürünleri ile sağlıyor. 

Yaklaşık 800 milyon TL’ye mal olan Rixos Tema Park projesinde 
Otel  ve Aquapark alanları sıcak su ihtiyacı için toplam ısıtma 
kapasitesi 800 kW olan 19 adet Clivet marka soğutma grupları, 

AVM kısmı için toplam soğutma kapasitesi 19.740 kW olan 6 adet kapalı devre DECSA Soğutma Kulesi ile sağlanıyor. 
Dolphinarium Yunus Havuz kısımlarının iklimlendirilmesi için toplam soğutma kapasitesi 4.000 kW olan 1 adet 
inverter vidalı kompresörlü, 2 adet düz vidalı kompresörlü Dunham Bush su soğutmalı soğutma grubu ile 3 adet 
toplam soğutma kapasitesi 4.500 kW olan DECSA Kapalı devre soğutma kulesi kullanılıyor. Yine projede yer alan 
AVM genel mekanlarının iklimlendirilmesi için toplam kapasitesi 766 kW olan 65 adet Climatemaster sudan havaya 
ısı pompası kullanılıyor. Rixos Tema Park’ın genel mahal İklimlendirmeleri için toplam 100’den fazla çeşitli ebat ve 
kapasitelerde Form Klima Santrali, Isı Geri Kazanım Cihazı, Hücreli Aspiratör ve Fanlar kullanılıyor. Form, oteller, 
AVM’ler, iş merkezleri, hastaneler, okullar gibi büyük yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi sağlanırken enerjinin 
en etkin ve verimli kullanıldığı sistemlerin uygulanması bilinciyle hareket ediyor. ClimateMaster ısı pompalarının 
en önemli özelliği; tüm cihazlar kondenser atık enerjilerini aynı çevrimde paylaştıklarından sistem kendi içinde ısı 
geri kazanım yapar. Bu enerjinin toprak-deniz-göl gibi sonsuz enerji kaynaklarına bağlanabilmesi ile hem soğutma 
hem de ısıtmada oldukça yüksek verim değerlerine ulaşılır. ClimateMaster Su Kaynaklı Isı Pompaları hem soğutma 
hem ısıtma ihtiyacını bağımsız olarak aynı anda sağlar. Çevre dostu soğutucu akışkan kullanımı nedeniyle verimliliği 
yüksek ve çevreyi koruyan sistemlerdir. Dunham-Bush Su Soğutmalı Vidalı Soğutma Grupları, dik tip vidalı 
kompresör teknolojisiyle yüksek performans sağlayacak şekilde dizayna sahiptir. Dik vidalı kompresör teknolojisinin 
sağladığı düzenli gaz akışı  ve dengeli bir Tork üretimiyle,  cihazda tamamen titreşimsiz bir çalışma sağlanıyor. Çoklu 
kompresör teknolojisi ile hem kapasitede yedekleme, hem de kısmi yüklerde yüksek verime ulaşılıyor. Dunham-
Bush, hava ve su soğutmalı soğutma gruplarının imalatı konusunda, en güvenilir denetleme kuruluşlarından 
biri olan Amerikan AHRI (The Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute) Performans Sertifikalama 
kuruluşundan “3 yıl boyunca tüm testlerinde %100 performans gösterme” sertifikası aldı. Bu, AHRI tarafından 
test edilen ünitelerin, katalog değerleri ile aynen uyumlu olduğu ve beyan ettiği kapasitelerin güvenilirliğinin, 3 yıl 
boyunca sürekli olarak teyit edildiği anlamına geliyor. DECSA Kapalı Tip Soğutma Kulesi modellerinde işletme anında 
yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma (free-cooling) teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji sayesinde 
özellikle kış aylarında ihtiyaç duyulan kapasitenin tamamı kuru soğutma çalışma moduyla sağlanabiliyor. DECSA 
Kapalı Tip Soğutma Kulelerinde bulunan Z-725 (725 gr çinko/m²) paneller ve havuz sayesinde korozyona karşı 
rakiplerine göre daha dayanıklıdır. Ayrıca cihazın kolay çalışma ve bakım özelliği de işletmelere kullanımda kolaylık 
sağlıyor. Türkiye’de turizmi çeşitlendirme amacıyla gerçekleştirilen ve en büyük eğlence parkı projelerinden olan 
Rixos Tema Park projesinin İlk etabı 2015 yılı içinde tamamlanırken, ikinci etabın 2016 sonunda, üçüncü etabın 
2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.
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Yenilikçilik ve teknolojiye verdiği önemle tanınan Friterm, web sitesini yeniledi. Friterm’in 
yenilenen web sitesi www.friterm.com üzerinden aradığınız bilgiye kolayca ulaşabilir, 
mobil uyumlu özelliğiyle tablet ve telefonlarınızdan rahatça görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcı 
dostu ara yüzü sayesinde, ürün bilgilerine ve özelliklerine kolayca ulaşabileceğiniz gibi 
ürün broşürlerini de web sitesi üzerinden indirmeniz mümkün. Aynı zamanda web sitesi 
üzerinden teklif talebinde bulunabilir, Friterm satış temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz. 

Friterm’in ürün seçim programlarını da web sitesi üzerinden indirerek kullanmanız mümkün.  Friterm’de yaşam 
ile ilgili detaylara da ulaşabileceğiniz web sitesi Friterm’in birçok farklı yönünü keşfetmenize olanak sağlıyor. 
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini yakından inceleyebilir, sosyal kulüp ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi 
sahibi olabilir, Friterm’de yaşamın farklı renkleriyle tanışabilirsiniz.

AR-GE alanında yapılan yenilikleri de takip etmeniz mümkün

Friterm’in uzun yıllara dayanan deneyimiyle hazırlamış olduğu arşive de yine web sitesi üzerinden ulaşabiliyorsunuz. 
Sektörel makaleleri okuyabilir, çevrimiçi bir kütüphane niteliğinde olan bu makaleler sayesinde bir çok değerli 
bilgiye ulaşabilirsiniz. Friterm Akademi’nin bütüncül yaklaşımla yürütmüş olduğu tüm eğitim çalışmalarını takip 
edebilir, gerçekleştirilen tüm çalışmalar hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Friterm Akademi’yle web 
sitesi üzerinden kolayca iletişime geçmeniz de mümkün. Yine web sitesi üzerinden iş olanaklarını görüntüleyerek 
başvuru yapabilir, Friterm kariyer politikaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Friterm’i daha yakından tanımak, 
ürün ve hizmetleri konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için www.friterm.com’u ziyaret edin.

Friterm Web Sitesi www.friterm.com Yepyeni Yüzüyle Karşınızda

Arçelik İklimlendirme Sektöründeki Başarısını Isıtma Sektörüne Taşıyor

Arçelik, iklimlendirme sektöründe yer alan profesyonel ve perakende kanallardaki 
başarısını müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde ısıtma sektörüne taşıyor. 

Arçelik, iklimlendirme sektöründeki başarısını ısıtma sektörüne de taşıyor. Arçelik 
Pazarlama Direktörü Mehmet TÜFEKÇİ “Daha önceden ürün gamımızda olan kombi 
ailesini ve hizmetlerini sektör beklentileri çerçevesinde yeniledik. Bu kapsamda Arçelik 
kombiler artık montaj hizmetleri hariç olarak tüketicilerimize sunuluyor. Böylece Arçelik 
kombilere, tesisat kanalında faaliyet gösteren firmalar da monte hizmetleri verebilecek” 
dedi. 

Özellikle kombi cihazları sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir sadakat 
programı hazırladıklarını söyleyen Mehmet TÜFEKÇİ, arcelikclub olarak isimlendirdikleri 
portalın Arçelik ve Beko markalı kombilere montaj hizmetleri verecek tesisat firmaları için 

önemli bir enstrüman olacağını ve ek gelir sağlayacağını belirtti. Tüfekçi, rekabetteki diğer sadakat programlarına 
göre çok daha basit ve kullanıcı dostu olan arcelikclub portalına sadece ilk hafta içinde 6 binin üzerinde üye 
başvurusu yapıldığını, bunun ısıtma sektörü için muazzam bir başarı olduğunu, bu durumun Arçelik ve Beko 
markalarına duyulan güveni çok açık bir şekilde gösterdiğini vurguladı. www.arcelikclub.com internet sitesi 
üzerinden ulaşılabilecek arcelikclub kombi internet sitesinin gerek puan kazanma gerekse de kazanılan puanları 
harcama açısından farklı, kullanıcı dostu ve hızlı bir deneyim sunduğunu belirten Mehmet TÜFEKÇİ, bu portal ile 
birçok değerli ürüne çok uygun maliyetler ile ulaşılabileceğini de sözlerine ekledi. Tüfekçi, Arçelik’in Mayıs ayında 
İklimlendirme ve Enerji Çözümleri Satış Teşkilatı ile gerçekleştirdiği strateji toplantısında, yüksek verimli - tam 
yoğuşmalı ve standart kombi ailelerini ve yeni geliştirdiği kombi portalını tanıttığını, yüksek verimli, profesyonel 
ısıtma ürün ailesini daha da genişletmeyi planladıklarını söyledi. Ek olarak çok kısa bir süre içinde Arçelik’in 
internet üzerinden kombi kontrol imkanlarını da sunacaklarını belirten Tüfekçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Arçelik ve 
Beko markalı yüksek verimli yoğuşmalı ve standart kombilerimizi Arçelik Tüketici Hizmetleri güvencesinde pazara 
sunuyoruz. Tüketici Hizmetleri ile ek garanti imkanlarını da başlatıyoruz.”

Mehmet TÜFEKÇİ

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2016 YIL: 19  SAYI: 7438



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
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Sektörden Haberler

Bosch Termoteknik Manisa Vergi Rekortmeni Oldu
Bosch Termoteknik, 2015 yılına ilişkin olarak hesaplanan 
35.595.301,38 TL tutarındaki vergiyle Manisa Kurumlar Vergisi 
rekortmenliğine ulaştı.

Bosch Grubu’nun termoteknik iş kolunda faaliyet gösteren şirketi 
Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş., Manisa 
Kurumlar Vergisi Rekortmeni oldu. Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 
açıkladığı 2015 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi bilgilerine göre, Bosch 
Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret A.Ş., hesaplanan 

35.595.301,38 TL tutarla Manisa vergi rekortmenliğinde liderlik koltuğuna yerleşti. 

Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası, üretim, AR-GE ve ihracat açısından termoteknik iş kolunda dünya çapında 
öne çıkan tesisler arasında yer alıyor. Geçen yıl 5.555.555’inci kombiyi üreterek önemli bir kilometre taşını daha 
geride bırakan Bosch Termoteknik, dünyanın en fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sıralarda bulunuyor. 
Duvar tipi kombilerde 24 cihaz ailesi için 800’den fazla tipte üretim gerçekleştirilen Manisa Fabrikasında kombinin 
yanı sıra ısı pompası ve çeşitli komponentler de üretiliyor. Aynı zamanda iklimlendirme sektöründe “İhracat 
lideri” unvanını da elinde bulunduran Bosch Termoteknik, 2015 yılında, Manisa’da bulunan fabrikasından Avrupa, 
Kafkaslar, Ortadoğu, Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Doğu’daki toplam 34 ülkeye 256 milyon avro ihracat 
yaptı. Şirketin sorumluluk alanında Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu ve Kafkasya bölgesindeki 17 ülke de bulunuyor. 

Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası da yüksek üretim potansiyelinin yanı sıra ürün tasarımı ve AR-GE’si ile 
dünyadaki tesisler arasında ön plana çıkıyor. 80’den fazla mühendis ve teknisyenden oluşan bir ekibin çalıştığı 
Manisa AR-GE Merkezi’nde son üç yılda 14,3 milyon avroluk AR-GE harcaması yapıldı. Merkeze önümüzdeki iki 
yılda, 10 milyon avro daha yatırım yapılması hedefleniyor. Termoteknoloji sektöründe patent sayısında Avrupa’da 
lider konumda bulunan Bosch Grubu’na, Manisa AR-GE Bölümü, 21 patent başvurusu ve 2 faydalı model ile 
katkıda bulundu.

İklimsoft Yazılımlarında Bulut ile Maliyet Avantajı

İklimlendirme ve soğutma ürünleri için web tabanlı yazılımlar geliştiren 
İklimsoft, bulut bilişim alt yapısını müşterileri için maliyet avantajına 
çeviriyor. Yıllık abonelik, modül ve kullanıcı sayısına bağlı esnek 
fiyatlandırma seçenekleri ile yazılımlarında önemli ölçüde maliyet 
avantajı sunuyor.

İklimsoft, yıllık yazılım abonelik uygulması ile ilk yatırım maliyetlerini 
düşürüyor ve yüksek satın alma maliyet risklerini ortadan kaldırıyor. 
Güncelleme, barındırma, güvenlik, ve benzeri önemli konular İklimsoft 
tarafından üstlenildiği için yazılım kullanıcısı firmalar bu konularda ek 
maliyetleri üstlenmek zorunda kalmıyorlar. Bunun yanı sıra modüler 
programlama yapısı ile modüller gereksinime göre seçiliyor ve kullanıcı 
lisans adetlerine bağlı fiyatlandırma ile kullanıldığı kadar ödeniyor.
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Yazılımları

Tasarım Performans Hesaplama Analiz
Ürün Seçim Simülasyon

Performans Hesapla

İklimlendirme, Soğutma ve Havalandırma
 (HVAC&R) Ürünleri için Firmaya Özel ve Hazır

İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisi Yazılımları Ltd. Şti. İçerenköy Mah. Kolordu Sok. No: 10/1 D:6 Ataşehir, İstanbul Tel & Faks: (0 216) 345 55 25 E-mail: info@iklimsoft.com

www.iklimsoft.com
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Ürün Tanıtımı

Klimada Yapay Zeka Teknolojisi

Tasarımında ve üretiminde büyük hassasiyet gösterdiği ürünlerinin inovatif 
fonksiyonlarını sürekli geliştiren Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, 3 
boyutlu sensör teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği ve konfor sağlıyor. “3D 
i-See Sensör” sistemiyle yapay zeka teknolojilerini klimalar ile birleştiren 
Mitsubishi Electric, ortamdaki insanları ve evcil hayvanları ayırt edebiliyor. 
Tam 232 adımda 8 sensör ile mekanın 1.856 noktasından ölçüm alarak ortam 
ısısında üst düzey konforu garanti ediyor. 

Yaz-kış konforlu ve sağlıklı mekanlar sağlanması için şart olan homojen hava dağılımı ancak ortamın yatayda ve 
dikeyde her köşesinin analiz edilmesiyle mümkün. Yer ve tavan arasındaki yükseklik ile duvar ve cam önlerindeki 
ışıma farkları sıcaklık katmanlarında değişikliğe neden oluyor. Bu da örneğin, kış aylarında sıcak havanın yukarı 
çıkmasıyla soğuk zeminlerde ayakların üşümesi gibi kullanıcı konforunu olumsuz etkileyen durumların oluşması 
anlamına geliyor. Konfor şartlarını olumsuz etkileyen durumlara da çözüm sunan Mitsubishi Electric, “3D i-See 
Sensör” teknolojisi ile zemin sıcaklığını ölçümleyerek sensör fan hızını ve hava yönlendirme şeklini otomatik 
olarak belirleyebiliyor.

8 sensör ile mekanın 1.856 hücresinden ölçüm alıyor

Mitsubishi Electric’in duvar tipi Kirigamine serisi klimalarında ve profesyonel ticari 
tip kaset tipi cihazlarda farklı versiyonlar ile kullanılan 3 boyutlu sensör sistemleri; 
değişken talepleri otomatik olarak anında karşılıyor. Tam 232 adımda 8 sensör ile 
mekanın 1.856 hücresinden ölçüm alan “3D i-See Sensör” teknolojisi, bu ölçümleri 
odada farklı sıcaklıklardan dolayı olabilecek konforsuz durumları ortadan kaldırmak 
için değerlendiriyor. Bu sayede yüksek konfor ve enerji tasarrufu sağlıyor. 

İnsanı ve evcil hayvanı ayırt eden teknoloji

Mitsubishi Electric’in “3D i-See Sensör” teknolojisi sıcaklık ölçümleri yaparken evcil hayvanları ve insanları ayırt 
edebiliyor. Sistem ayrıca ortamda bulunan kişilerin konumlarını da tespit edebiliyor. Bu özellik ile örneğin, yaz 
aylarında kullanıcıların üzerlerine iklimlendirilmiş soğuk havanın çarpması nedeniyle rahatsız olmaları önlenirken, 
kış aylarında ise tam tersine hızlı sıcak etkisi için iklimlendirilmiş sıcak havanın kullanıcı üzerine üflenmesi 
sağlanıyor. Kumandadan kolaylıkla çalıştırılabilecek bu fonksiyon ile kullanıcılar sürekli izleniyor ve böylelikle yaz-
kış hava yönlendirmesi talebe göre otomatik olarak yapılabiliyor.

İhtiyaç olan yerde ihtiyaç kadar iklimlendirme 

Enerjinin her geçen gün daha çok değerlendiği günümüzde enerji tasarrufu sağlayan teknolojik ürünler öne çıkıyor. 
Bu noktada, ortamdaki kişilerin sayılarını ve yerlerini mekandaki sıcaklık dağılımı ile sentezleyerek çalışma şekline 
karar verebilen “3D i-See Sensör” teknolojisi, ihtiyaç olmayan yerde gereksiz iklimlendirme yapılmasını önlüyor. 
Kullanıcıların bulunduğu yer istenilen sıcaklığa ulaştığında diğer alanların iklimlendirilmesi durduruluyor. Böylece, 
boş alanın iklimlendirmesi nedeniyle asıl kullanım alanlarında oluşan aşırı soğuma ya da ısınma engellenmiş 
oluyor ve kullanıcıların bulunduğu yerin konfor sürekliliği sağlanıyor.

Kişi sayısına göre otomatik sıcaklık ayarı

Mitsubishi Electric’in yeni seri kaset tiplerinde kullandığı 3 boyutlu sensör sistemleri, ortamda kullanıcı olmadığında 
enerji tasarrufu için ayar sıcaklığını 1 ya da 2 derece yukarı ya da aşağı ayarlayabildiği gibi, kişi sayısını tespit 
edebildiği için kişi sayısına orantılı olarak da çalışabiliyor. Sistem öncelikle ortamın tam dolu olduğu andaki kişi 
sayısını otomatik olarak tanımlıyor. Doluluk oranı yüzde 30’a düştüğünde ise ayar sıcaklığını değiştiriyor. Sensör 
bu oranı her 3 dakikada bir kontrol ederek karşılaşılan değişikliğe göre çalışmasını güncelliyor. İstenirse sensör 
belirli bir süre ortamda kimseyi tespit etmediğinde klima, çalışmasını tamamen durdurabiliyor. Bu özellik özellikle 
restoran, ofis gibi kişi sayılarının anlık olarak değişiklik gösterdiği ticari alanlarda konfor ve enerji tasarrufu sağlıyor. 
Ayrıca unutulup kapatılmayan klimaların gereksiz yere çalışmasını da engelliyor.
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Ürün Tanıtımı

Daikin’den En Sıcak Yaza, En Ekonomik Çözüm: N Serisi Klimalar

Geniş ürün gamını tüketici talep ve beklentileri 
doğrultusunda geliştirmeye devam eden Daikin, son 
136 yılın en sıcağı olması beklenen bu yazı klimasız 
geçirmek istemeyenler için N Serisi Klimaları satışa 
sundu. Daikin N Serisi, en üst düzeyde sunduğu 
iklimlendirme konforu ile sadece ortamları değil, 
%50’ye varan tasarruf oranı ile kullanıcısının bütçesini 
de ferahlatacak. Kullanıcılarının farklı ihtiyaç ve 
beklentilerine geniş ürün gamı ile çözüm sunan Daikin, 
en yeni klima serisi olarak N Serisi’ni satışa sundu. 
Kullanıcı konforunun yanı sıra yüksek verimlilik ve 
tasarruf oranları ile bütçesini de düşünen Daikin, üstün 
performans ve fiyat avantajına sahip N Serisi ile tüm 
beklentileri karşılıyor. 

Avrupa’daki yeni Sezonsal Verimlilik enerji 
yönetmeliklerine göre geliştirilmiş yeni bir inverter 
klima olan N Serisi, farklı iklim ve ortam koşullarında 
yüksek enerji tasarrufu ve kullanım konforunu düşük 
işletme maliyeti ile birlikte sunuyor. Yeni Daikin N Serisi 
tüm seride ısıtma ve soğutmada A+ sezonsal enerji 
verimliliğine sahip ve non-inventer klimalara oranla 
%50’ye varan tasarruf sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde 
olduğu kadar her mevsim kullanıcısının yanında olan 
tüketici ve çevre dostu Daikin, N Serisi klimalar ile 4 
mevsim kesintisiz iklimlendirme konforu sunuyor.

Daikin markalı tüm inverter klimalar gibi en yüksek 
performansı, gereken en az enerji düzeyi ile yakalayan 
N serisi klimalar, her iklimde ideal ortam şartlarını 
oluşturuyor. Inverter teknolojisi sayesinde ne zaman 
çalışması, ne zaman durması gerektiğini kendi 
anlayan N Serisi klimalar, “Güçlü Modu, Konforlu Uyku 
Modu, Dikey Otomatik Salınım ve Zamanlayıcı” gibi 
özellikleriyle iklimlendirme konforunu üst seviyeye 
çıkarıyor. N Serisi klimaların güçlü modu; kumanda 
üzerinden aktive edildikten sonra 20 dakika boyunca 
soğutma ya da ısıtma performansını maksimuma 
çıkarıp istenen sıcaklığa hızlıca ulaşılmasını sağlarken, 
Konforlu Uyku Modu ise; aktive edildikten sonra aşırı 
soğumayı veya aşırı ısınmayı önleyerek hem konfor 
hem de enerji tasarrufu sağlıyor. N Serisi ayrıca Dikey 
Otomatik Salınım modu ile iç ünitenin yatay kanatları 
otomatik olarak aşağı yukarı salınım yaparak havanın 
oda içinde homojen dağılımına yardımcı oluyor. 
Zamanlayıcı modu da unutulmayan N Serisi klimalar, 
soğutmayı veya ısıtmayı 24 saatlik bir süre içerisinde 
herhangi bir zaman başlatacak/bitirecek şekilde 
ayarlayabiliyor.

Tork’un Enerji ve Ağır Sanayi için Glob Vanaları
Glob vanalar açma kapama işleminin lineer olarak gerçekleştiği bir vana türüdür. Vana milinin 
ucuna bağlı sızdırmazlık elemanlarından oluşan mekanizmanın, akışkanın geçiş noktasının 
üstüne lineer olarak kapanması ve yine lineer olarak açılması ile açma kapama görevini 
yerine getiren vanalardır. Bu vanalar, Atmosfere açık tehlike yaratabilecek basınçlı akışın 
olduğu durumlarda, yüksek sıcaklıktaki akışkanlarda tercih edilmelidir. Çünkü mil klapeyi 
geçiş noktasının üzerine bastırdığı için oluşan kuvvet sızdırmazlığı olumlu yönde etkiler.Glob 
vanalar ayrıca hassas akış kontrolü sağlarlar. Yüksek basınç ve sıcaklıklarda kullanmaya 
uygundur. Basınç kayıpları diğer vanalara göre daha fazla olmasına rağmen, çok sayıda ve 
sık olarak açılıp kapatılabilir olmaları tercih sebebidir. Tork Markası birçok çeşit glob vanayı 
müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bunların başında kızgın yağda kullanılan kızgın yağ glob 

vanaları, -196 derece sıcaklıkta kullanılan kriyojenik glob vanalar, HVAC sektöründe tercih edilen metal körüklü 
glob vanalar ve hijyenik ortamlar içinde paslanmaz gövdeli globe vanalar gelmektedir. 

Kullanım alanları: Sıcak ve soğuk su tesisatları, kızgın yağ tesisatları, buhar tesisatları, basınçlı hava tesisatları.
Global vanaların kullanıldığı sektörler: Enerji üretimi, rafineriler, petrokimya tesisleri, kimya sektörü, gıda tesisleri, 
kağıt fabrikaları, demir çelik fabrikaları, hastaneler, tütün fabrikaları.
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İnovasyon

Dünyada, özellikle 20. yy.’ın ikinci yarısından 
itibaren ortaya çıkan ekonomik gelişmeler, serbest 
piyasa ekonomilerinin gelişmesi ve küreselleşme 
süreci ülkeler arasındaki rekabeti körüklemiştir. 
Mikro düzeyde bakıldığında piyasa dinamiklerine 
hızlı uyum sağlayıp yenilikçi davranan firmaların, 
makro düzeyde bakıldığında ise küresel ticarette 
bu özelliklere sahip firmaları olan ülkelerin ön 
plana çıkmaya başladığı görülmüştür. Firmaların ve 
ülkelerin bu başarısının ardında ise, sihirli bir sözcük 
gizlidir: “inovasyon”. 

1950’li yıllardan başlayarak yapılan ekonomik 
analizlerde artık ülkelerin büyüme rakamlarında 
temel üretim girdileri olan sermaye ve emekten 
çok daha fazla katkısı olan birşeyden bahsediliyor. 
Bilgi ve bilgiden -yani nitelikli fikirlere sahip insan 
kaynağından- türeyen inovasyonlar firmaların, 
ülkelerin ve dolayısıyla toplumların kaderini 
değiştiriyor; onlara refah getiriyor.

Peki bu sihrin ardında ne var? İnovasyon nedir? 
Türkiye’de durum nasıl? Bu yazıda kısaca bunlardan 
bahsedeceğiz.

İnovasyon nedir?

Küresel rekabette bu kadar fark yaratan inovasyon 
kavramının en genel tanımı ile başlamak gerekirse; 
en çok kabul gören tanımın, akademik çalışmalarda 
ve AR-GE desteklerinde de temel olarak alınan 
Eurostat ve OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo 
Kitapçığı’nda yer aldığını görürüz. Kısaca tanım şöyle 
der:  

“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş 
ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir 
pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, 
iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 
organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır”.

Tanımda önemli olan husus –Türkiye’de de zaman 
zaman yanlış anlaşıldığı üzere– inovasyonun 
sadece yeni bir ürün ile sınırlı olmadığı ve süreçleri 
de kapsadığıdır. Ayrıca, inovasyon sadece bir ürün 
üzerinde değil, hizmet üzerinde de gerçekleştirilebilir; 
organizasyonel de olabilir. İnovasyon ile ilgili 
belki de en önemli husus ise; inovasyonun buluş 
ile eş anlamlı olmadığıdır. Herhangi bir buluşun 
inovasyona dönüşmesi için ticarileşmesi; bir 
ekonomik fayda yaratması gerekmektedir. Pazarda 
kendine yer bulamamış buluşlar inovasyon olarak 
tanımlanamaz.

İnovasyon kavramı ilk olarak ünlü iktisatçı 
Joseph Alois SCHUMPETER tarafından ortaya 

 DR. SERKAN BÜRKEN
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

BİLGİ VE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İNOVASYON
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İnovasyon

atılmıştır. Schumpeter, girişimcilerin farklı fırsatların 
kombinasyonlarını değerlendirerek iş fikri ürettiğini 
ve inovasyonların asıl kaynağı olduğunu vurgular. 
Firmalar, kapitalist ekonomik sistemlerde inovasyonu 
gerçekleştirecek yani yeni ürün veya hizmeti pazara 
indirecek tek araçtır. 

Türkiye’de Durum

İnovasyon kavramı ve içeriği de ülkemize yabancıdır 
ve ancak son 20 senede ülkemizde bu kavramdan 
bahsedilmektedir. Dilimizde inovasyon sözcüğünün 
yerine zaman zaman yenilik kelimesi kullanılsa da 
bu kelimenin tam olarak inovasyon kavramının altını 
doldurabildiği söylenemez. Yenilik dilimizde yeni olan 
her şey için kullanılırken ekonomik fayda ve pazarda 
yer alma bu sözcüğün içinde gerek koşul değildir. O 
nedenle, Türk Dil Kurumu gibi kurumlar ve TÜBİTAK, 
TTGV gibi inovasyon ekosisteminin içinde yer alan 
kuruluşlar –kullanımı hâlihazırda çok kısıtlı olsa da– 
inovasyon kelimesinin yerine “yenileşim” sözcüğünü 
önermektedir. 

Türkiye 80’li yıllarda yaşanan dışa açılma süreci 
ile birlikte ihracat ve küresel rekabetle tanışmış; 
90’larda üretimde kalite kavramı ön plana çıkmış; 
ve nihayet 2000’lerde ise fark yaratma, AR-GE ve 
inovasyon tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin 
inovasyon performansına bakıldığında, Küresel 
İnovasyon Endeksi’nde orta sıralarda yer aldığını 
(50. ve 60. Sıralar) görmekteyiz. Bu konuda öncü 
olan ABD, Fransa, Almanya ve Japonya, İskandinav 
Ülkeleri vb.’ne göre ise göreceli konumu oldukça düşük 
seviyededir. Önemli göstergelere bakıldığında ise 
durum farklılık göstermemektedir. GSYH içinde AR-GE 
ve inovasyona ayrılan pay 2015 senesi itibari ile ancak 
%1 seviyelerine çıkmıştır. Özel sektörün AR-GE ve 
inovasyona katkısı ise toplam ayrılan pay içinde %49’a 
ulaşmıştır. Bu durum son senelere göre bir iyileşme 
ifade etse de bahsedilen ülkelerin yaklaşık %3’lük 
ortalamasının oldukça gerisindedir. Özel sektörün 
AR-GE ve inovasyona ayrılan bütçe içindeki payının 

ise hedeflenen durumda %60’ların üstüne çıkması 
gerekmektedir. 

Mevcut Sorunlar ve Olası Çözümler

Dünyada ülkelerin inovasyon yapma kabiliyetleri 
ulusal inovasyon sistemi yaklaşımına göre 
değerlendirilmektedir. Buna göre; ülkelerin eğitim, 
sanayi ve kamudaki kurumsal altyapıları, etkinliği, 
bunların birbirleri ile etkileşimi (Kamu-Üniversite-
Sanayi İşbirliği/Üçlü Sarmal Modeli) ve kültürel 
değerleri inovasyondaki başarılarını belirlemektedir. 
Türkiye bu kapsamda değerlendirilecek olursa, eğitim 
sisteminin yeterince verimli olmadığı, sanayisinin 
genel olarak orta ve orta-alt teknoloji alanlarına 
dayalı geleneksel teknolojiler içerdiği, son dönemlerde 
artan kamusal destekler olsa da politika yapıcıların 
bu alanda yeterince uygun olanaklar yaratmadığı bir 
ülke olarak görünmektedir. Ülkemizin kültürel olarak 
da yeni fikirlere açık olmadığı ve “yeni icat çıkarma”nın 
toplumda “problem” teşkil ettiği söylenebilir. 
Türkiye’nin toplam ihracatı içinde ileri teknolojilerin 
payı %3 düzeyindedir ve bu rakam gelişmiş ülkelerin 
%17’lik değerinin oldukça gerisindedir. 

İnovatif topluma dönüşüm, inovasyon ekosisteminde 
sabırla yapılacak sürekli iyileştirmeler ile mümkündür. 
Kamu-üniversite-sanayi işbirliği modellerinin etkin 
halde çalıştırılması, sanayideki teknik problemlerin 
üniversitelerdeki en son teknolojik bilgilerle çözülmesi 
önem taşımaktadır. Bu amaçla Türkiye’nin eğitim 
sistemini iyileştirmesi, üniversitelerinin yetkinliklerini 
artırması ve “3. Nesil girişimci üniversite” kavramına 
dönüşümü sağlaması gerekmektedir. Ayrıca sanayinin 
“orta-teknoloji tuzağı”ndan kurtulması, yüksek 
teknoloji alanlarına geçiş sağlaması üniversitelerden 
sofistike bilgi talebi gerçekleştirmesi için elzemdir. 
Kamunun sadece para veren değil; yönlendirici 
ve değerlendirici desteği sistemin çalışması için 
olmazsa olmazdır. Bütün olumsuzluklara rağmen son 
senelerde artan farkındalık ve iyileşen göstergeler 
gelecek senelerde çok daha iyisini başarabileceğimiz 
konusunda umut ışığı yakmaktadır.•
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Bilindiği gibi, işçi özlük dosyası, 10.06.2003 tarihinde 
yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. 
maddesi hükümlerine göre tüm iş yerleri için zorunlu 
hale getirilmiştir. İşçi özlük dosyası, bir işyerinin 
faaliyeti ne olursa olsun, o iş yerinde görev yapan 
tüm personeller ayrı ayrı düzenlenen ve işverenler 
tarafından tutulması zorunlu olan tüm bilgi ve 
belgeleri içeren dosyadır. 

Bir işçi özlük dosyasında olması gereken en temel  
bilgi ve belgeler; iş başvuru formu, iş sözleşmesi, 
görev tanımları, nüfus kağıdı örneği ve vesikalık 
fotoğraf, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı, İSG eğitim 
belgeleri, mesleki eğitim belgeleri, sağlık raporları, 
diploma sureti, deneme süresi değerlendirme formu, 
ihtarname, tutanak ve diğer belgeler, disiplin kurulu 
kararları  gibi  belgeler yer alabilir.  

İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, 
gelişimlerinin, eğitimlerinin, bu kanun ve diğer 
kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her 
türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği 
zaman yetkili memur ve mercilere göstermek 
zorundadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun işçi özlük dosyası ile ilgili 
75. Maddesi hükmü aşağıdaki gibidir:

“Madde 75: İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük 
dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik 
bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca 
düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları 
saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve 
mercilere göstermek zorundadır.  

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları 
ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında 
işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla 
yükümlüdür.” 

Yine 4857 sayılı kanunun 104. Maddesi de özlük 
dosyalarının tutulmaması durumunda uygulanacak  
idari para cezasının yaptırımlarını açıklamaktadır.  
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 
uygulanan idari para ceza miktarı,  2016 yılı için 
1.560,00 TL olarak  belirlenmiştir.1  İşbu idari para 

1 Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden 
değerleme oranında artırılmaktadır. 2016 yılı için yeniden  
değerleme oranı 5,58.

İnsan Kaynakları

EDA KAYA
SMMM

İŞLETME BİLİMİ UZMANI

PERSONEL 
ÖZLÜK DOSYASI
BULUNDURMA 
ZORUNLULUĞU
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cezası özlük dosyası olmayan her işçi için ayrı ayrı 
düzenlenmektedir.  

Diğer yandan, işçi özlük dosyaları çalışan işçilerin 
takibi açısından da  ayrıca bir önem taşımaktadır. 
İşçinin sicilinin ortaya konulması, görevlendirmelerde 
ve ücretlerinin belirlenmesinde etkili olacaktır.  
İşverenin özlük dosyasını usulüne uygun tutmaması 
ve her bir  belgenin gereği gibi saklanmaması 
durumlarında işçi tarafından açılan davaları, 
işverenlerin kaybetmelerine neden olabilmektedir. 

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça 
bir düzenleme yapılmamış olup, genel ifadelere 
yer verilmiştir. Ancak yasal hükümler ve personel 
departmanı işlemleri göz önünde bulundurulduğunda 
söz konusu dosyalarda aşağıda belirtilen asgari 
belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır. 

İşe girişte personelden temin edilmesi gereken 
evraklar:

•Nüfus cüzdanı fotokopisi
•Nüfus kayıt örneği
•İkametgâh belgesi
•Diploma fotokopisi
•Sağlık raporu
•Kan grubu kartı
•Adli sicil kaydı
•2 adet resim
•Aile durumunu bildirir belge
•Askerlik durumunu gösteren belge
•İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi
•SGK işe giriş bildirgesi
 
İşçinin özelliklerine göre özlük dosyasında bulunması 
gereken evraklar:

•Teşvikten faydalanılıyorsa bunu gösteren belgeler
•Personel engelli ise Sakatlık Raporu fotokopisi ya da 
aslı
•Sakatlık indiriminden faydalanan işçi için Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan alınmış indirim yazısı
•Eski Hükümlü, terör mağduru veya engelli işçinin 
İŞKUR müracaat kayıt evrakı
•İşçi 18 yaşından küçükse ebeveyninin 
muvafakatnamesi
•Yabancı işçiler için çalışma izni kartı fotokopisi ya da 
izin belgesi
 

İşin niteliğine göre özlük dosyasında bulunması 
gereken evraklar:

•Fazla mesai için işçinin onay verdiğini gösteren imzalı 
belge
•Teslim edilen araç gereçler var ise bunların zimmet 
belgesi
•İşin niteliğine uygun muayene raporları
•Periyodik sağlık kontrolü gerektiren işler için sağlık 
raporları
•Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan personellerin 
bilgilerinin olduğu liste
•Şoför işçi için ehliyet fotokopisi
•İşçinin değişen vardiyalarla çalışması halinde haftalık 
çalışma saatlerini gösteren posta çizelgesi
 
İşe devam eden personelin bu süreçte özlük 
dosyalarına eklenmesi gereken evraklar:

•Yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni ve benzeri izin 
belgeleri,
•Doğum izni, çalışabilir/çalışamaz raporları, emzirme 
izni dilekçeleri,
•İşçi hakkında tutulan tutanak, olay tespit formları, 
işçiden istenen savunma talep yazısı, işçinin savunması, 
işçiye verilen uyarılar,
•İstirahat ve iş göremezlik raporları
•İmzalı bordrolar/ücret pusulaları
•Ücret kesme cezası varsa nedenini gösteren belgeler
•Maaş zammı, unvan değişikliği veya sosyal haklarında 
oluşan değişiklikleri bildiren yazılar, terfi ve nakil 
bildirimleri, görevlendirme yazıları,
•Performans değerlendirme formları
•İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki 
riskleri, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve 
sorumluluklar konusunda bilgilendirme belgeleri
•İş kazası tutanağı
•Geçici olarak bir başka işyerine devredilecek işçinin 
rızasını gösteren belge
•İşçi hakkında yapılan tüm resmî yazışmalar
 
İşten çıkışta özlük dosyasına eklenmesi gereken 
evraklar:

•SGK işten ayrılış bildirgesi
•İbraname
•Çalışma belgesi/hizmet belgesi
•Fesih bildirimi
•İstifa dilekçesi
•Kıdem ve ihbar tazminatı bordroları
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•Haklı fesih varsa bu durumu kanıtlayan belgeler
•İşçiye noterle yapılan bildirimler
•İhbarname
 
Varsa özlük dosyasında saklanmasında fayda olan 
dosyalar:

•İşe başvuru Formu
•İş teklif formu
•Evlilik cüzdanı fotokopisi
•Referans mektupları
•Özgeçmişler
•Bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik fotokopileri
•Daha önceki işyerinden alınmış bonservis/hizmet/
çalışma belgesi
•Ay için bir önceki işyerinde Asgari Geçim İndiriminden 
faydalandığını gösteren belge
 
Diğer yandan,  özlük dosyası sürekli işlerde çalışan 
işçiler için düzenlenmektedir. Süreksiz işlerde yani 30 
günden az çalışanlar için özlük dosyası düzenlenme 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 

İşbu dosyanın düzenlenebilmesi için çalışan ile işveren 
arasında bir iş ilişkisinin olması gerekmektedir.  İş 
ilişkisi yoksa hazırlanan özlük dosyasının hukuka aykırı 
olmadığı anlamına gelir ve TCK 135. maddesi gereği 
suç sayılmaktadır.

Son olarak, işçi özlük dosyalarını işveren tarafından 
kaç yıl süreyle saklanması gerektiğine ilişkin herhangi 
bir düzenleme yer alamamakla beraber SGK mevzuatı 
gereğince ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından 
itibaren 10 yıl süreyle saklanması zorunludur. 

Ayrıca kamu idareleri 30 yıl, tasfiye ve iflas  idaresi 
memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadır. 
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre kişisel 
dağlık dosyalarının  da 15 yıl süreyle saklanması  
zorunludur. İşbu  dosyaların  SGK denetim ve kontrol  
memurlarınca istenmesi durumunda ise, 15 gün 
içerisinde ilgili birime ibraz edilmesi gerekmektedir. •
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2.1.1. Bölgesel Yığılmalar

Bölgesel yığılmalar, tek bir endüstriye dâhil olmaları 
gerekmeyen ve aynı şekilde birbirleriyle ”bağlantılı” 
olmaları da gerekmeyen şirketlerin coğrafi yığınıdır. 
Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Ticaret Bölgeleri 
ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, şirketleri ve diğer 
destekleyici kuruluşları ortak bir coğrafi alanda 
sanayileşmeyi ve kentleşmeyi planlı bir şekilde 
gerçekleştirmek üzere sinerji yaratmak ve şirketler 
arasındaki işbirliğini teşvik etmek için bir araya getiren 
alanlara örnek teşkil etmektedirler.

Organize Sanayi Bölgeleri 4562 sayılı kanun uyarınca 
kurulmuş olup şirketlerin etkinliği ile verimliliğini 
altyapıya ilişkin engelleri ortadan kaldırarak arttırmayı 
ve OSB’ler kapsamında bulunan ”teknoparklarda” 
üniversiteler ile endüstriyel şirketlerin ortaklaşa 
teknoloji gelişim faaliyetlerini desteklemeyi 
amaçlamaktadır. OSB’ler kendi içlerinde iki kategoriye 
ayrılmaktadır:

•Genel OSB’ler,
•İhtisas OSB’ler.

Türkiye’deki OSB’ler genellikle herhangi bir sektöre 
özgü değildir ve belirli bir sanayiyi belirli bir bölgede 
konumlandırma hedefi ile kurulmamıştır. Değişik 
sektörlerden gelen şirketler, hükümet tarafından 
sağlanan genel teşviklerden yararlanmak için aynı 
OSB’de bulunabilir. Herhangi bir sektöre özgü olmayan 
OSB’ler ”kümelerden” veya ”endüstriyel ağlardan” 
farklılık göstermektedir. Öte yandan, sadece belli 
sektörlere ait şirketlerin faaliyet gösterdiği ihtisas 
OSB`ler, gelecekteki kümelenme girişimlerinin öncüsü 
olarak görülebilir.

Endüstri Bölgeleri, 2002 yılında yayınlanan 4737 
sayılı kanun uyarınca Doğrudan Yabancı Yatırım 
(DYY)’ları ve buna ilaveten de yurtdışında çalışan Türk 
vatandaşlarının yatırımlarını teşvik etme amacıyla 
kurulmaktadırlar. Ancak, mevcut durum Endüstri 
Bölgeleri’nin henüz tam olarak gerçekleştirilmediğini 
göstermektedir.

Kanunda tanımlanmış olan hedefler şu şekildedir:

•Ekonomik kalkınmayı ve teknolojik transferi teşvik 
etmek,
•İstihdam olanaklarını geliştirmek,
•Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) hacmini arttırmak,
•Türk işçilerini Türkiye’ye yatırım yapmaları için teşvik 
etmek ve birikimlerini ülke ekonomisine aktarmak.

•72. sayıda yayınlanan makalenin devamıdır.

 SERVET GİRGİN
STRATEJİK PLANLAMA VE 

PROJE YÖNETİCİSİ
EMA ENERJİ END. MAK. İNŞ. 

SAN. VE TİC. A.Ş.
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEK OKULU 
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DÜNYA’DA VE 
TÜRKİYE’DE 

KÜMELENME 
ÖRNEKLERİ

Kümelenme
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Kümelenme

Serbest Bölgeler, ”Türkiye’de ihracat amaçlı yatırım ve 
üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişimi 
hızlandırmak, ekonomi girdilerini ekonomik ve düzenli bir 
biçimde elde etmek ve dış finans ve ticaret fırsatlarının 
kullanımını artırmak hedefiyle oluşturulmuş özel sanayi 
bölgeleri”dir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri en az bir 
üniversitenin, bir yüksek teknoloji enstitüsünün veya 
kamu araştırma ve geliştirme (AR-GE) enstitüsünün 
bulunduğu ve yeterli AR-GE ile endüstriyel potansiyelin 
bulunduğu yerlere kurulmaktadır. Bu bölgeler, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin amacı akademik, 
ekonomik ve sosyal yapıları üniversitelerin, gelişmiş 
teknoloji kurumlarının ya da AR-GE merkezlerinin 
yakınına konumlandırarak ülke sanayisinin uluslararası 
piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata 
yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için:

•Teknolojik bilgi üretmek,
•Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,
•Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,
•Verimliliği artırmak,
•Üretim maliyetlerini düşürmek,
•Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,
•Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
•KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu 
sağlamak,
•Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da 
dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım 
olanakları yaratmak,
•Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
•Teknoloji transferine yardımcı olmak,
•İleri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye 
girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

OSB’ler gibi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri de herhangi 
bir sektöre özgün değildir; ancak, belirli bir sektörden 
şirketleri bir araya getirmek ve işbirliğini canlandırmak 
için bir uygun ortam sunabilirler.

2.1.2. Kümelenme Projeleri

Türkiye’de kümelenme araştırmaları, 1999 yılında 
Michael Porter’ın yönlendirmesi ile oluşturulan Orta Doğu 
Rekabet Stratejileri Merkezi ve Türk özel sektörünün 
katkıları ile kurulan CAT platformu (Türkiye’nin Küresel 
Arenada Ekonomik Rekabet Gücü`nün Arttırılması 
Projesi – Competitive Advantage of Turkey) tarafından 
başlatılmıştır. CAT platformu kurumsallaşma süreci 
esnasında bir kuruma dönüşmüştür ve URAK 
(Uluslarararası Rekabet Araştırmaları Kurumu) ismini 
almıştır. URAK, benzer faaliyetlerde bulunmaya devam 

etmektedir. İlk analizden ve değişik kurumlar tarafından 
gerçekleştirilen ilk girişimlerden sonra, AB tarafından 
sağlanan bazı fonların tahsis edilmesiyle Türkiye’deki 
kümelenme ve küme gelişimi hızlanmıştır.

Adıyaman’da hazır giyim sektörünün geçmişi 1996 
yılına uzanmaktadır. Sektördeki kalifiye işgücüne ilişkin 
zorluklar sebebiyle, yerel yetkililer bir mesleki eğitim 
merkezi kurmak için işbirliği yapmışlar ve 2005’de 
kurulan bu merkez, daha sonra Adıyaman kümesinin 
çekirdeği olmuştur. Mesleki eğitim merkezi, yerel 
aktörlerin arasında küme yoluyla sağlanan işbirliğinde 
önemli bir faktör olmuştur.

Sektör dâhilindeki  imalatçılar, diğer ”küme  
aktörlerinden” çok kısa bir sürede destek alarak 
birbirleriyle işbirliği yapmaya başlamışlardır. Valilik, 
Belediye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, KOSGEB, 
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, sektörün ilgili 
derneği, Adıyaman Üniversitesi imalatçılarla işbirliği 
yaparak mesleki eğitim merkezine katkıda bulunmuşlar 
ve merkezi desteklemişlerdir. 

Bunlara ek olarak, İTKİB (İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri) ve TGSD (Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği) de merkeze ekipman ve materyal 
sağlayarak veya çeşitli faaliyetler düzenleyerek 
destekte bulunmuştur. Daha sonra bir kümelenme 
analizi yapılmış ve sektör için stratejik bir yol haritası 
geliştirilmiştir. Buna paralel olarak, yerel imalatçılar 
bir kümelenme derneği (ATEKS) kurup bu yol haritası 
yoluyla yerel kalkınmaya katkıda bulunmuşlardır. Avrupa 
Komisyonu tarafından finanse edilen ve GAP Bölgesel 
Kalkınma İdaresi ile UNDP tarafından yürütülen GAP 
GIDEM (Girişimci Destek Merkezleri) Projesi güçlü bir 
destekleyici olarak süreci hızlandırmıştır. (Beyaz Kitap, 
2011: 39)

Uluslararası, ulusal ve yerel küme aktörleri arasında 
iletişimi ve işbirliğini geliştirerek ve yerel yönetişim 
ilkelerini uygulayarak başarıya ulaşılmıştır. Başarıya 
ulaşmada önemli unsurlardan biri başlangıç 
aşamasının ilk iki yılında, her yerel komite toplantısına 
katılan iki yöneticinin sürece verdikleri etkin destek ve 
isteklilikleridir. Bu yöneticiler, yerel aktörleri motive 
etmek ve bir araya getirmek için kamu girişimcisi olarak 
faaliyette bulunmuşlardır. Vali de bölgesel yönetişimi 
oluşturmak için çok aktif çalışmalar yürütmüştür.
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Bu çerçevede, GAP-GIDEM Projesi, GAP bölgesinde yer 
alan bölgelerde kümelenmeye ilişkin ilk analizlerine 
ve araştırmalarına başlamıştır. GAP-GIDEM proje 
yetkililerinin sağladıkları teknik destekle, 4 bölgede 
kümelenme girişimleri başlatılmıştır. Şanlıurfa, 
Diyarbakır ve Mardin’in de kümelenmeye ilişkin ilk 
analizler ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir.

”Moda ve Tekstil Kümelenme Projesi” (MTK) AB 
tarafından finanse edilerek 2005 yılında başlatılan bir 
projedir. MTK projesinin yararlanıcıları, İstanbul Tekstil 
ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından 
temsil edilen İstanbul ilindeki Moda ve Tekstil 
sektörünün KOBİ’leridir. MTK projesinin genel amacı, 
Türkiye’deki Moda ve Tekstil sektöründeki şirketlerin 
uluslararası rekabet edebilirliğini arttırmaktır. AB 
tarafından desteklenen Proje kapsamında, başlangıç 
aşamasında kümelenme haritası hazırlanmıştır. 
Şirketler ve paydaşlar, ihtiyaçları ortaya çıkarmak 
ve kümenin rekabet edebilirliğini geliştirmek için 
faaliyetleri belirlemek için analiz edilmiştir. Analiz 
temelinde de İstanbul Moda Akademisi (Tasarım 
Akademisi), Ar-Ge Merkezi ve Danışmanlık Merkezi 
kurulmuştur. MTK, halen faaliyetlerine İTKİB ve DTMnin 
destekleri ile devam etmektedir. MTK deneyimleri, 
uygun yönetişim yapısının girişimin sürdürülebilirliğini 
sağlayan kilit başarı faktörleri arasında olduğunu 
ortaya koymuştur. (Beyaz Kitap, 2011: 40) Türkiye’deki 
kümelenme girişimleri ve kümelenme projeleri değişik 
ilerleme seviyeleri kaydetmiştir. 

Bu projelere ilaveten, Türkiye’de değişik illerde 
küme oluşturma çabaları halen devam etmektedir. 
Bu girişimler genel olarak ön analiz aşamasındadır 
ve bölgesel kalkınma ajansları, odalar, OSB`ler, 
üniversiteler ve belediyeler gibi kurum ve kuruluşlar 
tarafından yönetilmektedir.

2.1.3. Endüstriyel Yığılmalar – Ağlar

Endüstriyel ağlar, her zaman tek bir coğrafi alanda 
bulunmayan ve her zaman da endüstriyel faaliyetleri 
bağlamında “tamamlayıcı” bir şekilde kurulmamış 
belirli bir endüstrideki aktörlerin “bilgi ağları” veya 
“üretim ağlarıdır”. Bu ağlar için verilebilecek iyi örnekler 
aşağıdadır:

•Başlıca Gebze, Kocaeli ve Bursa’da bulunan otomobil 
ve aksam imalat şirketleri arasındaki iş bağlantıları,
•Tekirdağ’dan Nevşehir’e kadar geniş bir bölgeye 
yayılmış olan şarap üreticileri.

Eğer endüstriyel aktörler değer zinciri etrafında 
tamamlayıcı ve bağlantılı bir şekilde örgütlenmişse, 
bazı coğrafik bölgelerde belirli sanayilerin yığılması, 
kümeler için büyük bir potansiyeli temsil etmektedir. 
Gebze, Kocaeli ve Bursa’daki otomobil aksam şirketleri 
durumunda, çoğunlukla otomobil imalat şirketlerinden 
ve parça ile aksam tedarikçilerinden oluşan üç OSB 
endüstriyel aktörler arasında etkileşim için önemli 
olanaklar sunmaktadır.•

Şekil 10: Adıyaman Tekstil ve Konfeksiyon Kümelenme Geliştirme Projesi

Kaynak:http://www.clusteringconference.com/html/TR/sunumlar/Session%20IV/P3-Umut%20Oran.pdf (25.07.2011)
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Bu sayımızda fazlaca teknik / hukuki detaya girmeden, 
mevcut (4591 Sayılı) Çek Kanunu’nda 15.07.2016 
tarihinde (6728 Sayılı Torba Kanun ile) yapılan ve 
kamuoyunda “çeke hapis cezası getirildi” olarak dikkat 
çeken değişikliklere değinmeye çalışacağız. 

Diğer yandan, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” adını taşıyan 6728 Sayılı kanun İcra ve 
İflas Kanunu’ndan Vergi Usul Kanunu’na, Pasaport 
Kanunu’ndan Damga Vergisi Kanunu’na kadar pek 
çok önemli değişiklikler içermekte iken sadece Çek 
Kanunu’nda yapılan değişikliğin ön plana çıkması ticari 
piyasanın karşılıksız çeke hapis cezası getirilmesine ne 
kadar hassasiyet gösterdiğini de ifade etmektedir. 

Öncelikle, çek bir nakit ödeme aracı olup gerçekte 
çekin ileri vadeli (postdate) olarak düzenlenmesi 
mümkün değildir. Türk Ticaret Kanunumuzda yer 
alan “çekte vade olmaz, çek görüldüğünde ödenir” 
düzenlemelerine rağmen piyasada düzenlenme tarihi 
olarak ileride gelecek olan bir tarihi yazarak, çekte 
fiilen vade uygulamaktadırlar. Lehtar (çeki alan) da çeki 
bu şekilde kabul ederek esasen çekin üzerinde yazılı  
vadeyi kabul etmiş olmaktadır. 2009 yılından bu yana 
yaşanan genel ekonomik krizler gerekçe gösterilerek 
hamillerin ellerinde bulunan ileri keşide tarihli çekleri 
Ticaret Kanunu’nun çekte vade uygulaması yasal 
düzenlemeye bağlanmış ve vadeli çek 31.12.2017 
tarihine kadar uzatılmıştır.

Gerçekte mevcut kanunda önceden (2012 yılında) 
karşılıksız çek keşide etme bir idari yaptırıma bağlanmış, 
çekin ibraz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklının 
yapacağı şikâyetle Cumhuriyet savcısı tarafından 
her bir çek yaprağı için çek düzenleme ve çek hesabı 
açma yasağı kararı verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 
dolandırıcılık amacıyla karşılıksız çek keşide edilmesi 
halinde keşideci hakkında dolandırıcılık suçu nedeniyle 
cezai takibat yapılabilme imkânı mevcut idiyse de 
uygulamada bu yol hiç rağbet görmemiştir. 

Yeni düzenlemenin en önemli özelliği,  karşılıksız 
çek şikâyetlerini İcra ve İflas Kanununda yer alan 
cezai düzenlemeler kapsamına almış olmasıdır. 
Bu düzenleme, İcra İflas Kanun’un (İİK) 347 vd. 
maddelerinde düzenlenen yargılama usulünün 
uygulanmasını gerektirecektir.  Buna göre, örneğin; 
Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK)  şikâyet süresi 
altı ay olarak düzenlenmiş iken, (İİK ya göre) icra 
mahkemesine yapılacak şikâyetin üç ay ve herhalde 
1 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir. Yine CMK ya 
göre, şikâyete tabi bir suç müştekisinin duruşmayı takip 
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etmemesi davanın düşmesine neden olmamaktayken, 
karşılıksız çek keşide etme eyleminden dolayı yapılacak 
duruşmayı alacaklının ya da vekilinin takip etmemesi 
halinde alacaklının şikâyet hakkını kaybedeceği ve 
davanın düşeceği düzenlenmiştir. CMK ya göre suçun 
işlendiği yer mahkemesi yetkili iken, yapılan değişiklikle 
karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı çekin tahsil 
için verildiği bankanın bulunduğu yer, çek hesabının 
açıldığı yer ya da şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesi 
yetkili hale getirilmiştir. Böylece karşılıksız çek suçunun 
şikâyetçisine yetki konusunda seçim hakkı tanınmıştır. 
Mahkemece verilecek mahkûmiyet kararına karşı 
ilgililer istinaf kanun yoluna başvurabilmektedir. 

Bu kısmı toparlarsak, yürürlük tarihi olan 09.08.2016 
tarihi itibarıyla alacaklı karşılıksız çekin ibraz tarihinden 
itibaren 3 aylık süre içinde şikâyette bulunduğunda icra 
ceza mahkemesinde karşılıksız çek davası görülmeye 
başlayacaktır. 

Devamla, icra mahkemesi suçu sabit görürse her bir 
çek yaprağı ilgili olarak 1500 güne kadar adli para 
cezasına hükmedebilecektir.  Bu eylem/suç nedeniyle 
ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. 
İcra Mahkemesinin vereceği karar adli para cezası 
olacağından  (ve TCK’ya göre)  adli para cezalarının 

ertelenmesi mümkün olmadığından ertelemeye 
ilişkin hükümler de uygulanmayacaktır. Ayrıca adli 
para cezalarının infazı ancak nakden mümkün olacak, 
ödenmemesi halinde kamuya yararlı işte çalışma kararı 
verilemeyerek doğrudan hapis cezasına çevrilecektir. 
Haklarında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı 
verilen kişiler (Şirket Yönetim Organı ve Ticaret Siciline 
Tescil Edilen Şirket Yetkilileri)  yasaklılıkları süresince 
sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev 
alamayacaklardır.

Adli para cezası suça öncelikli ekonomik bir yaptırım 
olup bir gün hapis karşılığı 20,00- ve 100,00- TL 
arasında takdir edilmektedir. Buna göre, 1500 gün 
adli para cezası hâkimce takdir edilen tutar üzerinden 
ödenmezce hapis cezasına dönüşebilecektir. 
Şikâyetçinin vazgeçmesi ya da karşılıksız çek bedelinin 
faiziyle birlikte tamamen ödenmesi halinde, devam 
eden dava düşecek, mahkûmiyet hükmü verilmişse, 
hüküm tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılacağı gibi çek 
düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da kendiliğinden 
kalkacaktır. Mahkûmiyet halinde cezanın infaz 
edilmesinden 3 yıl sonra ve her halde 10 yıl içinde 
yasağın kaldırılması talep edilebilir.
 
Kısaca özetlersek, karşılıksız çek düzenlemesinde 
şikâyet süresi üç ay, verilecek ceza her bir çek yaprağı 
için 1500 güne kadar adli para cezası, (ödenmezse) 
hapis cezası olup bunun ertelenmesi veya başka 
yaptırıma çevrilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca 
mahkemeler tarafından verilecek çek hesabı açma 
ve çek düzenleme yasaklarına ilişkin kararlar UYAP 
sistemi aracılığıyla Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi sistemine iletilecek böylece anlık bilgi akışı 
sağlanacaktır.•
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Soğutma Sistemleri Yalıtımında Malzeme Seçimi ve 
Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar

ÖZET

Son yıllarda iklimlendirme, soğutma ve klima uygulamaları yaygınlaştıkça soğuk hatların yalıtımında gittikçe önem 
kazanmaktadır. Soğutmaya yapılan harcamaların ısıtmaya oranla daha fazla olduğu dikkate alınırsa (soğutma için 
gereken enerji her zaman ısıtma için gereken enerjiden fazladır), soğutma sistemlerinde yalıtımın önemi daha da 
belirgin hale gelir.

Yanlış malzeme seçimi ve hatalı uygulama, sistem devreye alındıktan sonra giderilmesi güç sorunlar ortaya çıkardığı 
gibi ekonomik anlamda da kullanıcıya büyük maliyetler yüklemektedir. Özellikle, kullanılan yalıtım malzemelerinin 
su buharı geçişine karşı gösterdiği direnç, yalıtımın sağlıklı olarak vazifesini yerine getirip getiremeyeceği ile de 
doğrudan ilgilidir. Netice olarak yalıtım malzemesinin ve yalıtım kalınlığının doğru seçilmesi büyük önem taşır. 
Aksi takdirde hem yalıtım malzemesinin içinde istenmeyen yoğuşmalar oluşabilir bu da istenen ısı verimliliği 
temin edilememesine yol açar. Yalıtım kalınlıklarının seçiminde ürünün sağlayacağı enerji verimliliğinin yanında, 
ekonomik bedeli, uygulanabilme kolaylığı, mekandaki hacim kaybı ve diğer özellikler dikkate alınmalıdır.

Bu bildiride soğuk hatların yalıtımında kullanılacak olan malzemelerde aranılması gereken temel nitelikler ile 
uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Tesisat yalıtımı, Soğuk Hatların Yalıtımı, Yoğuşma, Elastomerik Kauçuk, Buhar Difüzyon Direnci

ABSTRACT

In last years, the insulation of cold installations and fittings are getting more and more important due to wide 
usage of HVAC systems. If it is considered that the cost of cooling is more than heating (the quantity of energy 
needed for cooling is more than the heating ) its more obvious to see the importance of insulation of cooling 
systems.

Usage of wrong material and unsufficient applications can be very costly especially after the system is started to 
be used. It is very important that the material used in insulation has to be resistant to vapor transfer for a healty 
and long life insulation. As a result, the right selection of insulation material and insulation thickness is very 
important. Otherwise inside of insulation material there can be unwanted condensation which will cause poor, 
ineffective insulation.

When the thickness of insulation material is selected, besides of the effectivenes, the cost of material, easy 
handling and application of material and the loss of the volume in the area are also important factors to be 
considered.

In this chapter, the main criterias in selecting the proper insulation material in cooling systems and other main 
specifications and points will be analyzed.

Key Words: Condensation, Elastomeric rubber foam, Vapor diffusion resistance, Insulation of cold installations, 
Insulation of installations, HVAC
1. GİRİŞ

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan işleme “ısı yalıtımı” denir. Teknik 
olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır.
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Tesisatta ısı yalıtımı hat içerisinden geçen akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılır.

Soğuk Hatlar : Akışkan sıcaklığı < +6°C
Ilık Hatlar : +6°C < Akışkan sıcaklığı < +100°C
Sıcak Hatlar : +100°C < Akışkan sıcaklığı

Tesisatta ısı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır. Enerji verimliliği 
ve sistemin ömrü boyunca performansından hiçbir şey kaybetmeden çalışabilmesi için doğru yalıtım malzemesi 
seçiminden önce, bir yalıtım malzemesini belirleyen temel özellikleri sıralayacak olursak;

•Isı İletim Katsayısı ( λ ),
•Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı ( μ ),
•Yangın Dayanımı,
•Gözenek Yapısı
•İşletmede Kullanım Sıcaklık Aralığı,
•Mekanik Dayanım ve Stabilite,
•Korozyon Riskinin az olması
•Malzemenin yangın esnasında çıkardığı zehirli gaz miktarı (Toksisite)
•Duman yoğunluğu (Opasite)
•Geri dönüşebilir malzeme olması,
•Elastikiyet ve Uygulama Kolaylığı,
•Ekonomikliği v.s. gibi özellikler karşımıza çıkar.

1.1. Isı İletim Katsayısı ( λ - W/mK )

Isı iletkem katsayısı ( λ ) şöyle tariflenir;

Homojen bir malzemenin kararlı hal şartlarında birbirine dik 1 m mesafedeki, 
1 m² iki yüzeyi arasından sıcaklık farkı 1˚C olduğunda birim zamanda geçen ısı 
miktarıdır. (Diğer dört yüzeyde ısı geçişi yoktur.) Yalıtım malzemelerinin düşük 
ısı iletkenliğine sahip olması en önemli kriterdir. ISO ve CEN Standartlarına 
göre bir malzeme λ 0,065 W/mK ise ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.
Aşağıda soğutma sistemlerinde kullanılan çeşitli yalıtım malzemelerinin ısı 
iletkenlik değerleri verilmiştir (Tablo 1).

Isı İletim katsayısına etki eden faktörler (malzemeye bağlı olanlar)

•Malzemenin yoğunluğu,
•Malzeme tipi (Levha, Boru, Dökme vb.),
•Malzemenin içindeki nem miktarı,

Tablo 1. Bazı Yalıtım Malzemelerinin Isı İletkenlik Katsayıları
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•Malzemenin buhar difüzyon direnç faktörü,
•Gözenek, lif, hava dağılımı ve yapısı.

1.2. Buhar Difüzyon Direnç Katsayısı ( μ )

Hava içerisinde bir miktar su buharı bulundurur. Isının sıcak taraftan soğuk tarafa geçiş yaptığı gibi su buharı da 
sıcaklık ve bağıl neme bağlı olarak, kısmı basınç ile yüksek nem oranına sahip ortamdan, düşük nem oranına sahip 
ortama akar. Bu akış gerçekleşirken buhar, direnç ile karşılaşır. (Buhar difüzyon direnci).

Buhar difüzyon direnci tesisatta yoğuşma olup olmayacağını doğrudan etkileyen faktörlerin başında gelir.

Nem akışının hangi miktarda olacağı, ortam şartlarından başka, iki ortam arasında bulunan malzemelerin nem 
geçişine karşı gösterdikleri dirence de bağlıdır. Her malzemenin 1 m² lik yüzeyi kalınlığına bağlı olarak buhar 
difüzyonuna karşı koyar. Bu direncin havanın buhar difüzyon direncine oranlamasına buhar difüzyon direnç 
katsayısı denir ve μ işareti ile gösterilir. ( μ =Havanın Su Buharı Geçirgenliği / Malzemenin Su Buharı Geçirgenliği) 
Havanın buhar difüzyon direnç katsayısı μ = 1 kabul edilmiştir. μ değeri yüksek olan yalıtım malzemesi tek başına 
yeterli bir şart değildir. Aynı zamanda yalıtım malzemesinin kalınlığının da doğru seçilmesi gereklidir. ( μ.e ) değeri 
bize aynı kalınlıktaki havanın direncine eşit değeri verir. Örneğin μ değeri 7000 olan 19 mm kalınlığındaki bir
malzemenin havaya eşit direnci 133 metre’dir.

Buhar Difüzyon Direnç Katsayısına Etki eden Faktörler:

1. Malzemeye bağlı olmayan, sıcaklık
2. Malzemeye bağlı olan

•Kapalı hücreli olması
•Küçük hücreli olması
•Hücre duvarları arasındaki kohezyon kuvveti
•Hücre cidar kalınlığı
•Malzemenin kalınlığı boyunca homojen olması

Tablo.2’de bazı yalıtım malzemelerinin buhar difüzyon direnç katsayıları verilmiştir.

Tablo.2 Bazı Malzemelerin μ Değerleri

1.3. Yoğuşma

İçinden düşük sıcaklıkta akışkan geçen hatların sıcaklığı, genellikle bulundukları ortamın sıcaklığından düşüktür. 
Ortamın bağıl nem değerine bağlı olarak, hattın yüzey sıcaklığı ve ortam sıcaklığı arasındaki farkın yüksek olması, 
hat yüzeyinde yoğuşma olayının gerçekleşmesine neden olur.

Aşağıda farklı ortam sıcaklıkları ve bağıl nem oranlarına bağlı olarak havanın içerisindeki en yüksek su buharı 
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miktarları ve yüzeyde yoğuşma olmaması için ortam sıcaklığından inilebilecek en yüksek sıcaklık farkları verilmiştir. 
Bağıl nem, havanın doymuşluk haline oranla içerisinde % olarak taşıdığı su buharı miktarına verilen isimdir.

Tablo 2. Yoğuşma Olmaması İçin Ortam Sıcaklığından İnilebilecek Max. Sıcaklık Farkları

1.3.1. Yoğuşma Probleminin Isı İletkenlik Katsayısı λ’ya Etkisi

Yoğuşma boru yüzeyinde (yalıtım malzemesinin iç kesitinde) veya yalıtım malzemesinin dış kesitinde meydana 
gelebilir. 

Yoğuşmanın yalıtım malzemesinin dış yüzeyinde oluşma nedeni, bu yüzeyin sıcaklığının çiğ noktası sıcaklığından 
düşük olmasıdır. Bu da yalıtım malzemesinin kalınlığının doğru seçilmediğini gösterir. Bu durum sistemin gerekli 
performans ile çalışmasına engeldir.

Yoğuşma malzeme iç kesitinde ise bu durum daha tehlikelidir. Sistem performansının yetersizliğinin yanı sıra 
metal elemanların korozif etkiden dolayı paslanmasına ve çürümesine neden olur. İç kesitte yoğuşma bölgesi 
oluşmasının sebepleri buhar difüzyon direnci düşük malzemelerin kullanılması ya da uygulamada hava geçişine 
imkan sağlayacak hataların yapılmasıdır. Düşük buhar difüzyon direncine sahip malzemeler içerisinde zamanla 
su buharı toplanır. Yalıtım malzemesi ıslandığı için ısı iletim katsayısında zamanla ciddi düşüş olur. Dolayısı ile 
yalıtım malzemesi görevini yapamamaya başlar. 

Aşağıda bazı malzemeleri ilk uygulama (kuru hal) ve uygulamadan bir yıl sonraki (ıslak hal) değerleri verilmiştir 
(Tablo3).

Tablo 3. Bazı malzemelerin ilk uygulama anındaki ile 1 yıl sonraki değerleri  (akışkan sıcaklığı 12˚C, ortam sıcaklığı 26˚C 
kabul edilmiştir.)
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1.3.2. Yoğuşma Olmaması İçin Temel Şart Ty > Tç

Soğutma sistemleri yalıtımında yoğuşma olmaması için temel şart, yalıtım yüzey sıcaklığının çiğ noktası 
sıcaklığından yüksek olmasıdır. Bilindiği gibi ortam havası içerisinde sıcaklık ve bağıl nem oranına bağlı olarak bir 
miktar su buharı içermekte ve bu su buharı soğuk yüzeylerde (Çiğ noktası sıcaklığı=Yalıtım üzeri yüzey sıcaklığı) 
yoğuşmaktadır. Ortam havasının çeşitli sıcaklık ve bağıl nem oranlarına bağlı olarak yoğuşma dereceleri Tablo 
1’de görülmektedir. (Ortam sıcaklığı - inilebilecek max. sıcaklık farkı= Kritik yoğuşma derecesini vermektedir.)                   
Örneğin 26˚C ortam sıcaklığındaki hava içerisinde 21 gr/kg su buharı içerir ve %85 bağıl nemliliğe sahip bir ortamda 
23.3˚C bir yüzey bulduğunda içerisinde bulunan su buharını soğuk yüzeye bırakır. (26 - 2.7 = 23.3˚C)

1.3.3. Yoğuşma Olmaması İçin Gerekli Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Soğutma sistemleri yalıtımında ortamdan akışkana geçen enerjiyi minimize edebilmek için gerekli malzeme 
kalınlığının tesbiti, yalıtım malzemesinin bulunduğu ortam sıcaklığındaki ısı iletkenlik katsayısı, akışkan sıcaklığı, 
ortam koşulları (Dış yüzey kaplaması, rüzgar hızı vb.) ve ısı transfer yüzey alanı gibi değerler bilindikten sonra 
hesaplanabilir. Birim yüzey alanından olan ısı transferi miktarı aşağıdaki formüllerle bulunur.

Düzlem yüzeyler için ısı geçişi:
qs = ( tis-tos ) / R                             (1)

Silindirik yüzeylerdeki ısı geçişi:
qs = ( tis-tos ) / [[ rs ln (r1/ri)]/k1+[rs ln (rs/r1)]/k2]                   (2)
qo = qs ( rs / ri )                       (3)

qs = Yalıtım dış yüzeyinin birim alanı başına geçen ısı miktarı ( W/m2)
R = Yüzeyden yüzeye ısıl direnç ( K m²/W )
k1 , k2 = Ortalama sıcaklık değerlerinde hesaplanmış ısı iletim katsayısı ( W/m²K )
qo = Boru yüzeyinin birim alanı başına ısı geçişi (W/m2)
r1 = Yalıtım orta tabakasının dış yarı çapı ( m )
ri = Yalıtım iç yarı çapı ( m )
rs = Yalıtım dış yarı çapı ( m )
tis = İç yüzey sıcaklığı ( ˚C )
tos = Dış yüzey sıcaklığı ( ˚C )

Soğutma sistemlerinde yoğuşma olmaması için gerekli yalıtım kalınlığı da aşağıdaki formüllerle bulunur.

Silindirik yüzeylerde yalıtım kalınlığı:
e = (2 λ .( tç-ti )) / (α . (ta-tç ))                     (4)

Düz yüzeylerde yalıtım kalınlığı: 
e = ((λ / α) ( tç-ti )) / (ta-tç)                      (5)

Yalıtım üzeri yüzey sıcaklıkları ise aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

Silindirik yüzeylerde yüzey sıcaklığı:
ty = (( ti-ta ) / (1+ ((α /(2 λ) ) (d+2e).(ln ((d+2e)/d)) + ta                   (6)

Düzlem yüzeylerde yüzey sıcaklığı
ty = (( ti-ta ) / ((e .α ) / λ ) +1 ) + ta                     (7)
e = Yalıtım kalınlığı (m)
λ = Isı iletkenlik Katsayısı W /m K
tç = Çiğ noktası ( Yoğuşma ) sıcaklığı ( ˚C )
ti = Akışkan sıcaklığı ( ˚C )
α = Dış yüzey film katsayısı ( W / m² K )
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ta = Ortam sıcaklığı ( ˚C )
ty = Yüzey sıcaklığı ( ˚C )
d = Boru dış çapı ( Yalıtm iç çapı ) (m)

2. UYGULAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ NOKTALAR

•Soğutma sistemleri yalıtımında mutlaka kapalı gözenekli ve ( μ ) katsayısı yüksek malzemeler seçilmeli, mineral 
yün gibi açık gözenekli malzemelerden kaçınılmalıdır.
•Yalıtımda ısı köprülüleri oluşturulmamalıdır.
•Dış yüzey kaplamasının cinsine göre yüzey film katsayısı ( α ) dikkate alınmalıdır.
•Sistemde kullanılan tüm armatürler yalıtılmalıdır.
•( μ ) değeri düşük kapalı gözenekli malzemeler kullanılıyor ise buhar kesici ile kaplanmalı, yırtılma ve delinmelere 
karşı önlem alınmalıdır.
•Yalıtım yapılan borunun hava ile teması kesinlikle kesilmelidir.
•Yalıtım malzemelerinin ek yerleri özel yapıştırıcılarla birleştirilmeli ve ek yerleri bantlanmalıdır.
•Çelik boru ve tanklarda uygulama yapılacak ise yüzeyler pas’tan arındırılarak anti korozif boya uygulanmalıdır. Bu 
boya uygulandıktan sonra 24-48 saat beklenmelidir.
•Yalıtım tamamlandıktan 36 saat sonra iç ortamda ise yağlı boya dış ortamda ise UV’ye dayanıklı boya ile 
kaplanmalıdır. ( İki kattan az olmamak üzere.)
•Yalıtım üzeri metal ceketlerle kaplanacak ise, metal birleştirme vidalarının yalıtımı delmemesi için yeterli boşluk 
bırakılmalıdır.
•Birkaç hattın yan yana gittiği yerlerde, yeterli hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi için yalıtımdan sonra en az 
boru çapı kadar boşluklar bırakılmalıdır. Bu sıcak ve nemli ortamlarda yoğuşmaya karşı ekstra bir önlem oluşturur.
•Yalıtım bantları gerdirilmeden uygulanmalıdır.
•Uygulama sistemler çalışırken değil uygun ortam sıcaklığında yapılmamalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 
sistemi çalıştırmak için en az 36 saat beklenmelidir.

3. SONUÇ

Soğuk hatların yalıtımında en önemli kriter uygun malzeme seçimidir. Kullanılacak malzeme kapalı gözenekli, 
buhar difüzyon direnci yüksek malzeme olmalıdır. Soğuk hatlarda açık gözenekli yalıtım malzemeleri yoğuşma 
tehlikesi yaratır. Yanlış seçim ile yalıtım azami ölçülerde dahi yoğuşma ile birlikte ileriki yıllarda ilk günkü enerji 
tasarruf değerlerini kaybeder.

Doğru teknik değerlere uygun malzeme seçimi, yalıtımın ömrü ile birlikte sistemin ömrünü belirleyecektir. Bunun 
yanında bu ömrü uzatmak kaliteli bir uygulama ile mümkün olacaktır.•
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Makale

Dikey Tip İçecek Soğutucusunun Performansının Sayısal İncelenmesi

Fazıl Erinç YAVUZ, Dursun ÇALIŞKAN, Esra ÖZCAN, Mehmet Akif EZAN, İsmail Hakkı TAVMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Makina Mühendisliği Bölümü, Buca, İzmir
mehmet.ezan@deu.edu.tr; ismail.tavman@deu.edu.tr

Özet: Günümüzde enerji verimliliği yüksek tasarımlara artan talep, firmaları enerji tüketimi düşük ürünler 
geliştirmeye yöneltmektedir. Bu amaçla bu çalışmada dikey tip bir içecek soğutucusunun performansının 
arttırılmasına yönelik çeşitli senaryolar sayısal olarak incelenmiştir. Ele alınan soğutucunun yüksüz durumuna ait iç 
akış ve sıcaklık davranışları ANSYS-FLUENT paket programıyla elde edilmiştir. Soğutucunun iç sıcaklık dağılımının 
iyileştirilmesi amacıyla evaporatör bölgesinde faz değişim malzemesi (FDM) kullanılmıştır. FDM uygulanmasının 
sistem performansı üzerine etkisi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faz değişim malzemesi, soğutucu, evaporatör, soğutma sistemi, enerji tüketimi, sayısal analiz

Numerical Investigation On Performance of Vertical Type Beverage Cooler

Abstract: The increasing demand on high performance designs forces companies to develop products consuming 
low energy. In this regard, this study numerically investigates different cases to improve the energy performance 
of a vertical type beverage cooler. Flow and thermal characteristics of the empty cooler were obtained by 
commercial CFD software ANYSY-FLUENT. A cavity with phase change material (PCM) was placed on the rear 
side of the evaporator to regulate the temperature distribution inside the cooler. Furthermore, the influence of 
the utilization of PCM on the system performance was investigated.

Keywords: Phase change material, cooler, evaporator, cooling system, energy consumption, numerical analysis

GİRİŞ

Günümüzde artan yaşam standartlarıyla birlikte soğutma teknolojisi artık bir lüks olmanın ötesinde zorunlu bir 
ihtiyaç olarak ele alınmaktadır. Artan soğutma talebiyle birlikte soğutma cihazlarının elektrik tüketimleri toplam 
enerji tüketiminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. İstatistiki verilere göre, dünyada 1 milyardan fazla evsel 
buzdolabı kullanılmaktadır (Marques vd., 2013). Birleşik Devletlerde evsel elektrik tüketiminin %7.2’si soğutma 
cihazlarından kaynaklanmaktadır (Bansal vd., 2011). Hem ticari hem de evsel uygulamalarda kullanılan soğutma 
araçlarının artan enerji taleplerini karşılamak için izlenecek en iyi yöntem, yeni enerji kaynakları oluşturmanın 
yerine mevcut enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasıdır. 

Ticari ve evsel soğutma cihazlarının performansını arttırmak için araştırmacılar genellikle iki temel çalışma alanı 
üzerine yoğunlaşmıştır: soğutma hacmi ve soğutma sistemi. Soğutma hacimlerinde kullanılan poliüretan yalıtım 
tabakası yerine vakumlu yalıtım panellerin (VIP) kullanılmasıyla hacmin ısı kazancı önemli ölçüde azaltılmaktadır. 
Tao vd., (2000) ev tipi buzdolabı, frigorifik konteyner ve camekanlı soğutucuların farklı yüzeylerine VIP tipi yalıtım 
uygulayarak ısı kazancı ve enerji verimindeki değişimleri incelemiştir. Elde edilen deneysel sonuçlara göre VIP 
içeren evsel buzdolabında enerji verimi %25 artarken, frigorifik konteyner ve camekanlı soğutucularda ise ısı 
kazancı sırasıyla %8 ve %29 azalmaktadır. VIP ve benzeri özel yalıtım malzemeleri ısı kazancını önemli ölçüde 
düşürmekle birlikte maliyetli olması, seri üretime adaptasyonu sırasında ekstra yatırım gerektirmesi ve zamanla 
ısıl özelliklerini yitirmesinden dolayı sağladığı performans artışı etkisini kaybetmektedir. Diğer taraftan, soğutma 
sistemini oluşturan bileşenlerin (kompresör, fan, ısı değiştiricileri vb.) ve sistemde kullanılan soğutucu akışkanın 
iyileştirilmesiyle buzdolabının performansında artış sağlanabilir. Soğutucu akışkanlar açısından son yıllarda düşük 
GWP (Global-Warming-Potential, Küresel-Isınma-İndeksi) değerine ve yüksek ısıl performansa sahip akışkanların 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, geliştirilen dördüncü nesil soğutkanlar 
arasında CO2 ve R-1234yf öne çıkmaktadır (Calm, 2008). Kompresör ve fan motorlarının buzdolabının toplam 
enerji tüketimindeki payları sırasıyla %80 ve %10 mertebesindedir. Kompresör enerji verimliliğini arttırmak için 
günümüzde değişken-kapasiteli-kompresörler (VCC) ve lineer-kompresörler üzerine araştırmalar yapılmaktadır. 
Değişken kapasiteli kompresörün, aç/kapa algoritmasıyla çalışan kompresöre kıyasla %45 daha az enerji tükettiği 
belirtilmiştir (Bansal vd., 2011). Lee vd. (2008) tarafından geliştirilen lineer-kompresörün ise geleneksel pistonlu 
kompresörlere göre %25 daha verimli olduğu saptanmıştır.
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Faz Değişim Malzemeleri ve Soğutma Uygulamaları

Faz değişim malzemeleri (FDM) ısıl enerji depolama sistemlerinde yük ile talep arasındaki dengeyi sağlamak 
amacıyla veya ısıtma/soğutma uygulamalarında sıcaklık salınımlarını sönümlemek amacıyla kullanılmaktadır 
(Dincer ve Rosen, 2002). Kullanım alanına göre farklı tipte (organik veya ötektik-karışım vb.) FDM’ler bulunmakla 
birlikte genel olarak FDM’lerden beklenen özellikler benzerdir. FDM’lerin düşük hacimde yüksek ısı kapasitesine 
sahip olması, tekrarlı çevrimler boyunca ısıl özelliklerinin değişmemesi, faz ayrımı veya aşırı soğuma gibi 
olumsuzluklar göstermemesi, tek bir sıcaklıkta faz değiştirmesi ve en önemlisi insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
bulunmaması beklenmektedir. Buzdolabı iç ortam sıcaklığının zamana bağlı salınımını azaltmak ve ürünlerin 
istenen sıcaklık aralığında daha uzun süreler boyunca tutulmasını sağlamak amacıyla buzdolabı iç hacmine 
faz değişim malzemesi uygulanmaktadır. Oro vd., (2014) tarafından hazırlanan derleme çalışmada FDM’li ısıl 
enerji depolama yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte soğutma sistemlerinde meydana gelecek iyileştirmeler 
irdelenmiştir. Buna göre, evsel ve ticari tip buzdolapları/dondurucular, frigorifik konteynerler ve ticari soğutma 
uygulamalarında FDM kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte sadece Avrupa’da CO2 salınımda %5 ila %22 arasında 
azalma öngörülürken soğutma sisteminin daha kaliteli işletilebileceği öngörülmüştür. 

Ahmed vd., (2010) frigorifik konteyner duvarına yerleştirilen FDM’nin ısı kazancına etkisini incelemek amacıyla 
iki adet ölçekli konteyner test düzeneği hazırlamış ve dış ortamda farklı ısıl yükler altında zamana bağlı testler 
gerçekleştirmiştir. FDM’li durumda maksimum anlık ısı kazancında %11 ila %43 arasında azalma meydana gelirken, 
günlük toplam ısı kazancı değerinde %16’ya varan düşüş gözlenmiştir. Tinti vd., (2014) ise poliüretan içerisine 
mikro boyutta n-tetradecane entegre ederek şekil-kararlı FDM oluşturmuştur. Farklı oranlarda n-tetradecane 
içeren FDM’ler hazırlayarak FDM katkı oranının ısı kazancı üzerine etkisini deneysel olarak incelemiştir.                                               
Azzouz vd., (2008) düşey bir evaporatör arkasına yerleştirilen FDM haznesinin buzdolabı enerji tüketimine ve dolap 
iç sıcaklığının zamana bağlı değişimine etkilerini deneysel ve sayısal olarak incelemiştir. Farklı hazne boyutları (0.25 
ila 0.5 cm) ve FDM erime sıcakları (-9⁰C ila 0⁰C) için tekrarlanan simülasyonlara göre sistem performansında %5 
ila %15 arasında değişen oranlarda artış sağlanmıştır. Ayrıca, sisteme 5 mm kalınlığında FDM haznesi eklenmesi 
durumunda kompresör devreye girmeden buzdolabı içerisindeki ürünlerin 4 ile 8 saat arasında istenen sıcaklıklarda 
tutulabildiği belirtilmiştir. Bu çalışmanın devamı niteliğinde gerçekleştirilen deneysel çalışmada Azzouz vd., (2009) 
ötektik karışım ve su içeren farklı kalınlıklardaki FDM haznesinin soğutma performansına etkisini incelemişlerdir. 
Buna göre, FDM kullanımı sistem performansını (COP) %5-10 arttırmaktadır. Ayrıca kompresörün devre dışı kaldığı 
periyodu da 9 saate kadar çıkartabilmektedir. 

Gin vd., (2010) ise iç yüzeylerine FDM panelleri yerleştirdikleri dondurucuyu farklı senaryolar altında deneysel olarak 
incelemişlerdir. Kapının belirli süre açık kalması, defrost periyodu ve elektrik kesintisi gibi dinamik ısıl yükleri altında 
FDM’li ve FDM’siz dondurucular içerisindeki zamana sıcaklık değişimleri ve enerji tüketimleri karşılaştırılmıştır. 
Enerji tüketimi testlerine göre kapının açık tutulması ve defrost çevrimleri nedeniyle dondurucunun soğutma yükü 
sırasıyla %17 ve %21 artmaktadır. Dondurucu yüzeylerinde FDM (%19.5 NH4CL-su karışımı) kullanılması durumunda 
ise defrost ve kapının açık kalması periyotlarında oluşan enerji tüketimi değerleri %8 mertebesinde azalmıştır. 
Oro vd., (2012) tarafından incelenen dikey dondurucunun evaporatörü düşey raflar şeklinde tasarlanmıştır. Bu 
çalışmada raflar üzerine konumlandırılan hazneler içerisine -18°C faz değişim sıcaklığına sahip Climsel-C18 
faz değişim malzemesi yerleştirilmiştir. Elektrik kesintisinin ve kapı açık kalma periyodunun yüklü durumdaki 
dondurucu iç ortam sıcaklığına ve soğutma sisteminin performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Sonuç 
olarak FDM’li durumda dondurucu içerisindeki yük paketlerinin FDM’siz duruma göre 4°C ila 6°C daha düşük 
sıcaklıkta tutulabildiği gözlemlenmiştir. 

Wang vd., (2007a, 2007b ve 2007c) soğutma çevrimi içerisine yerleştirilen FDM’li soğuk depolama tankının sistem 
performansına etkisini incelemiştir. Wang vd., (2007a ve 2007b) dinamik bir matematiksel model oluşturmuş 
ve modelin doğruluğunu deneysel bulgularla ortaya koymuştur. Wang vd., (2007c) ise FDM’li soğu depolama 
tankının farkı pozisyonları için (kondenser girişi, evaporatör girişi ve kompresör girişi) sistem performansını 
incelemiştir. Yapılan bu ilavelerle kızgınlık derecesinin azaltıldığı ve sistem performansının (COP) %8 mertebesinde 
arttırıldığı gözlenmiştir. Cheng vd., (2011) ve Cheng & Yuan, (2013) ev tipi buzdolaplarının kondenserinden atılan 
ısı transferinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, kondenser çevresine şekilce-kararlı FDM yerleştirmiştir. Bu 
uygulama sayesinde sistem performansında (COP) artış sağlandığı ve buzdolabı iç sıcaklığının zamana göre daha 
kararlı hale getirildiği belirtilmiştir.
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Bu çalışmada dikey tip bir içecek soğutucusunun zamana bağlı sıcaklık dağılımı ANSYS-FLUENT paket programıyla 
sayısal olarak elde edilmiştir. Soğutucunun iç sıcaklık dağılımı, FDM’li ve FDM’siz iki durum için karşılaştırmalı 
olarak elde edilmiştir.

PROBLEMİN TANIMI

Bu çalışmada faz değişim malzemelerinin ticari tipte bir içecek soğutucuna uygulanması nümerik olarak 
incelenmiştir. Faz değişim malzemesi uygulanmış ve uygulanmamış sonuçlar karşılaştırılarak FDM’nin kompresör 
çalışma/durma sürelerine ve iç sıcaklık dağılımlarına olan etkileri gözlenmiştir.

İncelenen soğutucu, ticari içecek soğutucu piyasasında soğutma hacmi açısından en çok talep gören modeldir. 
Soğutucunun kesiti ve indirgenen iki boyutlu matematiksel modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Soğutucunun 
ön yüzeyinde camlı kapak bulunurken, arka yüzeyin 19 mm önüne plaka tipi (rollbond) evaporatör düşey olarak 
yerleştirilmiştir. FDM’siz durum için bu kısım hava boşluğu olarak bırakılırken FDM’li durumda evaporatöre yapışık 
şekilde 5 mm kalınlığında FDM haznesi bu kısma yerleştirilmiştir. Böylece FDM’li çözümlemelerde arka yüzey 
önündeki boşluk 14 mm’ye düşmüştür. Soğuk havanın hacim içerisinde sirkülasyonunu sağlamak amacıyla, 
evaporatör üzerinde tavana yakın bölgede radyal evaporatör fanı bulunmaktadır. Radyal evaporatör fanı 
kompresör duruş ve kalkışından bağımsız olarak sürekli devrede olup, soğutma hacmi içerisindeki havayı sürekli 
şartlandırmaktadır. Soğutucunun genişliği ve yüksekliği sırasıyla W = 0.55 m ve H = 1.64 m olup Şekil 1(b) üzerinde 
gösterilen boyutlar ise şu şekildedir:  W1 = 0.33 m, W2 = 0.22 m, H1 = 1.54 m ve H2 = 0.1 m.

Sisteme tanımlanan basınç artımı ve evaporatör yükü değerleri kararlı durum analizleri neticesinde elde edilmiştir. 
Fan için basınç artımı değerinin tanımlanması için basınç artımı ΔP = 20 ila 75 Pa arasında değiştirilerek parametrik 
analizler gerçekleştirilmiş ve elde edilen sayısal sonuçlar deneysel hız ölçümleriyle karşılaştırılmıştır. Buna göre 
ΔP = 50 Pa için fan emişinde ve evaporatör üzerinde deneysel ölçümlerle benzer sonuçlar elde edilebildiği tespit 
edilmiştir. Evaporatör soğutma yükü (qevap( T )) ise emiş menfezi ortasına yerleştirilen bir sıcaklık ölçüm noktasının 
(T noktası) fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Buna göre iç ortam sıcaklığının düşmesiyle birlikte soğutma yükü de 
doğrusal olarak azalmaktadır. T noktasının sıcaklığı aynı zamanda termostatik kontrolcü olarak da kullanılmıştır.      
T sıcaklığı önceden tanımlanan alt değere ulaştığında kompresör devreden çıkmakta ve evaporatör yüzeyi 
adyabatik olmaktadır. T sıcaklığının üst değere ulaşmasıyla birlikte kompresör tekrar devreye girmekte ve                     
T sıcaklığına bağlı olarak evaporatör yüzeyine ısı akısı tanımlanmaktadır. Bu çalışmada üst ve alt limit sıcaklıkları 
sırasıyla 280 K ve 273 K olarak belirlenmiştir. 

Soğutucu kesiti 2 boyutlu matematiksel model
Şekil 1. Soğutucu geometrisi ve matematiksel model

Soğutucu çevresi dış ortam sıcaklığı 298 K, kompresör 
bölmesinin bulunduğu kısmın yüzey sıcaklığı 313 K, 
kondenserin bulunduğu arka duvar ise 303 K olarak 
sabit sıcaklıkta tanımlanmıştır.

Yönetici Denklemler ve Çözüm Yöntemi

Soğutucu içerisindeki zamana bağlı iki boyutlu akışın 
sayısal olarak modellenmesi için yönetici denklemlerde 
aşağıdaki indirgemeler yapılmıştır,

•Hava newtonyen, sıkıştırılamaz ve ısıl özellikleri 
sabittir,
•Akış türbülanslıdır,
•Viskoz ısınma ve ışınım ihmal edilebilir,

Sıralanan bu basitleştirmeler göz önüne alındığında kütle, momentum ve enerji korunumdan elde edilen                     
Navier-Stokes denklemleri aşağıdaki formlara indirgenebilir.

Kütle 
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x-momentum

                       (1)

y-momentum
                       (2)

Enerji 
                       (3)

Burada hız, basınç ve sıcaklık değişkenleri zaman ortalamalı olarak tanımlanmıştır. Türbülanslı akıştan kaynaklanan 
ilave Reynolds gerilmelerinin modellenmesi yerine girdap-vizkosite yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşımda 
türbülans etkileri korunum denklemlerine türbülans viskozitesi terimi olarak ilave edilmektedir:

                       (4) 

Türbülans kinetik enerjisi ( k ) ve yayınım hızı (  ) terimlerinin belirlenmesi için realizable k-epsilon modeli 
uygulanmıştır. Realizable k-epsilon yönteminde yukarıda verilen transport denklemlerinin yanı sıra türbülans 
kinetik enerjisi ve yayınım hızının belirlenmesi için aşağıdaki diferansiyel denklemler çözülmektedir.
Kinetik enerji
                       (5)

Viskoz yayınım

                       (6)

Faz değişim etkisinin göz önüne alındığı modelde model içerisinde FDM’ye ait bir hacim oluşturulmuştur. FDM 
içerisindeki doğal taşınım etkileri ihmal edilerek hazne iletim etkin faz değişimi modellenmiştir. FDM’nin katı-sıvı faz 
değişimi gizli ısısının enerji denklemine dahil edilmesi için etkin ısı kapasitesi yöntemi uygulanmıştır. 

Bu yöntemde faz değişiminin tek bir sıcaklık yerine                                                               gibi bir sıcaklık aralığında gerçekleştirdiği 
kabul edilmektedir. Bu ara bölge için FDM’nin ısı kapasitesi aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

                       (7)
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burada hsf faz değişim gizli ısısı, cs ve cl ise sırasıyla FDM’nin katı ve sıvı fazlarına ait ısı kapasitesidir. 
FDM’nin ısıl özeliklerinin katı ve sıvı fazlar için farklı ancak sıcaklığa bağlı değişmediği kabul edilmiştir. 

Eşitlik (1) ila (6) arasında verilen denklemler ANSYS-FLUENT paket programında kontrol hacimleri yaklaşımıyla 
çözümlenmiştir. Hesaplama bölgesi 250 bin kontrol hacmine ayrılmış ve katı yüzeyler üzerinde kontrol 
hacmi yoğunluğu arttırılmıştır. Basınç ve momentum denklemlerinin çözümünde SIMPLE çözüm algoritması 
uygulanmıştır. Taşınım terimlerinin ayrıştırılması için QUICK ayrıştırma şeması kullanılmıştır. Zaman adımı olarak                                                      
Δt = 2 s seçilmiş ve her bir zaman adımı için tüm transport denklemlerinin yakınsama kriteri 10-7 olarak tanımlanmıştır.

BULGULAR

Sayısal analizler sonucu elde edilen bulgular bu kısımda hem akış, hem de ısıl olarak değerlendirilmiştir. Soğutucu 
fanının kompresörden bağımsız olarak sürekli açık olması ve sistem içerisindeki doğal taşınımın ihmal edilmesinden 
dolayı, soğutucu içerisindeki akış dağılımı zamana bağlı değişmemektedir. Şekil 2’de FDM’li ve FDM’siz soğutucu 
geometrileri için akış dağılımları sunulmaktadır. Akım fonksiyonlarının genel yapılarının birbirine benzediği 
görülmektedir. Fan menfezinin bulunduğu kısımda ani daralmadan dolayı akışta ayrılma meydana gelmektedir. 

Bu bölgede ana akışın karşıt yönünde iki küçük sirkülasyon 
hücresinin oluştuğu görülmektedir. Kompresör basamağının 
akış ayrılmasına sebep olduğu ve basamak içerisinde ana 
akışa ters yönde sirkülasyon hücreleri oluşmaktadır. Akış 
yapıları birbirine benzemekle birlikte büyüklük olarak farklılık 
gözlenmektedir. FDM’li soğutucunun en büyük akım fonksiyonu 
değeri FDM’size oranla yaklaşık olarak %55 daha düşüktür. 

Şekil 3’te ise düşey yönde seçilen dört hat için genişlik 
boyunca hızın düşey bileşenin değişimi karşılaştırmalı olarak 
sunulmuştur. Hız dağılımları benzer değişim göstermekle birlikte 
hız büyüklüklerinin %50 mertebesinde azaldığı görülmektedir. 
Evaporatör arkasına yerleştirilen 5 mm kalınlığındaki FDM 
haznesi akış alanını daraltmakta ve sistemdeki basınç 
düşümünü arttırmaktadır. Her iki soğutucu geometrisi için aynı 
basınç artımı tanımlandığından sistemdeki hız değerleri belirgin 
bir şekilde düşmektedir.
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(a) FDM’siz (b) FDM’li
Şekil 2. Soğutucu içi hava dağılımı

Şekil 3. Farklı yükseklikler için soğutucu genişliği boyunca hız değişimi 
FDM’siz soğutucu FDM’li soğutucu

FDM’li ve FDM’siz soğutucular için kompresör açma/kapama kontrolü Şekil 1 üzerinde gösterilen “ T ” noktasının 
sıcaklığı üzerinden yapılmıştır. T noktasının sıcaklığının 273 K değerine düşmesiyle kompresör kapanmakta, bu 
sıcaklığın 280 K değerine yükselmesiyle birlikte kompresör tekrar devreye girmektedir. Şekil 4’te her iki soğutucu 
tipi için T noktası ve evaporatör yüzey sıcaklığının zamana göre değişimleri sunulmaktadır. 

FDM’siz durum için soğutucu iç sıcaklığının yaklaşık olarak 19 dakikada istenen sıcaklığa düştüğü ve üçer dakika 
aralıkla kompresörün devreye girdiği görülmektedir. Diğer taraftan FDM’li durum için ise soğutucu iç sıcaklığının 
istenen değere düşmesi için 142 dakika geçmektedir. Başlangıç için iki soğutucu arasında oluşan bu farkın sebebi 
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FDM’li soğutucu içerisindeki sudan kaynaklı ilave soğutma yüküdür. Bu yük sayesinde kompresörün devreye 
girme sıklığı önemli ölçüde azaltılmıştır. FDM’siz soğutucuya göre FDM bulunan soğutucunun kompresör çalışma 
sıklığı 1/40 oranında azalmıştır. 

FDM’siz soğutucunun sıcaklık-zaman grafiği Şekil 5’te daha detaylı sunulmuştur. Isınma/soğuma periyodu olarak 
isimlendirdiğimiz bir çevrim içinde soğutucu iç sıcaklığı üst limit değerine doğru ısınmakta ve set sıcaklığına 
ulaştığında kompresör devreye girerek soğutucu iç sıcaklığı alt limit değerine doğru hızla soğutulmaktadır. Şekil 5 
üzerinde 1-5 olarak numaralandırılan zamanlar için soğutucu iç sıcaklık dağılımları Şekil 6’da bir arada verilmiştir. 
İlk bir dakikalık sürede hızlı bir şekilde artan evaporatör yüzey sıcaklığının daha sonra iç sıcaklık değeriyle aynı 
davranışı gösterdiği görülmektedir. İç sıcaklık üstel bir değişimle üst limit değere ulaşmaktadır. Kompresörün 
devre dışı kaldığı ısınma döneminde de fanın devrede olmasından dolayı iç sıcaklığın hemen hemen homojen 
bir şekilde arttığı gözlenmektedir. Kompresörün devreye girmesiyle birlikte evaporatör yüzeyi üzerinde soğuyan 
havanın iç ortam sıcaklığını düşürdüğü ve bir dakikadan kısa bir sürede alt limit değerine ulaştığı görülmektedir. 
Kompresör basamağındaki ters akıştan dolayı bu kısımda sıcak bir bölge oluşmaktadır.

 
FDM’li soğutucunun sıcaklık-zaman grafiği ise Şekil 7’de 
sunulmuştur. FDM’siz duruma göre ısınma periyodunun 
çok fazla uzun olduğu görülmektedir. Soğutucu iç 
sıcaklığının tanımlanan üst limit değerine ulaşması 
yaklaşık olarak 85 dakika sürmektedir. Soğutucu 
içerisindeki ısıl yükün boş duruma göre daha fazla 
olmasından dolayı kompresör açık kalma periyodu da 
20 dakikaya ulaşmaktadır. FDM’siz soğutucudan farklı 
olarak evaporatör yüzey sıcaklığı hem ısınma hem de 
soğuma dönemlerinde iç ortam sıcaklığından yaklaşık 
2°C daha düşüktür. FDM’den kaynaklı bu etkiden dolayı 
iç ortam daha geç ısınmakta (veya soğumaktadır).

Şekil 7 üzerinde 1-5 olarak numaralandırılan zamanlar 
için soğutucu iç sıcaklık dağılımları Şekil 8’de bir arada 
verilmiştir. Kompresörün devre dışı kaldığı ısınma 

döneminde de fanın devrede olmasından dolayı evaporatör arka yüzeyine yerleştirilen faz değişim malzemesi 
iç ortamı uzun bir süre boyunca düşük sıcaklıkta tutabilmektedir. FDM’siz durumdan farklı olarak bu sistem için 
soğumanın homojen olmadığı söylenebilir. FDM’nin soğutma etkisiyle evaporatör çevresi ve akış alanında düşük 
sıcaklık bölgesi oluşmaktadır. 

Evaporatör üzerinden geçen hava kompresör basamağına çarparak saat yönünde büyük bir dolaşım oluşturmaktadır 
(Şekil 2). Burada dış bölgenin hızı daha yüksek ve orta alandaki akış hızı sıfıra yakın olduğundan (Şekil 3) evaporatör 
üzerinden taşınan soğuk hava iç ortamda halkasal bir soğuk bölge oluşturmaktadır. Soğutucunun orta kısımlarının 
sıcaklığının düşmesi taşınımdan ziyade iletimle oluşmaktadır. 
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Şekil 4. T noktası ve evaporatör sıcaklıklarının zamanla değişimi

Genel görünüm FDM’li durum için bir periyot

Şekil 5. FDM’siz soğutucu için T noktası ve evaporatör 
sıcaklıklarının zamanla değişimi
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(1)
t = 466.5 dk

(2)
t = 500 dk

(3)
t = 551.67 dk

(4)
t = 570.00 dk

(5)
t = 575.83 dk

Şekil 7. FDM’li soğutucu için T noktası ve evaporatör sıcaklıklarının zamanla değişimi

Şekil 8. FDM’li soğutucu sıcaklık dağılımları

(1)
t = 465.83 dk

(2)
t = 500 dk

(3)
t = 551.67 dk

(4)
t = 570.00 dk

(5)
t = 575.83 dk

Şekil 6. FDM’siz soğutucu sıcaklık dağılımları
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SONUÇLAR

Bu çalışmada ticari tip bir soğutucunun kompresör çalışma/durma süreleri ve iç sıcaklık dağılımı FDM’li ve FDM’siz 
durumda nümerik olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

•Özdeş fan kullanılan her iki soğutucuya ait hız dağılımları benzerlik göstermekle beraber, hız büyüklükleri 
arasında %50 mertebesinde bir fark elde edilmiştir. FDM’li soğutucunın hız büyüklükleri FDM’size oranla %50 daha 
küçüktür. Bu durum evaporatörün arkasında bulunan FDM haznesinin sebep olduğu ekstra basınç düşümünden 
kaynaklanmaktadır.

•Kompresör çalışma ve durması ile oluşan çevrim FDM’siz soğutucuda 3 dakikada tamamlanırken FDM’li 
soğutucuda faz değişim malzemesinin gizli ısısı  etkisiyle 110 dakikada tamamlanmaktadır. Ayrıca FDM’li 
soğutucuda hava hızının düşmesi taşınımla olan ısı geçiş hızının da azalmasını tetikliyor olabilir. FDM’li durum için 
fan basınç artımının yükseltilmesi ısı transferini artırıcı bir etki sağlayabilir.

Çevrim sıklığının azalması ile birlikte kompresörün ilk kalkışta şebekeden çekmiş olduğu yüksek değerlerdeki 
güç&akım sıklığıda azaldığından enerji tüketiminde belirgin bir düşüş olması beklenmektedir.
•FDM’siz durumda kompresör çalışma süresi/çevrim süresi oranı yaklaşık %30 olmaktadır. 24 saate oranlandığında 
kompresör çalışma süresi 7,2 saat olarak bulunur. FDM’li durumda ise bu oran yaklaşık %20dir ve 24 saate 
oranladığında 4,8 saattir. Yani FDM’li durumda kompresör çalışma süresi ve enerji tüketim değeri %67 oranında 
azalmıştır.

•Kompresörün kapalı olduğu durumda FDM’siz soğutucuda görülen homejen ısınma FDM’li soğutucuda yerini 
bölgesel sıcaklık farklarına bırakmıştır. Bunun sebebi faz değişim gizli ısısı etkisiyle evaporatör sıcaklığının düşük 
değerde kalmasıdır.

•Soğutucu hacminin orta kısmındaki durgun hava ve geometride bulunan kompresör bölmesindeki basamaklı 
yapı hacimde homojen bir ısıl davranış elde edilmesini engellemektedir.•
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üzerine serpin ve fırında 5 dakika kadar -peynirler eriyinceye kadar- pişirin.
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Bu yemeğe uygun diğer balıklar: Kofana, minekop, kırlangıç, lipsoz, sinarit, karagöz, mezgit, lüfer, trança, mercan, 
fangri
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1 kg levrek
125 gr tereyağı
3 çorba kaşığı un
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150 gr kaşar peyniri rendesi
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Tuz
Karabiber
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FAALİYET ALANLARI 

Tüzel Üyeler

1 ACS
2 Aday İklimlendirme
3 A Klima
4 Ak-Maks
5 Aksal
6 Alser
7 A.T.C.
8 Bal-Ay-Ka Müh.
9 Barlas Soğutma

10 Başarır Soğutma
11 Bentcam Kompozit
12 Buzçelik
13 Bütaş Klima
14 Cantek
15 CVS
16 Daikin
17 Delta Klima
18 Dinamik Isı
19 DK Müh.
20 Doğu İklimlendirme
21 Dostlar Mekanik
22 Egefer
23 Ekofin
24 Ekonsat
25 Ema Enerji
26 Emsaş
27 Eneko
28 Ercan Teknik
29 Ergül Teknik
30 FabricAir
31 Form
32 Friterm
33 Gelişim Teknik
34 Gurvent
35 Güntaş
36 Gürçelik
37 HB Mekanik
38 HCS Teknik
39 Isıdem Yalıtım
40 ISM Makina
41 İm Makina
42 İmas
43 İmbat
44 İmeksan
45 İnci Enerji
46 Karataş Soğutma

47 Karyer 
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48 Klas Klima

49 Klimaİtalya

50 Klimasan

51 Kliterm

52 Lazer

53 Makro Teknik

54 Mekanik Tesisat 

55 Merkez Rezistans

56 Messan

57 Meytes Tesisat

58 Mitsubishi Electric

59 MS Klima

60 MTT

61 Murat Teknik

62 Nursaç Havalandırma

63 Ode Yalıtım

64 Ontek

65 Otto Otomasyon

66 Öge Müh.

67 Öz-Ge Müh.

68 Pnöso

69 Prodek

70 Rast Enerji

71 RD Grup

72 Ref Isı

73 Salvo

74 Savaşlar

75 Sevel Dondurma Makinaları

76 Systemair HSK

77 Tekan Teknik

78 Teknion

79 Terkan

80 Termokar

81 Termomak

82 Termosan

83 Tolerans Müh.

84 Trio İklimlendirme

85 Trox Turkey

86 Tunç Tesisat 

87 Türkoğlu Makina

88 Ulus Soğutma

89 Uzay Mekanik

90 Ün-Sal Makina

91 Üntes

92 Üstünsoy Soğutma

93 Venco

94 Yılmazer
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