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“Bilmek, küçücük bir olgu
 Bildiğini sanmak küpküçücük bir algı
 Bilmemek bilenlere, ne de bildiğini sananlara bir olgu,
 İşte ilim de bu, bilim de bu, silim de bu.”

        Özdemir ASAF 1961-1981 Etikalarından 189 Nolu etika.

Özdemir ASAF’ın Etikalarını okurken söylenecek bir söz kalmadı,  
söylenecek her şey söylenmiş duygusunu yaratıyor bende. Öylesine 
düşünülmüş, özümsenmiş ve şiir gibi ifade edilmiş düşünceler ki; 
sizleri alıp götürüyor, dalıp düşüncelere yönlendiriyor. Amacı da  
buydu herhalde ki, verimliliği çok yüksek satırlar. Her etika üzerine
neler neler düşünür yazarsınız kim bilir hepiniz?

Bu etika beni Üniversite-Sanayi işbirliğinde yaşadığımız sorunları irdelemeye yöneltti. Hem üniversitelerde 
çalışan öğretim üyeleri ve hem de sanayide çalışanlar ve de sanayiciler nedense her şeyi bilmek olgusunda. 
Her konunun uzmanı olarak, kendini yetkin ve vazgeçilmez olarak o alanda bir bilen olduğu iddiasındadır. 
Oysa bildiğini sanmak bir küpküçücük algıcık, Özdemir ASAF’ın dediği gibi. Kim bilir ne yanılgılarımız var bu 
bildiğimizi iddia ettiğimiz konularda. Nedense bildiklerimizi birleştirmek yanılgılarımızı ortadan kaldırmak 
olasılığı varken, bir araya gelemeyişlerimiz üretkenliklerimizi azaltıyor, bunun farkında değiliz çoğu kez…

Bu birlikte üretimin çok önemli bir güç olduğunun farkına vardığımızda, hem sanayicilerimiz, hem 
Üniversitelerde çalışan araştırmacılarımız ve hem de Ülkemiz beklenen atılımları gerçekleştirebilecekler. 
Ülkemizde de bu konunun önemine atfen son yıllarda Ar-Ge desteklerinin önemli oranlarda arttığını 
gözlemlemekteyiz. Buna paralel giderek önemli sayıda, birlikte gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmasının 
başlatıldığını, yürütüldüğünü ve tamamlandığını gözlemlemekteyiz. Tesisat sektöründe de bu birlikte üretim 
çalışmalarının hem sayısal ve hem de nitelik anlamında üretken kılınması bir gerekliliktir. Bu kapsamda 
Üniversitelerimizde mevcut Ar-Ge’ye yatkın ve gönüllü öğretim üye ve elemanları ile sanayicilerimizin ortak 
çalışma platformları ile Ar-Ge yapmaları, her iki kesimin de bildiklerini birleştirmelerini sağlayabilecektir. 
Yoksa üretimler bildiğimizi sandıklarımızla kısıtlı kalacak ve bu rekabet ortamında Ülkemiz İklimlendirme 
sektörü olması gereken bir konumda olamayabilecektir.

Üniversite-Sanayi işbirliklerinin geliştirileceği platformların artırılması gerekliliktir. Teknopark ve benzeri 
oluşumlar ile Üniversite ve Sanayiciler bir araya getirilmeli ve birlikte üretimlerin gerçekleştirileceği öğretim, 
araştırma vb. ortak örnek çalışmalara başlanmalıdır. Sanayiden gelen çok sayıda sorun çözücü, ürün ve 
teknoloji üretken lisansüstü tez konuları Üniversitelerimizde daha fazla çalışılmalıdır. İklimlendirme Sanayi 
Sektörümüz de bu çalışmalarda örnek ve öncü konumda olmalıdır.

Sözün özü: Kontrol edilemeyen güç ve birikim güç değildir. Kontrol etmede bir başka bakış açısına gerek 
duyulabilir. Üniversite-Sanayi işbirlikleri ve Ar-Ge çalışmaları istenen ve özlenen düzeylere çıkarılmalıdır. 

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör
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Sayın Soğutma Dünyası Okurları, 

2016 yılının sonuna geldiğimiz bu 
günlerde Derneğimiz adına faaliyetleri 
bol bir yılı tamamlamış olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Yalnızca 
son 3 ayda Chillventa (Almanya) ve 
Cold Chain Expo (İstanbul) fuarlarına 
standlı katılım, İran HVAC-R fuarına 
üyelerimiz ile beraber Ticaret Heyeti 
Organizasyonu, 3 teknik eğitim, 1 
üniversitede sektör sunumu, 2 ayrı 
firmaya meslek dalımızda öğretim 
gören öğrenci kardeşlerimizle beraber teknik gezi, 2 seminer ve 1 öğle 
buluşması gerçekleştirdik. Bunların haricinde Derneğimiz tarafından yürütülen 
5 projeden biri olan, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu 
girişimi kapsamında gerçekleştirilen, “Geleceğe Değer Katmak” projesi için 
İzmir Vali Yardımcısı ve İZKA Genel Sekreteri Sayın Mustafa HARPUTLU’nun 
heyet başkanlığında İtalya’da proje ortaklarımızı ziyaret edip toplantılar 
gerçekleştirdik.  

Yurdumuzun içinde bulunduğu bu zor günlerde, bizlere düşenin çalışmak, 
üretmek, sektörümüz ve dolayısı ile ülkemize daha fazla katkı sağlamak 
olduğunun bilinci ile çalışmalarımızı hız kesmeden yürütüyoruz. Yaşadığımız 
sürecin zorluklarını; umudumuzu yitirmeden, birlik, beraberlik ve 
bütünlüğümüzü kaybetmeden, toplumumuza zarar vermeye çalışan negatif 
etkileri pozitife çevirme kararlılığı ile hareket ederek aşabileceğimizi biliyor 
ve bu düşünce ile tüm dernek personelimiz ile beraber EHİS kümemiz için 
çalışıyoruz.

Değerli Soğutma Dünyası Okurlarımız,

Başkanlığını yürüttüğüm 2015-2017 dönemi Yönetim Kurulumuz, görev 
süresini 2017 Ocak ayında gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısı 
ile tamamlayacak. Görev süremiz boyunca gönüllülük ilkesi ile sürdürülen 
dernek çalışmalarımızda tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla beraber 
derneğimiz ve EHİS kümemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştık. Derneğimizi ulusal ve uluslararası ortamlarda temsil ederken, bunun 
yanı sıra dernek kuruluş tüzüğünden gelen sorumluluklarımızı aksatmamaya 
çalıştık. Ümit ederim ki eksik bir kısım kalmamıştır... Bu noktada en büyük 
yardımcılarımız ise profesyonel dernek çalışanlarımız olmuştur.   

Derneğimizin de aralarında bulunduğu, insanların gönüllü olarak bir araya 
gelmesiyle oluşturulan sivil toplum kuruluşları, demokratik bir toplum 
yaratılmasında, devlet-toplum, birey ilişkilerinin demokratik bir şekilde 
düzenlenmesinde ve aktif ve sorumlu vatandaşlığın yaşama geçmesinde 
önemli bir rol oynar. Sektörümüz bu anlamda sektörel fuarı, ihracatçı birliği, 
sektör meclisi, vakıf ve dernekleri ile kümelenme çalışmaları doğrultusunda 
örnek sektörlerden birisidir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
ESSİAD’ın ve tüm sektör paydaşlarının ülkemiz adına yüksek katma değere 
sahip güzel işlere imza atacağı inancındayım. 

2017’nin ülkemize ve dünyaya daha fazla barış ve huzur getirmesi dileklerimle 
saygılarımı sunarım. 

Saygılarımla,

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı
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ESSİAD Chillventa Fuarı’nda

EHİS sektörünün prestijli fuarları arasında yer alan ve yerli/yabancı 
firmaları ve ziyaretçileri bir araya getiren Chillventa Fuarı 11-13 Ekim 
2016 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirildi. 

ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER 
MENKÜ’nün katıldığı fuarda dernek ve küme faaliyetleri ile birlikte EHİS 
LAB projesi ile ilgili gelişmeler hakkında ziyaretçilere bilgi aktarıldı.

Ayrıca fuar sırasında sektör dergilerinin yer aldığı basın yayın tanıtım 
standında ESSİAD’ın yayın organı olan Soğutma Dünyası dergisinin 
dağıtımı yapıldı.

Üyelerimiz Chillventa Fuarı’nda 

Buzçelik Cantek Friterm

İmbat Karyer Messan

Vergi ve Cezaların Yeniden Yapılandırılması Paneli  Gerçekleştirildi
ESSİAD tarafından düzenlenen Vergi ve Cezaların Yeniden 
Yapılandırılması Paneli, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşti.
 
Dr. Mustafa ALPASLAN’ın sunumu ile gerçekleşen panelde; 6736 
Sayılı Yeni Vergi Affı Kanununun getirdikleri, vergi ve cezalar ile ilgili 
alacakların yeniden yapılandırılması konularında güncel gelişmeler 
katılımcılara aktarıldı. Dinleyiciler, uygulamada karşılaştıkları 
sorunları tartışma fırsatı buldular.

EKİM KASIM ARALIK 2016 YIL: 19  SAYI: 756
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ESSİAD tarafından yürütülen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabet Yeteneğinin 
Geliştirilmesi Tebliği kapsamında desteklenen Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme, Soğutma (EHİS) 

Kümesinin İhracat Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 17-20 Ekim 2016 tarihleri arasında İran 
Yurtdışı Ticaret Heyeti organizasyonu düzenlendi. Heyete katılan ESSİAD üyeleri İran HVAC-R sektörü ile 

yapılabilecek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

İran Yurtdışı Ticaret Heyeti Organizasyonu ile EHİS 
Sektörü Yeni Pazarlara Açılıyor

UR-GE faaliyetlerine hız kesmeden devam eden ESSİAD, yurtdışı ticari heyetlerinin ilki olan İran Ticari Heyeti’ni 
17-20 Ekim 2016 tarihlerinde proje katılımcısı üyelerinden Ak-Maks, Aksal, Dinamik Isı, Eneko, Ema, Emsaş, 
Ekofin, Terkan ve İmbat ile ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL ve Kurumsal İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze 
AKÇAY’ın katılımı ile gerçekleştirdi.

Program kapsamında; 15. İRAN HVAC-R Fuarını da 
ziyaret eden heyet, fuar alanında İklimlendirme Sanayi 
İhracat Birliği (İSİB) standında İran’lı iş adamları ile ikili iş 
görüşmeleri gerçekleştirdi. ESSİAD’ı temsilen Aylin GEL 
ve Gamze AKÇAY 15. İRAN HVAC-R fuarına stantlı katılım 
gösteren üyelerimizden KLS, ACS, İmeksan, Cantek ve Üntes 
yetkililerini ziyaret etti.

İran Yurtdışı Ticaret Heyeti organizasyonumuza destekleri için İSİB’e 
teşekkür ederiz.

EKİM KASIM ARALIK 2016 YIL: 19  SAYI: 758
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Heyetin ilk gününde İran Türkiye Ticaret Müsteşarlığı ziyaret edildi ve EHİS kümesinin tanıtımı yapılarak İran 
Ticaret Müşaviri Sayın Cengiz GÜRSEL ile toplantı gerçekleştirildi. İran’ın genel ekonomik ve ticari hayatı hakkında 
bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda sektörümüze ilişkin işbirliği fırsatları hakkında görüşüldü. 

Bir diğer önemli toplantı ise, İran’ın en önemli 
derneklerinden olan ICCAIR (İran Müşavirler ve 
Taahhütçüler Derneği) ile gerçekleşti. İklimlendirmeden 
inşaat sektörüne, elektrik-elektronik sektöründen 
tesisat mühendislerine kadar oldukça geniş bir 
alanda faaliyette bulunan derneğin genel merkezinde 
gerçekleşen toplantıda ESSİAD Genel Sekreteri Aylin 
GEL, ESSİAD ve EHİS kümesinin tanıtımını içeren bir 
sunum gerçekleştirdi. Dernek faaliyetleri hakkında bilgi 
aktararan ICCAIR Genel Sekreteri Dr. M. GHARAVI İran 
ile Türkiye arasında yapılacak olan iş birliklerinin her iki 
ülkenin de ekonomisine katkı sağlayacağını, bununla 
beraber İran’lı iş adamlarının tek yönlü ticarete sıcak 
bakmadıklarını, ülkelerine yapılacak olan yatırımlara 
ise açık olduklarını bildirdi. 

Başarı ile düzenlenen heyet organizasyonu sonrasında ihracat kapasitesini arttırmaya yönelik olarak Moskova ve 
Gürcistan pazarlarına heyet çalışmaları başlamıştır.

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

EKİM KASIM ARALIK 2016 YIL: 19  SAYI: 7510
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ISH 2017:Partner Ülke Türkiye Basın Toplantısı Gerçekleştirildi
Frankfurt’daki banyo ekipmanları, yapı hizmetleri, enerji, 
havalandırma ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında 
sektörümüzün de önemli fuarlarından olan ISH, sıhhi tesisat, 
ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe 2017 yılında 
gerçekleşecek olup, fuar ile ilgili son gelişmeleri paylaşma 
amacıyla ISH 2017:Partner Ülke Türkiye Basın Lansman 
Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat 
KARAKAŞ’ın katıldığı toplantıda T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı V. Tarık SÖNMEZ, Messe Frankfurt CEO’su Wolfgang 

MARZİN, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ, DEİK ve DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
VARDAN ile Almanya’dan Federation of German Heating Industry (BDH), Association of Air Conditioning and 
Ventilation in Buildings (FGK), Association of The German Sanitation Industry (VDS) ve The German Sanitation, 
Heating and Air Conditioning Association (ZVSHK) dernek başkanları konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda banyo 
ekipmanları, yapı, enerji, havalandırma ve yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründeki gelişmeler ve yenilikler 
aktarıldı. 

ESSİAD Komisyonları Çalışmalarına Devam Ediyor

ESSİAD 2015-2017 Dönemi faaliyet programı çerçevesinde 
kurulan komisyonlar çalışmalarına devam etmektedir. Bu 
kapsamda, 07.11.2016 ve 25.11.2016 tarihlerinde Web Sitesi, 
Soğutma Dünyası, Reklam, Tanıtım Komisyonu ve Mesleki 
Yeterlilik Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi. 

Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ’ün başkanlığında 
toplanan Web Sitesi, Soğutma Dünyası, Reklam, Tanıtım 
Komisyonu ESSİAD web sitesinin yenilenmesi ve Soğutma 
Dünyası dergisinin 2017 yılı fiyatlarının belirlenmesi amacıyla 
çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı gün toplantı gerçekleştiren bir 

diğer komisyon olan Mesleki Yeterlilik Komisyonu ise; Mesleki Yeterlilik standartlarının oluşturulması ve ESSİAD’ın 
Akredite Sınav Merkezi olması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.

Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) 
tarafından düzenlenen, laboratuvarların ISO/IEC 17025 
Standardına göre Kalite Yönetim Sistemi kurma, uygulama, 
geliştirme ve akreditasyon süreçleri konusunda genel 
bilgilenmeleri amacı ile gerçekleştirilen TS EN ISO/IEC 17025 
Deney Laboratuvarları Akreditasyon Eğitimi’ne EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı. 

TÜRKAK 17025 / Baş Denetçisi Güven DEMİRKAZIK tarafından 
sunulan, ISO/IEC 17025 Standardı; deney ve kalibrasyon 
laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartları ve laboratuvarın 
teknik açıdan doğru ve güvenilir sonuçlar üretme kabiliyetini, 

teknik yeterliliğini ele almaktadır. Laboratuvar yeterliliğinin göstergesi olarak uluslararası düzeyde tek bir standardın 
kullanılmasıyla, dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının birbiriyle 
aynı seviyede rekabet etmesi amaçlanmaktadır. Yoğun katılım ile gerçekleşen eğitimde katılımcılar deneyimlerini 
paylaşma ve görüş alışverişi yapma imkanı da buldu.

TS EN ISO/IEC 17025 Deney Laboratuvarları Akreditasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

Bülbül Mah. Irmak Cad. No:40 Beyoğlu/Dolapdere/İstanbul Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Fax: (0212) 255 01 14
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’nde sektör sunumu gerçekleştirildi. 
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Üntes İzmir Bölge Müdürü 
Ebru KARAKIRAN, Genel Sekreter Aylin GEL ve Eneko Genel 
Koordinatörü Macit TOKSOY’un katılımları ile gerçekleştirilen 
sunumda öğrencilere sektörümüzü tanıtma imkanı elde 
edildi. 

ESSİAD OKULDAN İŞE PROJESİ

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Sektör Sunumu 
Gerçekleştirildi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
katılımları ile ESSİAD üyelerinden Gürçelik ve Sevel firmalarına teknik gezi düzenlendi. Öğrencilerin, fabrikaların 
üretim süreci ve cihazların kullanımları ile ilgili bilgi sahibi oldukları teknik gezide; sektörümüzde kullanılan 
cihazların üretim aşamaları ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Gürçelik ve Sevel Firmalarına Teknik Gezi Düzenlendi

Gürçelik Sevel

Üye Ziyaretleri Devam Ediyor

ESSİAD üye ziyaretleri kapsamında, dernek üyelerinden ISM 
Mini Bar Genel Müdürü Niyazi ŞENCAN ziyaret edilmiştir.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Başkan 
Yardımcısı Suat KARAKAŞ ve Genel Sekreter Aylin GEL’in 
katılımları ile gerçekleştirilen ziyarette dernek faaliyetleri ve 
yürütülen projeler ile ilgili gelişmeler aktarılarak üyelerimize 
katkı sağlayacak olan faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur.
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ESSİAD’dan Haberler

UR-GE EĞİTİMLERİMİZ

Endüstriyel Tasarım Eğitimi

ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında 
desteklenen UR-GE Projesi dahilinde, Vego Danışmanlık’tan Özlem 
PERŞEMBE’nin sunumu ile Endüstriyel Tasarım Eğitimi gerçekleşti.

İlgili eğitimde ürün geliştirme süreci, tasarım rehberi kriterleri, ürün-
pazar-kullanıcı araştırma yöntemleri ve yenilikçi fikir geliştirme 
metotları hakkında katılımcılarımıza bilgi aktarıldı. Uygulamalı çalışma 
ile katılımcılar gruplar halinde kendilerine verilen projeyi tasarlayarak, 
İzmir Kule Tasarım Proje çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma sonunda 
Midye’yi çağrıştıran Kule Tasarımı birinci oldu.

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

ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında 
desteklenen UR-GE Projesi dahilinde, Çınarlı Meslek ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde yer alan İklimlendirme Laboratuvarında Fevzi 
BALKAN ile Serhat KARANFIL’in sunumları ile “El Aletleri ve 
Aksesuarları” eğitimi gerçekleştirildi. 

Soğutma komponentleri, dijital manifold ve termal kamera 
kullanımlarını da içeren eğitimde, sektörümüzde kullanılan 
teknolojik el aletlerinin doğru kullanımları hakkında bilgi verilerek, 
katılımcıların laboratuvar ortamında uygulama yapması sağlandı. 
Kişilerin bireysel ölçüm yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen eğitimde termal kameralar ile net ölçüm 
yapılması hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı. Eğitim katılımcıları farklı bakış açılarıyla daha önce yaptıkları 
uygulamaları değerlendirme ve son yenilikleri inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, farklı küme üyeleriyle birlikte 
eğitim almanın önemini vurguladı ve memnuniyetlerini dile getirdi.

El Aletleri Aksesuarları Eğitimi

ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında 
desteklenen UR-GE Projesi dahilinde, Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde yer alan İklimlendirme Laboratuvarında 
düzenlenen ve Ayhan ÖZGEN ile Günay SERBEST tarafından sunulan 
Yük Hesaplama Eğitimi gerçekleştirildi.

Isı kaybı ve ısı kazancı hesaplamalarının doğru yapılması ve 
yapılarda hatalı tesisat kurulumunun önüne geçmeyi hedefleyen 
eğitimde, psikrometrik diyagramın kullanımı ve bölgesel farklarda 
projelendirme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında 
bilgilendirmeler yapıldı.

Yük Hesaplama Eğitimi
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Pencere

Mustafa Kemal YAPAN: “Gıda üretim yatırımları, pahalı ve ciddi yatırımlar. Bu 
yatırımlarda, soğutma konusunda seçilecek firma ile yatırımcı adeta evlilik yapar 

gibi düşünmeliler karar verirken. Sonuçta ortaya bir çocuk çıkıyor. İş devreye almakla 
bitmiyor; sonrasında sistemin bakımı, üretimi aksatmayacak şekilde çalışır vaziyette 

tutulması, gelişmeye açık olması, kapasite arttırma imkanı olması gerekmektedir.”

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

Mustafa Kemal YAPAN: 1954 Antalya doğumluyum. 
Ankara Yenimahalle Teknik Lisesi Elektrik bölümü 
mezunu olarak 1975 yılında İzmir Pınar Süt fabrikasında 
çalışma hayatıma ilk girişi yaptıktan sonra, Pınar Süt’te 
4 sene çalıştım ve askerlik görevi sonrası 1980 yılında 
soğutma sektöründe faaliyete başladım. 1983 yılında 3 
ortak “Timsan Isı” firmasını kurarak Türkiye’de ilk defa 
paket tip soğuk depo cihazlarının üretimine başladık.

SD: Derneğimizin Kurucu Üyelerindensiniz. Bu yönüyle 
Derneğimizin gelişimi ve soğutma sektörünün dünü 
bugünü ile ilgili bizimle neler paylaşmak istersiniz?

Mustafa Kemal YAPAN: Derneğimiz ESSİAD’ın 
1990 yılında kurulması ile soğutma iklimlendirme 
faaliyetlerinin başlı başına bir sektör olduğu ve insan 
hayatında çok önemli bir yeri olduğu anlaşılmış ve 

bilinirliği artmıştır. O yıllarda soğutma malzeme ve 
komponentleri ithalatı, belli firma ve kişilerin elindeydi; 
bilinirliğinin artması, ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler 
pozitif rekabeti de beraberinde getirmiştir.

ESSİAD, üstlendiği vizyon ve misyon ile bu sektörde 
faaliyet gösteren firmaların birbirlerini daha yakından 
tanımasına, işbirliklerine, teknolojinin takibine, ve 
bütün bunların doğal sonucu olarak toplumun yararı 
amacına ulaşmıştır. 

Mesleki bir sivil toplum kuruluşu olan ESSİAD 
Türkiye’de yine bir ilktir. Bu vesile ile kuruluşundan bu 
güne emeği geçen başta Rahmetli  Erol ERTAŞ hocamız 
olmak üzere üstün gayret sarf eden, fedakarca çalışan, 
bugün de halen bu görevi sürdüren başkan, yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarımızın tümüne  ve çalışanlarına 
hepimiz büyük minnet ve şükran borçluyuz.

Bu vesile ile Sevgili Erol ERTAŞ hocamızı rahmet ve 

Bu sayımızdaki Pencere bölümünde ESSİAD Kurucu Üyelerinden ve Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Firma Sahibi Mustafa Kemal YAPAN ile gerçekleştirdiğimiz röportaja yer veriyoruz.
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Pencere

minnetle anıyorum. Bu sektörde faydasının olmadığı 
kimse yoktur inancındayım.

SD: Firmanızın kuruluşu hakkında bize neler 
söylemek istersiniz?

Mustafa Kemal YAPAN: Firmamız Messan Soğutma, 
hedeflediğimiz doğrultuda, kardeşim Makina Mühendisi 
Erdinç YAPAN ile 2002 yılında kurulduğumuz günden 
beri  faaliyetini artan bir ivme ile sürdürmektedir.

Ürettiğimiz yüksek kaliteli ürünler ile gıda sektörüne 
hizmet etmenin yanı sıra ülkemize döviz kazandırıcı 
faaliyetlerin haklı gururunu yaşıyoruz.

Faaliyet olarak ana konu başlığımız “Gıda”. Prosesten 
muhafazaya kadar gıda maddelerinin işlenmesi, ön 
soğutulması, şoklanması, el değmeden transferi, 
paketlenmesi öncesine  kadar ve nihayet depolanması 
aşamalarını bir bütün olarak projelendirip, tasarlayıp, 
üretim ve montajını yapıyoruz. Soğutma cihazı, 
poliüretan soğuk depo paneli, soğuk depo kapılarını ve 
gerekli aksam ve malzemeleri kendi tesisimizin çatısı 
altında üretiyoruz. Gıda üretici firmaların son dört yıldır 
yüksek kapasiteli üretimlerinin ön soğutma ve şoklama 
ihtiyaçlarını karşılayan konveyör bantlı spiral kule 
üretimine başladık, başarı ile sürdürüyoruz.

SD: Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi ve ihracatın 
güçlendirilmesi ile ilgili sizin önerileriniz nelerdir?

Mustafa Kemal YAPAN: Ar-Ge yatırımları tabiidir ki, çok 
önemli bir faaliyettir. Asıl olan teknoloji üretebilmek, 
bunun için yetişmiş personele ihtiyaç var. Bu konuda 
birçok büyük şirket çalışmalarını sürdürüyor Biz 
ülke olarak maalesef bu konuda biraz zayıfız ve çok 
çalışmamız lazım. 

Sektörümüzün üretim kabiliyeti, bilgi ve birikimlerimiz 
oldukça iyi seviyelere geldi. Dünya ölçeğinde artık 
rekabet edebilir seviyelere geldik. Ar-Ge yatırımlarına 
verilen devlet destekleri ile sektöre yenilikler getirmek 
ve yeni pazarlarda yer alma isteğimiz, çabalarımız 
büyük ölçüde desteklenmelidir.

İhracat için kaliteli ve dünyadaki emsal ürünlerle 
rekabet edecek, satacak malımız olmalı derken belli 
standartları göz önüne alarak yaptığımız üretimler 
için  yoğun bir şekilde pazar araştırması yapmalıyız. 
Pazarın ihtiyaçlarını ve taleplerini takip etmeliyiz. Artık 
ülkemizde sektörümüzle alakalı çok değerli büyük 
firmalar var ve ciddi anlamda ihracat yapıyorlar.

Bunun yanı sıra kısaca İSİB (İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği) olarak adlandırdığımız bir ihracatçı 

birliğimiz var. Ve takdir etmeliyiz ki,  çok değerli 
çalışmalar yapıyor.

SD: Meslekteki temel eksikler nelerdir?

Mustafa Kemal YAPAN: Bu mesleği sürdürmekteki 
temel eksiklik  “Nitelikli Mesleki Eğitim” almış teknik 
eleman yetersizliğidir. İş yerimizde her yıl meslek 
liselerinden 3-4 öğrenciye staj yapma imkanı 
sağlayabiliyoruz. Bu öğrenciler elektrik, soğutma & 
iklimlendirme ve (kaynak teknolojisi) metal işleme 
bölümlerinden oluyor. Bu stajyer öğrencilerimizin ilgili 
bölüm öğretmenleriyle yaptığımız görüşmelerde; bu 
meslek kollarındaki öğrenci sayısının her geçen yıl 
azaldığı ve öğrencilerin okudukları, yukarıda belirttiğim 
bölümlerdeki sayının; bir okulda, bir sınıftaki 12-13 
öğrenciye kadar düştüğünü telaffuz ediyorlar. Maalesef 
ki bu, mesleğimiz adına çok vahim bir durum.
EBSO’da ve çeşitli platformlarda bu durumu gerekli 

toplantılarda dile getiriyoruz ve dikkat çekmeye 
çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarına iletiyoruz. 
Mesleki ve teknik eğitimi  daha cazip kılmak ve bu 
konuda yeni stratejiler geliştirmek gerekli. Günümüz 
gençliği emek harcamadan, alın teri dökmeden , masa 
başı işlerde çalışmak istiyorlar ve bu tarz mesleklere 
yöneliyorlar.

Gençler okul yılları bitmesine yakın ne olmak 
istediklerini, hangi alanda çalışmayı arzu ettiklerini 
sorgularlar. Eğer içinde bulundukları koşullar, soğutma 
mesleğini seçmelerine olanak sağlarsa, 37 senedir 
bu sektörde yatırımcı biri olarak bende sektörde yer 
almalarını tavsiye ederim.
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SD: ESSİAD olarak sektördeki nitelikli personel 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik Okuldan İşe 
projemiz ile sektöre bir katkı koymaya çalışıyoruz. Bu 
konuda ek önerileriniz var mı? Sizin düşünceleriniz 
nelerdir?

Mustafa Kemal YAPAN: ESSİAD’ın Okuldan İşe 
Projesi’ni çok takdir ediyorum ve destekliyorum. Buna 
kesinlikle devam edilmelidir. Meslek Yüksekokulu 
ve Üniversite öğrencilerinin yanı sıra, Meslek lisesi 
düzeyindeki öğrenciler için de çalışmalara ağırlık 
verilebilir.

SD: Gıda sektöründe soğutma ile ilgili çalışanlara 
neler söylemek istersiniz?

Mustafa Kemal YAPAN: Türkiye’de işler genel olarak 
referansla yürüyor. Her şeyden önce Gıda firmaları iyi 
araştırma yapmalılar, ihtiyaçlarını doğru belirleyip biraz 
da gelecek öngörüsü payı koymalılar. 

Gıda üretim yatırımları, pahalı ve ciddi yatırımlar. Bu 
yatırımlarda, soğutma konusunda seçilecek firma ile 
yatırımcı adeta evlilik yapar gibi düşünmeliler karar 
verirken. Sonuçta ortaya bir çocuk çıkıyor. İş devreye 
almakla bitmiyor; sonrasında sistemin bakımı, üretimi 
aksatmayacak şekilde çalışır vaziyette tutulması, 
gelişmeye açık olması kapasite arttırma imkanı olması 
gerekmektedir.

Soğutma Teknolojisi son 30-40 yılda çok gelişti 
ve hayatımızın her noktasına nüfuz etti. Bugün 
ilaç sektöründen gıdaya, inşaat sektöründen gemi 

imalatına kadar her alanda 
soğutma ihtiyacı olan, çok 
geniş ve derin bir sektördeyiz.  

SD: Paylaşmak istediğiniz bir 
anınıza yer verebilir miyiz?

Mustafa Kemal YAPAN: Bizim 
öğrencilik yıllarımızda çok 
değerli hocalarımız vardı ve 
kendilerini çok seviyorduk hatta 
bazı hocalarımız bakanlıktan 
bize ders vermeye geliyorlardı. 
Örneğin Elektroteknik dersi 
gibi. Ben inanıyorum ki, meslek 
lisesi okul Öğretmenlerimizin 
bize kazandırdığı iş ve 
çalışma disiplini bizleri bu 
günlere getirdi. Ben aslında 
öğretmen olmak istiyordum. 
Hocalarımızdan bir tanesi 

çok genç,  çalışkan ve başarılıydı. Onun çabalarını hep 
beraber görüyorduk, eğitim öğretim adına yapmak 
istediği çok şeyler vardı ve bizler de çok hevesliydik, 
ama ne yazık ki; ağır işleyen prosedürler,  tebliğler, 
yönetmelikler buna hep engel oluyordu. Hocamızın 
çırpınışları hala gözümün önünde. Ve ben o an karar 
verdim, öğretmen olmaktan vazgeçtim, her ne olursa 
olsun ben serbest çalışmalıydım. Ancak böylece yaratıcı 
fikirlerimi hayata geçirebilirdim.

Sizlerle eskiden malzeme temininin güçlüğü ile ilgili 
bir anımı paylaşmak isterim. Çok eski değil, 1980 
yıllarıydı, Balıkesir Gönen’deki Mis Süt fabrikasının 
işlerini yapıyorduk. Hiç unutmuyorum, Danfoss RT14 
model termostat arızalanmış,  yenisi gerekiyor ihtiyaç 
acil, araştırdım sordum soruşturdum, İstanbul’da bir 
firma bunu satıyormuş, adresini semtini öğrendim ve 
dikkat ediniz: araba ile Gönen’den İstanbul’a gittim 
bir termostat almaya. Bu arada ilk defa gidiyorum 
İstanbul’a araba ile.  Şehir girişinde arabanın içinde 
açtım haritayı gideceğim bütün yolları ezberledim. 
Mağazayı buldum, sordum ellerinde var, fakat patron 
sizi görmek istiyor dediler, ikinci kata çıktım patronun 
karşısına, merak etmiş herhalde kimsin, nesin, ne 
yapacaksın bu termostatı nerede kullanacaksın  gibi 
sorgu sualden sonra almaya hak kazandım Danfoss 
termostatı. (Baba bir termostattı, hala var mı o model 
bilmiyorum) hiç vakit kaybetmeden hemen Gönen’e 
geriye döndüm. 

SD: Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız.
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1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi CNR 
Expo’da gerçekleşen World Food Fuarı kapsamında alt kategori 
olarak düzenlenen Cold Chain Expo Fuarı’na derneğimizi temsilen 
Kurumsal İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY katıldı.

24. World Food Istanbul ve 31. Ipack Turkey Fuarları ile birlikte 
eş zamanlı olarak düzenlenen Cold Chain Expo Fuarı’na  600’ün 
üzerinde yerli ve yabancı katılım sağlandı. Etkinlik kapsamında 
katılımcılar ile ziyaretçiler biraraya gelerek gıda, ambalaj ve soğuk 
zincir sektörüne yönelik yeni iş fırsatları sağlama imkanı elde 
ettiler. T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 

DANIŞ, Kenya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kiema KILONZO, AK Parti Manisa Milletvekili Recai BERBER, 
İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hamit AYGÜL, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Şemsi KOPUZ, TUGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa MANAV, PAKDER Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet ARAL, ITE Group Bölge Direktörü Vincent BRAIN, ITE Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Burcu BAŞE ve ITE Turkey 
Hızlı Tüketim & Enerji Grup Direktörü Atilla MARANGOZOĞLU tarafından açılış töreninin gerçekleştiği etkinlikte 
Konuk Ülke Projesi kapsamında “Kenya” ağırlandı. Doğu Afrika’nın ekonomik bakımdan en gelişmiş altyapısına, 
ticari bağlantılarına sahip olan ve ekonomisinin %27’sini tarımın oluşturduğu Kenya’yı ağırladı. DEİK Türkiye – 
Afrika İş Konseyleri işbirliği ile düzenlenen “Kenya - Türkiye Gıda Forumu”nun ardından, Afrika ve Kenya’dan gelen 
satın alma heyetleri, fuar katılımcı firmaların temsilcileriyle “İkili İş Görüşmeleri Toplantısı”nda bir araya geldi. 
“Kenya - Türkiye Gıda Forumu” kapsamında Türkiye ve Kenya arasındaki gıda ticaretinin geliştirilmesi ve Türk gıda 
üreticilerinin ihracatına destek sağlanmasına katkıda bulundu.

Sektörden Haberler

World Food Fuarı’nda Gıda, Ambalaj ve Soğuk Zincir Sektörüne Yönelik 
Yeni İş Fırsatları Değerlendirildi

Mor Söyleşilerin Altıncısı Tepekule’de Düzenlendi

MMO İzmir Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
düzenlenen ve ESSİAD Yönetim Kurulu Üyelerinden Ebru 
KARAKIRAN’ın komisyonda görev aldığı Mor Söyleşi’lerin altıncısı 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

“Karar Verici Konumlarda Bulunma Yarışında Pembe ve Mavi 
Kutuplar” konu başlığı ile gerçekleştirilen etkinlikte; toplumsal 
cinsiyet eşitliği ve karar verme mekanizmaları, çalışanlara ve üst 
düzey yöneticilere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri 
verilmesi, kadın-erkek eşitliğinin dünyadaki yeri, kadınların 
iş yaşamında aktif rol oynaması için yapılması gerekenler hakkında sunumlar yapılmış, görüş alışverişinde 
bulunulmuştur.
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Sektörden Haberler

Tehlikeli Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesinin Önemi ile ilgili 
İZTO’da Toplantı Gerçekleşti

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere 
İlişkin Bilgilendirme Toplantısı, İzmir Ticaret Odası’nda yapıldı. 
ESSİAD’I temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı ve 
açılış konuşmasını İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
DEMİRTAŞ’ın gerçekleştirdiği toplantıda Mesleki Yeterlilik 
Belgesinin önemi vurgulandı.

Açılışta konuşan Demirtaş, iş dünyası olarak en önemli 
sorunlarımızdan birisinin kalifiye eleman bulmak olduğunu 
söyledi. Demirtaş, “Pek çok işte kalifiye, usta eleman bulmakta 
zorlanıyoruz Diğer yandan bilinçsiz çalışanlarla ölümlü 
kazalar çok sık yaşanıyor. Bu soruna ciddi bir çözüm getirecek 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu geçen yıl başladı. 40 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale 
getirildi. Uygulama hayata geçti. 24 Mart 2016 tarihinde meslek sayısı 48’e yükseldi” diyerek görüşlerini bildirdi. 
Mesleklerin hizmet kalitesini standardize edecek Mesleki Yeterlilik Belgesi sistemini desteklediklerini belirten 
Demirtaş, dünyanın pek çok ülkesinde bu uygulamanın olduğunu söyledi.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanı Mehmet ORDUKAYA, tehlikeli ve çok tehlikeli 
işlerde Mesleki Yeterlilik Kurumuna çok ciddi sorumluluklar verildiğini belirterek, kurumun ülkenin her yerinde sınav 
ve belgelendirme yapabilecek kapasiteye ulaştığını kaydetti. Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan Uzman Yardımcısı 
Mustafa Özgen, Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamı dışında bırakılmış mesleklerin ebelik, eczacılık, hemşirelik, 
tabiplik, mühendislik, mimarlık, diş hekimliği ve veterinerlik olduğunu kaydetti.  Lisans düzeyinde öğrenim 
gerektiren ve mesleğe giriş şartlarının kanunla düzenlendiği mesleklerde kurumun çalışma yapamadığını belirten 
Özgen, belge zorunluluğuna ilişkin denetimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı iş müfettişlerinin 
yürüttüğünü ifade etti. 

Özgen, belgesiz çalışan her kişi için işverene 500 lira idari para cezası uygulanacağını söyleyerek, 2015 yılında 
bakanlık tarafından yayınlanan tebliğle 40 mesleğin belge zorunluluğu kapsamına dahil edildiğini kaydetti. Ahşap 
kalıpçılığı, yangın yalıtımcılığı gibi alanlarda belge zorunluluğunun aktif olarak uygulanmaya başlandığını belirten 
Özgen, “Elektrik, elektronik ve metal sektörlerinde yer alan 8 meslek daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu 
kapsamına dahil edildi. Bu 8 mesleğin belge zorunluluğu başlaması ile ilgili cezai işlemlerin başlama tarihi 25 Mart 
2017. Bu tarihe kadar belgesiz kişiler belge almakla yükümlü” dedi. 

SOSİAD Üyeleri Arasında Geleneksel Futbol Turnuvasının İkincisi Düzenledi
Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD), üyeleri 
arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek, iletişimi arttırmak 
amacıyla geleneksel Futbol Turnuvasının ikincisini düzenledi.

17 Ekim – 12 Kasım 2016 tarihleri arasında Hasköy Spor Kulübü 
halı sahasında gerçekleşen futbol turnuvasında, iki grupta 8 
takım mücadele etti. Zorlu geçen mücadeleler sonunda finale 
Karyer ve Cantaş takımları kaldı. 12 Kasım 2016 günü oynanan 
final maçında Cantaş’ı 4-0 yenen Karyer takımı şampiyon oldu. 
Tura’yı 8-3 yenen Planer takımı ise turnuvanın üçüncüsü oldu. 
Turnuva sonunda kupa töreninin ardından ufak bir kutlama 
yapıldı.

EKİM KASIM ARALIK 2016 YIL: 19  SAYI: 75 23



Sektörden Haberler

Hugo Boss ve Alman Ticaret Odası işbirliği ile Ege Serbest 
Bölgesi Hugo Boss Sosyal Tesisleri’nde 11. Operasyonel 
Mükemmellik Günü Semineri gerçekleşti.

ESSİAD’I temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve Kurumsal 
İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY’ın katılım 
gösterdiği seminerde farklı sektörlerde marka olmuş bir 
çok firmanın yöneticileri, onları marka yapan özelliklerini ve 
çalışmalarını katılımcılarla paylaştılar.

Günün en çok ses getiren konuşmacısı Gazeteci, CNN Türk TV Programcısı Emin 
ÇAPA oldu. ÇAPA, çağın çok hızlı ilerlediğini, torunlarımız ile aramızda ışık yılı kadar 
mesafe bulunduğu, çok farklı bir neslin kapıda olduğunu söyledi. Seminerin ana 
temasını Endüstri 4.0 oluşturdu. 4. Sanayi Devrimi olarak da adlandırılan bu süreç 
nesnelerin interneti, internet hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan 
bir değerler bütünü olarak tarif ediliyor. Organizasyonda Siemens Dijital Fabrika 
Direktörü Ali Rıza ERSOY, Bosch Bursa Fabrikası Teknik Fonksiyonlar Direktörü 
Yıldırım ARSLAN, Endüstri 4.0 hakkında kapsamlı bir sunum yaparak dinleyicileri 
4. Sanayi Devrimi hakkında bilgilendirdi. Seminerde sunumu ile dikkat çeken bir 
diğer isim ise, Hugo Boss Kurumsal Proje Yönetim Müdürü Döndü ÜNAL HAKTAR 
oldu. Sanayi alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişimlere ayak uydurmalarının 
başlıca hedefleri olduğunu dile getiren HAKTAR, bu yıl hayata geçen Hugo Boss 
Solution projesinin de tanıtımını gerçekleştirdi.

The Best Taxi Driver 

OPEX 2016’da kendi markasını yaratma sürecinde yaşadığı 
deneyimleri dinleyiciler ile paylaşan İstanbullu taksi şöförü 
İhsan AKNUR yıllar içerisinde müşterileri ile kurduğu diyalog ve 
sıra dışı hizmeti ile kısa sürede uluslararası arenada tanınmayı 
başarmış ve The Best Taxi Driver olarak kendi markasını tescil 
etmiştir. Katılımcılara keyifli dakikalar yaşatan AKNUR, sunumu ile 
dinleyicilere “önemli olan ne iş yaptığınız değil, işinizi ne derece iyi 
yaptığınız”ın önemini vurgulamış oldu.

Operasyonel Mükemmellik Günü Semineri Ege Serbest Bölge’de Gerçekleşti

Gelecek robotlarda...
İnsan-Teknoloji İlişkisi

Danfoss, İran Ofisi ile Bölgede Fark Yaratmaya Devam Ediyor

Dünyanın dört bir yanında sektöre yön veren firmalardan 
Danfoss, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye (TMA) Bölgesi’ndeki 
büyümesini hızla sürdürüyor. Otuz yıldan uzun süredir 
İran’daki faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Danfoss, bölgedeki 
yatırımlarına yenisini ekleyerek “İran’da, İran için” sloganıyla 
Tahran’daki resmi ofisinin açılışını gerçekleştirdi. 4 Ekim 2016 
tarihinde açılan Danfoss İran ofisi lokal kadrosu ile hizmet 
verecek ve Türkiye bölge ofisine raporlayacak.

Danfoss İran ofisi; İran Danimarka Başkonsolosu Dany 
ANNAN, Danfoss TMA Bölge Başkanı Levent TAŞKIN, Güney 

Avrupa ve TMA Motor Hız Kontrol Ürünleri Direktörü Marco AIROLA, Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Emre GÖREN, 
İran Genel Müdürü Soheil MOKHTARI ve 18 bayinin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Danfoss TMA Başkanı 
Levent TAŞKIN törende yaptığı konuşmada “İran’da uzun yıllardır hizmet veriyoruz. Son dönemde İran pazarını 
değerlendirdiğimizde İran’da yatırım yapmanın ve çalışmalarımıza hız kazandırmanın hem İran’a, hem Danfoss’a 
katkı sağlayacağını gördük. Danfoss artık İran’da yeni ofisiyle ve yerel kadrosuyla “İran’da, İran için çalışacak.” dedi.

EKİM KASIM ARALIK 2016 YIL: 19  SAYI: 7524



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

www.frigoterm.com.tr

Rotary

Masterflux DC 
Kompresör

CO2 64-140 Bar’a Kadar

EC Fanlar

EC
Versiyonlar

Scroll

Enerji Tasarruflu 
Fan

R e f r i g e r a t i o n  &  A i r C o n d i t i o n i n g  E q u i p m e n t s  C o . ,  L t d

POE Soğutma Yağları 

PR0650 Devre



Sektörden Haberler

Bosch, Manisa’da Termoteknoloji İnovasyon Merkezi Kurdu

Türkiye’de geleceğe yaptığı yatırımlarla büyüyen Bosch 
Termoteknik, bilgi birikimi ve tecrübesini, yenilikçi 
yaklaşımlarıyla ulusal ve uluslararası sektöre, tüm 
paydaşlarına ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 
Manisa’da Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’ni 
hizmete açtı. 

Bosch Termoteknik’in, bilgi birikimi ve tecrübesini, 
yenilikçi yaklaşımlarıyla ulusal ve uluslararası sektöre, 
tüm paydaşlarına ve gelecek nesillere aktarmak 
amacıyla kurduğu Termoteknoloji İnovasyon 
Merkezi’nin açılışını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Hasan Ali ÇELİK gerçekleştirdi. Bosch Termoteknik’in teknolojiye, inovasyona verdiği değeri ve müşteri 
odaklı çözümlerini paylaştığı merkezde, alanında uzman bir kadro görev alacak. İş ortaklarından üniversitelere, 
Bosch çalışanlarından tüm sektöre kadar uzanan geniş bir yelpazedeki paydaşlara, ısıtma ve soğutma sektöründeki 
son teknolojiyle geliştirilmiş ürünler hakkında eğitimler verilecek. Ziyaretçiler, en yenilikçi kombi, klima ve diğer 
teknolojik ürünleri ve bu ürünlerin teknolojiyle olan birlikteliğini deneyimleme fırsatı bulacak. Bu merkezde 
gerçekleştirilecek toplantı, çalıştay ve müşteri deneyimleme uygulamaları sektörün inovasyon gücüne de katkı 
sağlayacak.

Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’ne 2 Milyon Euro Yatırım

Bosch Termoteknik Türkiye’nin 2 milyon avro yatırım 
tutarıyla Manisa Fabrikası bünyesinde kurduğu 
Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nin açılışı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çe-
lik tarafından yapıldı. Açılışa, Manisa Valisi Mustafa 
Hakan Güvençer, Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi 
Martin Erdmann ve diğer protokol üyeleri ile Bosch 
Termoteknik Kalite ve Üretimden Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Ulrich Schmidt, Bosch Türkiye ve 
Ortadoğu Başkanı Steven Young’ın yanı sıra Bosch 
Termoteknik üst düzey yöneticileri, bayileri, servisleri, 
müşteriler ve sektör paydaşlarından oluşan davetliler 
katıldı.

Türkiye’deki Tecrübe ve Bilgi Birikimi Tüm Dünyaya Aktarılacak

Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen Termoteknoloji İnovasyon Merkezi’nde 320 
kişilik oditoryum, 3 farklı alanda hizmet veren eğitim salonu, ürünlerin sergilendiği dijital ve mobil içeriklerle de 
desteklenen showroom yer alıyor. Burada mobil uygulamalar, dokunmatik ekranlar, sanal gerçeklik uygulamaları, 
üç boyutlu filmler, sosyal medya ve dijital içerik ekranlarıyla bilgi birikimi ve deneyimlerin tüm dünyaya ve sektöre 
aktarılması hedefleniyor.
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Sektörden Haberler

Ege Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde Doğru Meslek Seçiminin Önemine Vurgu Yapıldı

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat KARAKAŞ ve Genel Sekreter Aylin GEL’in yer aldığı 
mezuniyet törenine akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Seyit Mehmet AKSEBZECİ’nin 
açılış konuşması ile başlayan törende Ege Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydoğan 
SAVRAN, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim GÖKÇÜOĞLU ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. 
Cüneyt HOŞCOŞKUN öğrencilere kariyer planlaması ve iş seçimi ile ilgili bilgi aktararak, tecrübelerini paylaştılar. 
Açılış konuşmaları sonrasında, Mühendislik Fakültesinde yer alan bölümlerden dereceyle mezun olan öğrencilere 
ödülleri Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cüneyt HOŞCOŞKUN tarafından takdim edilmiştir. ESSİAD tarafından 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği’ni birincilik derecesi ile tamamlayan öğrenciye hediye takdim edildi.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet Töreni, 
Prof. Dr. Yusuf Vardar (MÖTBE) Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yeni Sezonu Açtı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 2016-17 sezonuna Danfoss 
sponsorluğunda düzenlenen gecede merhaba dedi. Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği, yeni sezona gelenekselleşen Boğaz 
Turu ile başlangıç yaptı. Isıtma, soğutma ve motor kontrol 
sistemleri alanında dünya lideri Danfoss sponsorluğunda 
gerçekleşen gecede, mekanik proje ofisleri, yangın ve mekanik 
danışmanları, mekanik tesisat bayileri, sektörün önde gelen 
birçok ismi, TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda 
TTMD üyesi biraraya geldi. TTMD İstanbul İl Temsilcisi Devrim 
GÜRSEL, Danfoss’a desteklerinden dolayı plaket takdim etti; 

plaketi Türkiye Isıtma Çözümleri Ülke Satış Direktörü Serhan GÜNEL teslim aldı.
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Sektörden Haberler

Ekonomi Gazetecileri Derneği Organizasyonunda 
8. Küresel Isınma Kurultayı İzmir’de Yapıldı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) 8. Küresel Isınma Kurultayı’nı 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Tarihi Havagazı 
Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Shell ve Coca Cola sponsorluğunda, www.iklimekonomisi.org desteği 
ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıları ve yerel yöneticiler, gazeteciler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcilernin 
katılımları ile düzenlendi. Derneğimizi temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı, Yüksek İstişare Kurulu 
Üyelerimizden, Enerji Sanayicileri & İş Adamları Derneği (ENSİA) Kurucu Başkanı ve EBSO Sayman Üyesi Hüseyin 
VATANSEVER’in ilk oturumun başkanlığını üstlendiği toplantıda kurultay, ‘’Enerjiyi Verimli Kullan, Geleceğe Yön 
Ver’’ çağrısı ile gerçekleştirildi.

Kurultay’ın açılışında hoş geldin konuşması yapan EGD Başkanı Celal TOPRAK, günlerde normal olmayan yağışların 
iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Kurultayın amacının yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, iş 
dünyasının ve tüm toplumun farkındalığını artırmak olduğunu belirten Toprak, kurultay sonucunda açıklanacak 
sonuç bildirgesinin dikkate alınmasını istedi ve şunları söyledi: “Biz Kurultay’ı bugüne kadar hep İstanbul’da yaptık. 
Bir kere Ankara’da yapmıştık. Bu defa İzmir’i seçtik. İzmir’i önemsiyoruz. Çünkü İzmir iklim değişikliği konusunda 
çok önemli hedefler koydu, sözler verdi. Biz de İzmir’in çevreye yaptığı yatırımlara “İzmir Modeli” dedik. Bu modelin 
yaygınlaşmasını diliyoruz.”

Kurultay’ın açılış konuşması için kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU ise, küresel 
iklim değişikliğinin getirdiği tehlikenin farkında olduklarını, 2020 yılında İzmir olarak karbon salınımını %20 azaltma 
yönünde verdikleri taahhüdü yerine getirme hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Raylı sistem yatırımlarıyla 2019’da 250 kilometrelik bir ağ kuracaklarını, 20 araçla deneme sürecinde 
olan elektrikli otobüsleri tüm kente yaygınlaştırmayı planladıklarını anlatan Kocaoğlu, “Küresel ısınmanın 
getirdiği yağış düzensizlikleriyle mücadele etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sellere neden olan yağmur 
suyunu kanalizasyondan ayırmak için 355 kilometrelik yatırımı tamamladık, gelecek yıl 140 kilometre daha 
tamamlanacak.” dedi. Kentin çanak şeklindeki yapısı nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan sorunları pompalarla 
aşmaya çalıştıklarını dile getiren Kocaoğlu, “Bazı noktalarda pompa sistemiyle suyu denize atmaya çalışıyoruz. 
Deniz med cezirle yükselmediği müddetçe pompa yeterli oluyor. Ancak deniz yükseldiğinde yağmur yağmasa bile 
sıkıntı yaşayabiliyoruz, örneğin Kordon’u deniz suyu basabiliyor.” diye konuştu. 

Kocaoğlu, küresel ısınmanın sadece bir belediyenin ve ülkenin çalışmalarıyla önlem alınarak yok edilecek bir sorun 
olmadığını sözlerine ekledi. 

Kocaoğlu’nun ardından EGD Yönetim Kurulu Üyesi Çetin ÜNSALAN’ın yönettiği ilk oturum başladı. Oturum öncesi 
Konak Belediye Başkanı Sema PEKDAŞ da söz alarak halkın çevre duyarlılığının ve çevre bilincinin geliştirilmesine 
dikkat çekti. Özellikle çocuklara yönelik eğitim projeleri yaparak bu konuda önemli adımlar attıklarını anlattı.
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Pekdaş’ın ardından söz alan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Feyhan YAŞAR ise bu tür toplantıların çok önemli 
olduğunu belirterek, “Hep birlikte bu tür toplantıları daha fazla yapmalıyız. Üniversiteler başta olmak üzere tüm 
toplumsal kesimlerinin katılımını artırmalıyız” dedi.

Panelde konuşan Seferihisar Belediyesi Başkanı Tunç SOYER ise enerji kooperatifleri yoluyla halkın da yenilenebilir 
enerji hareketine katılımını artırmak için başlattıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Üç Oturumda Sorunlar Ele Alındı

Açılış konuşmalarının ardından kurultayın ‘’Enerjide 
Dönüşüm ve İklim Değişikliği’ne Medyanın Bakışı’’ 
başlıklı ilk oturumuna geçildi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER’in 
yönetiminde gerçekleştirilen oturumun konuşmacıları; 
Tarım Gıda Yazarları ve Gazetecileri Derneği Başkanı 
İsmail UĞURAL, Habertürk Gazetesi Yazarı Dilek GAPPİ, 
Hürriyet Gazetesi Yazarı Selim TÜRSEN, Anadolu Ajansı 
Ekonomi- Finans Enerji Yayın Yönetmeni Fırat GAZEL, 
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç SOYER oldu.

Kurultay’ın ikinci oturumunda ise ‘’Enerjide Dönüşüm 
ve İklim Değişikliğine Genel Bakış’’ konusu ele alındı. www.iklimekonomisi.org Editör-Gazeteci Pelin CENGİZ’in 
yönetiminde gerçekleştirilen oturumun konuşmacıları; İnvenura CEO’su Burak KARAPINAR, Günder Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray 
VELİBEYOĞLU, İZKA Tanıtım Dış İlişkiler Birim Başkanı Nazlı KAYI oldu.

Kurultay’a ‘’Enerjide Dönüşüm ve İklim Değişikliğine Bakış’’ başlıklı sivil toplum örgütleri temsilcilerin katıldığı 
forumla devam edildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal TOPRAK’ın yönetiminde gerçekleştirilen 
forumun katılımcıları ise şöyle oldu: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay 
TOLUNAY, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Hacer GEMİCİ, Karbon Emisyonu (Seragazı) Düşürme ve 
Kontrol Derneği Başkanı Ali Özcem KILIÇ, Çevreci Enerji Derneği Başkanı Tolga ŞALLI.

EGD VIII. Küresel Isınma Kurultayı katılımcılara verilen ‘’Sertifika Töreni’’ ile devam etti.

Sektörden Haberler

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER 
Canlı Yayınlarda Ege TV ve Yenigün TV’nin Konuğu Oldu

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER, 15 
Aralık 2016 Perşembe günü, canlı yayınlarda, Ege TV ve Yenigün 
TV’nin konuğu oldu. Ege TV’de Ege Finans programına katılan 
Hüseyin VATANSEVER, Ege Finans sunucusu Aslı EREN’in enerji 
sektörünün sıkıntıları ve geleceği ile ilgili sorularına cevap verdi. 
İzmir’in yenilenebilir enerjide potansiyel güç olduğunu ve üretim 
cazibe merkezi olacağını belirten Vatansever enerji sektörüne 
yönelik değerlendirmelerini izleyiciler ile paylaştı. 

Ege TV’deki canlı yayından sonra Yenigün TV’nin canlı yayınına 
katılan Hüseyin VATANSEVER, “Yenigün’de Gündem” programında 
Ahmet ÖZSOY’un konuğu oldu. Bu programda da enerji sektörü 
ile ilgili açıklamalar yapan Vatansever, aynı zamanda Enerji 

Sanayicileri & İş Adamları Derneği (ENSİA) faaliyetlerine de açıklamalarında yer verdi. 
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Sektörden Haberler

Enerji Sanayicileri & İş Adamları Derneği’nde Yeni Yönetim İşbaşında

Temmuz ayı sonunda kuruluş çalışmalarını tamamlayan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ilk Genel 
Kurulunu Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirdi. Genel Kurula tek liste ile giren ENSİA Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı ve ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER, üyelerin tamamının oylarıyla yeniden 
göreve seçildi. Yönetim Kurulu ile özellikle “yenilenebilir enerjide yerli üretimin önünü açmak için var güçleriyle 
çalışacaklarını” vurgulayan Hüseyin VATANSEVER, “Bu konuda çözüm merkezi olarak görev yapacağız” dedi. 
ENSİA’nın; Türk sanayisinin yenilenebilir enerji alanında gelişmesi, sanayici bakış açısı ile kümelenme çalışmalarının 
yürütülmesi, proje bazlı yönetim anlayışı ve “Enerji Sanayisinde Üretim” misyonu ile 27 Temmuz 2016 tarihinde 
kurulduğunu anımsatan Vatansever,“Vizyonumuzu “Uluslararası ölçekte öncü enerji kümesi olmak” cümlesiyle 
özetledik ve 18 kurucu üyemiz ile birlikte yola çıktık. ENSİA; bölgemizde yapılan ve planlanan enerji yatırımlarında 
ihtiyaç duyulan yerli enerji ekipmanları, cihazlar, komponent ve hammaddelerinin üretiminde “Türkiye’nin enerji 
cihazları üretim ve dağıtım üssü olması” misyonuna katkı koymayı hedeflemektedir.” dedi.

ENSİA’nın; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu ve İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) ile başlatılan “Yenilenebilir Enerji Kümelenme Çalışmaları”nı da yürütmeyi amaçladığını kaydeden 
Vatansever; “Yenilenebilir enerjiye artan ilginin beraberinde getirdiği sorunlara kurumsal yapısı ile katkı koymak 
amacıyla kurulan ENSİA’nın Yönetim Kurulu’nda, yenilenebilir enerjinin her bir alt sektörün temsil edilmesine imkân 
yaratılmış ve yenilenebilir enerji sektörüne bütünsel bir bakış açısı kazandırılmıştır. Bizler ENSİA Yönetimi olarak; 
yan sanayici ve tedarikçi üyelerimizin bu kurumsal çatı altında toplanmaları, tanışmaları, firma bazında yaptıkları 
işlerde karşılıklı sinerji yaratarak işbirliklerini arttırmaları ve ortak projeler üretmeleri için çalışacağız.” dedi.

Yeni yönetimle daha güçlü olarak, enerji sektöründe yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla uygulanabilir 
projeler ortaya koyacaklarını vurgulayan Vatansever; Yenilenebilir Enerji Yan Sanayi Günlerinin her yıl düzenlenmesi, 
sektörün Ar-Ge altyapısını oluşturmak için “Enerji Ar-Ge Merkezi” kurulması, ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanın 
yetiştirilmesi amacıyla “Enerji Teknik Okulu” ile “Enerji Akademisi”nin hayata geçirilmesini bir misyon olarak 
benimsediklerini ve planlama çalışmalarına başladıklarını müjdeledi.

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nin, üretim ve sanayi odaklı politikaları üretmek ve onları hayata geçirmek 
için doğru vizyona ve yeterli cesarete sahip olduğunu da vurgulayan Vatansever; “Yenilenebilir enerji sektöründe 
faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlarımızı derneğimize güç vermeye, ortak projelerin birer paydaşı olarak 
ülkemizin gelecek inşasına katkı koymaya, çocuklarımıza daha yaşanabilir Türkiye bırakmak için var gücümüzle 
çalışmaya davet ediyoruz. Organize Sanayi Bölgelerimiz hazır, mesleki yeterliliğe sahip işgücümüz hazır, iş dünyası 
ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler taş üzerine taş koyan tüm yatırımcıları başımızın üzerinde taşımaya hazırız.” 
diyerek görüşlerini bildirdi.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kurullarında yeni dönemde şu isimler yer alacak:
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Sektörden Haberler
ENSİA Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Hüseyin VATANSEVER
A. Cem YALÇIN
Alper KALAYCI
Çetin KARAHAN
Murat ÇEKIRDEK
Erdem ÖZSOY
Kerem PAKSOY
Murat GÜLER
Salih ERTAN

ENSİA Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Serkan AKSÜYEK
Onur GÜNDURU
Dilek ÇELENK
Ender DEMİRBAŞ
Orhan İĞREK
Kâzım SAVER
Zeliha SİLLELİ ÜNAL
İskender KÖKEY
Serkan ÇOLAKKAYA

ENSİA Danışma Kurulu Asıl Üyeler
Prof.Dr.Nuri AZBAR
Prof.Dr.Arif HEPBAŞLI
Yrd.Doç.Dr.Z.Haktan KARADENİZ
Necmi VARLIK

ENSİA Danışma Kurulu Yedek Üyeler
Prof.Dr.Günnur KOÇAR
Prof.Dr.Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
Doç.Dr.Hacer ŞEKERCİ ÖZTURA

ENSİA Disiplin Kurulu Asıl Üyeler
Davut YANIK
Selim KAÇAR
Barış AĞIR
Adnan AYHAN
Alper ŞAHAN

ENSİA Disiplin Kurulu Yedek Üyeler
Recep Ali ETİ
Süleyman ELDEM
Can SÖZEN

ENSİA Denetim Kurulu Asıl Üyeler
Metin AKDAŞ
Musa ÖZTUFAN
Ünal ÖZTURKUT

ENSİA Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Barış KOCAGÖZ
Tolga YALÇIN
Recep YILMAZ

ENSİA Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

İZODER “Ses Yalıtımı Zirvesi” ile Gürültü Kirliliğine Karşı Farkındalık Seferberliği Başlattı

Günümüz kent yaşamında hemen herkesin olumsuz 
etkilendiği gürültü kirliliği ve ses yalıtımı konusu, Türkiye’de 
ilk kez düzenlenen “Ses Yalıtımı Zirvesi”nde uzman isimler 
tarafından masaya yatırıldı. Kontrolsüz ses ve gürültü 
kirliliğine karşı farkındalık seferberliği başlattıklarını belirten 
İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU, 
“Gürültünün, hem ruh hem beden sağlığımızda yüksek ve 
kalıcı bir etkisi var. Kontrolsüz ses ve gürültüden arınma 
bilinci, bugünden başlayıp her yıl olgunlaşarak gelişecek ve 
ülkemizin hak ettiği seviyeye ulaşacaktır” dedi. 

Yalıtım sektörünün çatı kuruluşu İZODER’in (Isı Su Ses ve 
Yangın Yalıtımcıları Derneği), Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de düzenlediği ‘Ses Yalıtımı Zirvesi’ni; Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ve BASF, BONUS|Wooler, DKM, Filli Boya|Capatect, İZOCAM, Ravaber, Terra\WOOL 
markalarının sponsorluğunda gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ve 
İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU’nun açılış konuşmasını yaptığı zirveye, yabancı konukların 
da aralarında bulunduğu, doktor, psikolog, mimar ve mühendislik alanlarında uzman ve akademisyen isimler 
konuşmacı olarak katıldı.

“Sağlıklı ve Konforlu Bir Yaşam İçin Ses Yalıtımı” sloganıyla gerçekleştirilen zirvede; “Gürültünün İnsan Yaşamına 
Etkileri”, “Avrupa’da Gürültü Çözümü İçin Ses Yalıtımı-Almanya Örneği”, “Avrupa’da Ses Yalıtımı Yönetmelikleri ve 
Politikaları”, “Ses Yalıtımında Türkiye’de Mevcut Yasal Durum”, “Ses Yalıtımında Ülkemizde Mevcut Yasal Durum ve 
Çözüm Önerileri” başlıklı konular masaya yatırıldı. 
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Sektörden Haberler

Axis İstanbul AVM Isıtma-Soğutma İhtiyacını Form Ürünleri ile Sağlıyor
Sur Yapı ve Hayat Holding ortaklığıyla inşa edilen Axis İstanbul 
Alışveriş Merkezi, iklimlendirme ihtiyacını Form Şirketler 
Grubu’nun enerji verimliliği yüksek ve çevreci CLIMATE 
MASTER sudan havaya ısı pompaları ve LENNOX su ve hava 
soğutmalı paket klima cihazları ile sağlıyor. Tarihi yarımadanın 
yanı başında yer alan Eyüp’te, E-5 ile Vatan Caddesi’nin 
kesiştiği noktada 135 mağazası, kafe ve restoranları, terasları, 
yeme-içme alanları, çocuklar için büyük bir eğlence ve oyun 
alanı, 10 salonlu sineması ve fitness merkezi ile hizmet veren 
Axis İstanbul Alışveriş Merkezi ısıtma-soğutma ihtiyacı, toplam 
soğutma kapasitesi 2.500 kW olan 10 adet su soğutmalı, 15 
adeti ise hava soğutmalı 25 adet LENNOX marka paket klima ve 

toplam soğutma kapasitesi 2.250 kW olan 150 adet CLIMATE MASTER sudan havaya ısı pompaları ile sağlanıyor.

Isıtma ve soğutmada AVM’ler için verimli ve ergonomik mimari çözüm!

AVM’ler gibi büyük yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi seçilirken enerjinin en etkin ve verimli kullanıldığı 
sistemlerin seçilmesi gerekiyor. Lennox paket klimalar ise tek bir cihazla taze hava ihtiyacı ve otomasyonu 
karşılayarak, ısıtma-soğutma-nem alma yapabilir. Kolay kullanım ve bakım imkanı sunan Lennox paket klimalar 
direkt genleşmeli çalışma ile ortam havasının ısıtılıp soğutulması sayesinde yüksek verimle çalışır. Projede 
kondenseri su ve hava soğutmalı paket klimalar kullanılıyor. Avm benzeri uygulamalarda bina içi aydınlatma 
ve insan faktörleri nedeniyle geçiş mevsimleri ve kış sezonunda da soğutma talebi olmakta ve mağazalarda 

Systemair HSK’nın Yeni Üretim Tesisinin İnşası için 5.5 Milyon Euro Kredi Tahsisi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD); havalandırma 
ürünleri ve çözümleri geliştiren, üreten ve pazarlayan İsveç 
merkezli Grup; Systemair AB’nin Türk iştiraki Systemair-
HSK’ya 5,5 milyon Euro kredi sağlayarak Türkiye özel sektörüne 
olan desteğini artıracak.Bankanın sağladığı finansman, 
İzmit bölgesinde havalandırma ürünleri üretimi yapan yeni 
kurulacak tesis için kullanılacak. 

Yeni üretim tesisi, Systemair-HSK’nın operasyonel verimliliğini 
artırmasına destek olurken; Avrupa ve uluslararası standartlara 
uygun ürünler üretme kapasitesini de genişletecek. Yeni fabrika aynı zamanda şirketin bölgesel merkezi haline 
gelerek Ortadoğu ve Balkanlara ihracat için de hizmet verecek. Şirket bu yeni üretim tesisinde, yağmur suyunun 
toplanması, gri su yeniden kullanımı, su ve enerji tasarruflu ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, 
ısı yalıtımı, atıktan ısı geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak uygulamalarını hayata geçirerek “Enerji ve Çevre 
Dostu Tasarımda Liderlik” (LEED) sertifikasyonunu almayı hedefliyor. EBRD’nin İmalat ve Hizmet Sektörü Direktörü 
Frederic LUCENET “Biz Systemair-HSK ve Avrupa’nın önde gelen havalandırma grubu Systemair AB ile işbirliğinin 
ilk adımının atılmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Kredimiz, Türkiye’de çevre dostu bir şirketin büyümesine 
katkıda bulunarak, enerji tüketiminin azaltılmasında ve Türk sanayisinde yüksek standartların uygulanmasında rol 
oynayacaktır.” dedi.  

Systemair-HSK Genel Müdürü Ayça EROĞLU ise yeni yatırımları ve EBRD kredisi konusundaki değerlendirmesinde 
“İçinde bulunduğumuz bu ortamda en gelişkin teknolojileri uygulayan, çevre dostu bir tesisi inşa ediyor olmaktan 
dolayı çok gurur duyuyoruz. Biz bu tesisin, Doğu ve Batı arasında köprü kuran bir havalandırma imalatı merkezi 
haline geleceğinden eminiz. Kendi öz kaynaklarımıza ek olarak EBRD kredisi ile beraber bu fabrikayı finanse etmek 
bir onurdur. Amacımız, yerel pazarda payımızı artırmak, yeni ihracat pazarlarına girmek ve ısıtma, havalandırma ve 
klima (HVAC) sistemleri içindeki tüm ünite ve ürün yelpazesinin üretimini yapabilmektir.” dedi.
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kullanılan ısı pompası cihazları ile soğutulmakta. Aynı zamanda taze havanın ısıtılması için kullanılan paket 
klimaların su soğutmalı olması, kondenserler arasında ısı geri kazanım yapılmasını sağlamakta ve buda enerji 
tüketimini azaltarak ortak giderlerin azalmasını sağlamaktadır. Su soğutmalı paket klimalar bina içerisine kapalı 
alanlara da yerleştirilebildiği için bina dışında oluşabilecek görüntü kirliliği de engellenmiş oluyor. Paket klimaların 
üfleme ve emiş fanları frekans kontrollü olarak seçildiğinden kısmi yüklerdeki enerji tüketimleri de azaltılabiliyor. 
AVM içerisinde bulunacak insan sayısının fazla olması nedeniyle ihtiyaç duyulan taze hava oranı da oldukça 
yüksek. Ancak paket klimalarda kullanılan hava kalite sensörü sayesinde taze hava oranı, içerideki insan sayısına 
göre otomatik olarak ayarlanabiliyor, bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne geçilmiş olup önemli 
oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Climate su kaynaklı ısı pompası, 2 borulu sistem ile her mağazanın bağımsız 
olarak ısıtma ve soğutma yapabilmesine imkan sağlar. Isıtma ile soğutmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda ısı 
geri kazanım sayesinde yüksek verimli çalışma sağlanır. Bu esnada sadece cihazlar birbirlerinin enerjilerinden 
faydalanır, soğutma kulesi ve kazan devrede olmaz. Cihazların soğutmada verimi 4-4,5 ve ısıtmada 5’dir. Ayrıca 
ısıtma ve soğutmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda cihazlar arası ısı geri kazanımı sayesinde sistem COP’leri 
5’lerin üstüne çıkmaktadır.

Sektörden Haberler

ISIDEM Yalıtım Pazar Payını 2 Yılda 3 Kat Arttırdı
ISIDEM Yalıtım, 2015 yılının ilk çeyreğinde faaliyete 
aldığı LEED sertifikalı tesislerinde ürettiği ürünleriyle 
hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüyerek başarısını 
pekiştirdi. Yenilikçi çalışmalarıyla sektörde adından sıkça söz 
ettiren ISIDEM Yalıtım, 4 Kıtada 40’dan fazla ülkeye ihraç 
ettiği Coolflex, Flexiduct ve Duct Connect markalı ürünleriyle 
ihracatta bir önceki yıla oranla 2 kat büyüme sağladı. Yurtiçi 
pazarında da pazar payını 3 kat artıran ISIDEM Yalıtım, 
küresel güç olma hedefinde önemli bir yol kat etti.

2 yıl gibi kısa bir sürede sektörde yakaladıkları ivmenin oldukça çarpıcı olduğunu dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel 
Müdürü Murat ERENOĞLU; “2015 yılında 22,8 milyar dolar olan HVAC sektörü global pazarının, 2024 yılına kadar 
47,5 milyar dolar olması bekleniyor. Bu veriler ışığında tüm üretim ve satış stratejilerimizi sağlam bir zemine 
oturtup, sektörde oluşabilecek fırsatları firmamızın lehine çevirmeyi hedefliyoruz. 2015 yılına oranla 2016 yılında 
daha şimdiden ihracatta 2 kat büyüme sağladık. 2017 hedeflerimizi de % 50 büyüme olarak belirledik. Global 
rekabetin arttığı bir dünyada, çalışmalarımızın karşılığını kısa sürede almanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi. 

2016 yılında hızlı bir büyüme trendi içerisinde girdiklerini kaydeden Erenoğlu “2016 yılı içerisinde yurtiçi pazarda 
satış hacmimizi bir önceki yıla oranla 3 kat artırdık. Koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışımız ve kaliteden ödün 
vermeyen üretim süreçlerimizle iç pazarda daha agresif bir yol izleyerek, 2017 yılında %50 büyüme hedefliyoruz.” 
dedi.  

Son yıllarda, gelişen teknoloji ve değişen müşteri beklentileri neticesinde LEED sertifikalı üretim tesisleri 
bünyesinde yeni ürün geliştirme ve sürdürülebilir ürün kalitesi için laboratuvar kurduklarını dile getiren Erenoğlu, 
bu çalışmaların sektörün sürdürülebilirliğine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Laboratuvarlarımızda koşulsuz müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik bilinciyle 
faaliyetlerimize devam ediyoruz, sektörün öncü ve güçlü firması olmanın yanı sıra Türkiye’de sektörel bilgi 
birikimine büyük katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi. 

Teknolojik üretim prosesleri, nitelikli iş gücü, güçlü AR-GE altyapısı ve başarılı ihracat performansıyla Türkiye 
ekonomisine ve sanayisine verilen katkıyı her geçen gün arttırdıklarını dile getiren Erenoğlu, katma değeri yüksek 
ürünler konusunda sektörde öncü olmanın en önemli hedeflerinin başında geldiğini belirtti. Ayrıca Erenoğlu “2016 
yılı içerisinde Türkiye’de bu zamana kadar üretilmemiş ve ithal edilmekte olan Halojen içermeyen ve yüksek 
sıcaklıklara dayanıklı EPDM esaslı elastomerik kauçuk köpüklerini ürettik. Bu üretim ile yenilikçi ürünler üretme 
konusunda ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtladık. Bizi hedefe ulaştıracak en büyük atılım, yenilikçi ve katma 
değeri yüksek ürün üretmektir” ifadelerini sözlerine ekledi.
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Sektörden Haberler

Dinamik Yalıtım, “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” ve 
“Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri” Projelerini başarı ile tamamladı. 

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen ve Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı 
(UNIDO) işbirliği ile yürütülen “Sanayide Enerji Verimliliğinin 
Artırılması” projesi 9 ay süren bir süreçten sonra 2016 Ekim ayında 
son buldu. Enerji verimliliğine sistematik bir yaklaşımla ISO:50001 
standartlarının altyapısını oluşturacak şekilde kendisini hazırlayan 
Dinamik Isı, enerji tasarruflarına anlık çözümler getirmek yerine 
enerji kullanımını sürekli izlenebilir hale getirerek kontrol altında 
tutmayı ve kalıcı çözümler getirmeyi hedefliyor.

Bu sürecin başlamasına ve kararlı bir şekilde yürütülmesinde üst 
yönetim iradesinin önemine vurgu yapan Dinamik A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ “Enerji verimliliği, günümüzün en 
fazla üzerinde durulması gereken konularından biri ve Dinamik 
olarak hizmet verdiğimiz sektör doğrultusunda enerji tasarrufunu 

amaçlayan bir firmanın bu konuya duyarsız kalması düşünülemezdi. Bu konudaki gelişmelerin daha fazla 
duyulması, gündemde tutulması ve enerji verimliliğinin ülkemizdeki tüm firmalarca önemsenmesi taraftarıyız. 
Burada en büyük sorumluluk firma üst yönetimlerine ait, çünkü onların iradesi olmadan bu anlayışın firma 
çalışanları tarafından benimsenmesi ve işletmelerde bir kültür değişimi yaşanmasının imkânı yok.” dedi.

Öncelikli olarak mevcut durumunu belirlendikten sonra, hızlıca faaliyetleri yürütecek olan Enerji Takımı belirlenip 
görev ve sorumlukların dağıtılması sağlandı. Proje kapsamında Dinamik Isı firmasına atanan danışmanlar da bu 
projede çalışmalara rehberlik edip kendi bilgi ve birikimlerini Enerji Takımına aktararak projenin doğru bir şekilde 
yürümesinde önemli rol oynadılar. Geçmiş dönemdeki enerji kullanım verileri incelenip sonraki dönemler ile 
kıyaslama yapılabilmesi sağlandı.

Dinamik Yalıtım A.Ş., Enerji Verimliliğini Esas Alan ve UNİDO, UNDP ile 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca da Desteklenen İki Projeyi Birlikte Yürüterek 

Sistem Entegrasyonunu Sağladı

Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş, 
firma Enerji Takımı ve 

Enerji Verimliliği Danışmanları

2012-2015 yılları arası Enerji Kullanımı ve 
Enerji kullanımına etki eden faktör trendleri

Enerji kullanımlarına ait 
regresyon analizi ve grafiği
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Sektörden Haberler

Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması projesi ile birlikte koordineli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Avrupa Birliği ve Dünya Bankası ile ortaklaşa yürüttüğü “Enerji Verimliliği için Danışmanlık Hizmetleri” projesine 
de dahil olan Dinamik Isı bu iki projeyi bir arada yürüterek yapılan çalışmaların daha verimli geçmesini sağladı. 
Schneider Elektrik firması uzman kadrosu tarafından Enerji Etüdü yapılarak daha farklı tasarruf noktaları tespit 
edildi ve hâlihazırda var olan aksiyonlara yenileri eklenerek zaman geçmeden uygulamaya kondu.

Firmanın Enerji Yöneticisi Endüstri Mühendisi Can GÖÇMENLER “Yapılan çalışmalarda en dikkat çekici konu düşük 
maliyetli önlemlerin azımsanmayacak tasarruf sağlamasıydı. 10.000.-TL’nin altında yapılabilecek 10 farklı aksiyon 
ile 2016 yılı sonunda yaklaşık %6’lık enerji tasarrufu planlanıyor. Basınçlı hava sistemleri, chiller, armatürler gibi 
enerji kullanıcılarında kolaylıkla uygulanabilecek olan çözümler bir süre sonra sonuç veriyor ve bu sonuçları görmek 
tüm çalışanların konuya ilgi duymasını sağlayarak diğer fırsatların bulunması için ilham kaynağı haline geliyor. Bu 
yaklaşım enerji maliyetlerine oradan da ürün maliyetlerine olumlu etki ediyor.” dedi.

Yapılan ölçümler ve hesaplamalar neticesinde yüksek maliyetliler dahil olmak üzere toplamda %15’lik bir enerji 
tasarrufu sağlanabileceği öngörüldü ve gerekli aksiyonlar düşük maliyetliler başta olmak üzere uygulamaya 
konmaya başladı. 2017 yılı ortalarında tamamlanması planlanan iyileştirmelerin ardından Dinamik Yalıtım 
tesislerinde elektrik tüketiminde 52 TEP/yıl (604.000 kWh) azalma meydana gelmesi öngörülmektedir. Buna bağlı 
olarak da 294 Ton CO2 eşdeğer karbon tasarrufu sağlanabilecektir.

Kompresör yükte boşta çalışma grafiği

Ekstruder termal kamera görüntüsü ve Enerji kayıplarının tespiti
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Ürün Tanıtımı

Form VRF Sistemleri’nin Türkiye’deki Tek Yetkili Distribütörü Olduğu
Mitsubishi Heavy Industries VRF Sistemleri LEED Sertifikası Almak Isteyen Binalara 

Puan Kazandırıyor

Mitsubishi Heavy Industries Yeni KXZ Serisi geliştirilirken sürdürülebilirlik 
ilkeleri dikkate alınarak tasarlandı. KXZ serisi yüksek enerji verimliliği sunmakla 
birlikte enerjinin doğru yönetimi ve kontrolü felsefesi ile üretilen bir ürün olarak 
dikkat çekiyor. VRF sistemleri yeşil bina konseptine uygun olarak inşa edilen ve 
LEED sertifikası almak isteyen binalara puan kazandırıyor.

Mitsubishi Heavy Industries Hava Soğutmalı Seri

Değişken üfleme sıcaklığı kontrolüyle aynı kapasitede, standart sıcaklık 
kontrolü ile çalışan cihazlara göre %34’e varan enerji tasarrufu ve optimize 
edilmiş kompresör motor dizaynı ile yüksek verim sağlıyor.

Mitsubishi Heavy Industries Su Soğutmalı  Seri

Yeni su soğutmalı KXZW serisi ile cam cepheli yüksek katlı binalar için kolay 
projelendirilen, enerji verimliliği yüksek klima çözümleri sunuyor.

Sistem nasıl işliyor?

Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistemleri; dış ünite grubunun, birden fazla bağımsız noktaya hitap eden 
iç ünitelere bağlanmasıyla her mekanda arzu edilen ısıtma, soğutma ve havalandırma konfor şartlarını sağlıyor. 
İnverter teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanımlarda minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor 
daha hızlı bir şekilde elde ediliyor. Mitsubishi Heavy Industries Grubu Global 100 Endeksi-Sürdürülebilir Şirketler 
sıralamasında 66. sırada yer alarak klima sektöründen bu sıralamada yer alan tek firma olarak dikkat çekiyor. Fosil 
yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salınımıyla çevreye ve kolay kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir teknoloji 
olan Mitsubishi Heavy VRF sistemleri, tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçlarınızı karşılar. Form VRF Sistemleri San. Tic. 
A.Ş’nin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduğu Mitsubishi Heavy Industries VRF klimalar,  yüksek verimliliği ve geniş 
ürün seçenekleriyle otel, iş merkezi, rezidans, konut, hastane, okul projelerinde tercih ediliyor.

Daikin’in Yeni EWWD-VZ Su Soğutmalı Soğutma Grubu Serisi

Sulu soğutma grupları olarak da bilinen Chiller sistemler ile yeni ve 
yenilenmekte olan binalar için en ideal çözümleri geliştiren Daikin, yeni 
VZ serisi ile daha ekonomik ve daha verimli bir iklimlendirme imkanı 
sunuyor. Daikin’in yeni EWWD-VZ su soğutmalı soğutma grubu serisi, 
üstün frekans inverterli vidalı kompresör teknolojisi ve yüksek verimli 
ısı eşanjörleri ile tam yükte 5.7’ye varan EER değerlerine, kısmi yükte 
ise 8.3’e varan ESEER değerlerine ulaşıyor. Yüksek verimlilik ve tasarruf 
değerine sahip cihazları ile kullanıcılarına iklimlendirme konforu sunan 
Daikin, ürün gamını da genişletmeye devam ediyor. Daikin’in 92 yıllık 
uzmanlığı ile ürettiği su soğutmalı soğutma grubunun en yeni üyesi 
EWWD-VZ serisi, verimlilik değerlerini en üst seviyeye taşırken, 
enerji tüketiminde sağladığı avantaj ile de maliyetleri aşağıya çekiyor. 
Daikin EWWD-VZ su soğutmalı soğutma grupları, ısıl yük ihtiyaçlarının 
değişiklik gösterdiği, kısmi yük verimliliklerinin çok önemli olduğu 

endüstriyel ve ticari uygulamalarda hassas iklimlendirme yönetimi sağlıyor. Kapasite aralığı 450 kW ile 2100 
kW (Eurovent koşullarına göre) arasında değişen Daikin EWWD-VZ soğutma grupları, yeni binalar ve yenileme 
projeleri için ideal çözüm olarak görülüyor.
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Ürün Tanıtımı

Yatırım geri dönüş süresi kısaldı 

Daikin tasarımlı inverterli vidalı kompresörlerde güç tüketimi, cihazın çalışma süresinin %97’sine karşılık gelen kısmi 
yüklerde önemli ölçüde düşürülmüştür (Eurovent). Non-Inverter Soğutma Gruplarına göre enerji tüketiminde, CO2 
emisyonu ve işletme maliyetlerinde %25 avantaj sağlarken; yatırım geri dönüş süresini de 2 yılın altına çekiyor.

Yüksek verim sağlayan iyileştirmeler

Daikin EWWD-VZ serisinde, yeni nesil yüksek verimli flooded tip evaparatör ve tek geçişli kondenser dizaynı 
ile yüksek ısı transfer performansı elde ediliyor. Emiş ve deşarj hatları, soğutucu akışkan basınç düşüşlerinin 
minimize edilmesi için özel olarak tasarlanan EWWD-VZ serisi, basınç düşüşündeki iyileştirme, yoğuşma 
sıcaklığını düşürerek sistemin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Daikin EWWD-VZ soğutma grupları minimum 
yüke tam inverter kapasite kontrolü ile inerken, bu özelliği sayesinde mekanik boşaltma yapan inverterli cihazlara 
göre daha yüksek verim sunuyor.

Geniş uygulama aralığı

Geniş uygulama yelpazesine hitap edecek şekilde dizayn edilen Daikin EWWD-VZ inverterli soğutma grupları, 
geniş uygulama aralığı ile de beğeni topluyor. Evaporatör çıkış suyu sıcaklığı -8/20°C aralığında olan EWWD-
VZ serisinin ısı pompası versiyonunda 65°C’ye kadar sıcak su elde edilebiliyor. Tüm çalışma koşullarında cihaz 
performansını optimize eden Değişken Hacim Oranı (VVR) teknolojisi ile soğutma ve ısıtma modları arasında 
performans düşüşü gerçekleşmiyor. 50Hz ve 60Hz güç besleme opsiyonu bulunan VZ serisinde, soğutma 
kesintilerinin telafi edilemeyeceği uygulamalar için hızlı yeniden başlatma özelliği de yer alıyor. 

Klasik soğutma gruplarının yeniden başlaması maksimum 310 saniye, tam yüke ulaşması ise maksimum 20/25 
dakika sürerken, VZ serisi “Hızlı Yeniden Başlatma” seçeneği ile 15 saniye içinde yeniden başlayıp, 3 dakika 
içinde tam yüke ulaşabiliyor. Otomatik transfer anahtarı ile güç kesilmesi durumunda ise ana besleme hattından 
jeneratör yedek hattına otomatik geçiş sağlanıyor.

“Aktif Harmonik Filtreleme” seçeneği ile Toplam Harmonik Bozulma (THD) %3’e kadar düşürülürken, cihaz bu 
özellikleri sayesinde Data Center uygulamaları için de kapsamlı çözümler sunuyor.

Kompakt Boyutlar: Mevcut kapılardan kolayca geçebiliyor

VZ serisi sahip olduğu teknik özellikleri kadar kompakt boyutları ile de kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. 
Günümüzde artan m2 fiyatlarına paralel olarak küçülen mekanik odalar için kompakt boyutlarıyla ideal bir tercih 
olan VZ serisi, modüler yapısı ile 900 mm. genişliğindeki kapılardan dahi kolayca sığarak, özellikle yenileme 
projeleri için büyük bir avantaj sağlıyor. Ozon tabakasına herhangi bir zarar vermeyen R134a soğutucu akışkanla 
çalışan VZ serisi soğutma gruplarının, yeni soğutucu akışkanlar ile de uyumlu hale getirilmesi mümkün olabiliyor. 

Kontrol esnekliği ve uzaktan yazılım güncelleme

EWWD-VZ serisi soğutma grupları, internet üzerinden erişilebilen Daikin Saha İçi Bulut platformu ile yönetilebiliyor. 
Bulut platform; uzaktan HMI erişimine, performans verilerinin gözlemlenebilmesine, bakım raporlarının 
incelenmesine, cihazın çalışma verilerine göre sorun tespiti yapılabilmesine ve uzaktan yazılım güncellemesine 
izin veriyor.
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Güncel

Soğutma Dünyası (SD): Merhaba, bize biraz 
kendinizden ve şirketinizden bahseder misiniz?

Ali Rıza ERSOY: 1957’de Aydın’da doğdum.  1980 
Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik 
ve Haberleşme Fakültesi’nden mezun oldum ve 
ardından Viyana Teknik Üniversitesi Uygulamalı 
Elektronik Fakültesi’nde beş yıl boyunca Araştırma 
Asistanlığı görevini yürüttüm. 1985’te İzmir 
Healthcare bölümü Satış Mühendisi olarak Siemens 
bünyesine katıldım. Siemens Türkiye’de, 30 yıldan 
bu yana görev yapıyorum. Sağlıktan IT’ye dek birçok 
alanda 10’dan fazla pozisyonda yöneticilik yaptım.  
Halen Siemens Türkiye İcra Kurulu Üyesi ve Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. 

Siemens, dünyada 170 Türkiye’de ise 160 yıldır 
mühendislikte mükemmellik, inovasyon, kalite 
ve güvenilirlik yönleriyle öne çıkan uluslararası 
bir teknoloji şirketi.200’den fazla ülkede faaliyet 
gösteren şirket elektrifikasyon, otomasyon ve 
dijitalleşme alanlarına odaklanıyor. Enerji ve 
kaynak verimli teknolojilerde dünyanın en büyük 
üreticilerinden biri olan Siemens aynı zamanda, off-
shore rüzgar türbini inşasında, enerji üretimi amaçlı 
kombine çevrim türbini tedarikinde ve enerji iletimi 
çözümlerinde lider konumda bulunuyor. Siemens 
ayrıca, altyapı çözümleri ile endüstri için otomasyon 
ve yazılım çözümlerinde de öncülük yapmakta ve 
şirket, bunun yanında önemli medikal görüntüleme 
sistemleri tedarikçilerinin arasında yer alıyor. 
Ayrıca, laboratuvar diagnostiği ile birlikte klinik IT 
alanlarında da lider konumda yer alıyor. 

Siemens Dijital Fabrika Bölümü olarak ise, ürün 
portföyü, ürün ve üretim yaşam döngüsünü 
tamamını bir araya getiriyoruz. Başta Siemens 
Proses Endüstrileri ve Sürücüler Bölümü olmak 
üzere, farklı endüstrilerdeki müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde düzenlenmiş 
benzersiz, kapsamlı bir “PLM araçları”, endüstriyel 
otomasyon ve sürücü teknolojisi portföyü sağlıyoruz.
 
SD: Endüstri 4.0 nedir?

Ali Rıza ERSOY: Endüstrinin dördüncü devrimi 
olarak adlandırılan “Endüstri 4.0” üretim 
tesislerindeki tüm bileşenlerin tümünün küresel 
ağlara dönüştürülmesiyle gerçekleşiyor. Akıllı 
cihazların birbirleriyle kurdukları iletişim sayesinde 
daha verimli bir çalışma ortamı oluşuyor. İlk olarak 
Almanya’da ortaya çıkan bu kavramla birlikte, 
birbiriyle iletişim kuran makineler ürünün kalite 
kontrolünü yapıp üretim sürecindeki hataları daha 
hızlı tespit etmeyi sağlayabiliyorlar. Bu süreçte, akıllı 
fabrikalarda, büyük veri analizleri yapılarak üretim 
daha verimli bir hale getirilebiliyorlar. 

ENDÜSTRİ
4.0

ALİ RIZA ERSOY
SIEMENS TÜRKİYE İCRA KURULU ÜYESİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
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SD: Endüstri 4.0 konusunda ne tür çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

Ali Rıza ERSOY: Siemens Türkiye olarak verimlilik, 
kalite ve dijitalizasyonu yükseltmek için daha da 
profesyonelleştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz 
endüstriyel üretim için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz.  Türkiye’deki endüstri sektöründe verimli 
üretim, pazara çıkış süresinde kısalma ve daha fazla 
esneklik sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında 
yer alıyor. Endüstri 4.0 henüz başlangıç seviyesinde 
olmasına rağmen, vizyonun birçok unsuru şimdiden 
Siemens bünyesinde yer alıyor. 

Dijital Kurumsal Platform adını verdiğimiz tam 
entegre PLM (Product Lifecycle Management) ve TIA 
(Totally Integrated Automation) yazılımlarımız gibi 
çok çeşitli bileşenlerimiz ile Endüstri 4.0 girişiminden 
örneklerimiz mevcut. PLM yazılımıyla ürün tasarımı 
ve üretim sekansı planlama gibi fonksiyonların aynı 
verilere erişmesi mümkün hale geliyor. Dijital Kurumsal 
Platform çerçevesinde, Endüstri 4.0 ile ilişkili çok çeşitli 
ürünler sunuyoruz. Almanya’nın Amberg şehrinde 
yer alan fabrikamız da aynı tesiste çok sayıda farklı 
ürün üretebilme esnekliğine oldukça güzel bir örnek. 
Ayrıca, geliştirdiğimiz PLM yazılımı NASA’nın Jet Tahrik 
Laboratuvarı tarafından da tercih edilerek Mars’a 
gönderilen Curiosity aracının tasarımında kullandı. 

Ayrıca Siemens Türkiye olarak Endüstri 4.0 devriminde 
Türkiye’ye rehber olması adına sponsorluğunu 
üstlendiğimiz Endüstri 4.0 Platformu ile endüstriyle 
ilgilenen profesyonel ve akademisyenleri aynı çatı 
altına bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 

Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde rehber niteliği taşıması 
için oluşturduğumuz “Endüstri 4.0 Platformu” 

kapsamında her üye ve paydaşın kendi bilgi ve 
deneyimlerini paylaşması amaçlıyoruz. Portalda 
Endüstri 4.0’ın yol haritası, üretim teknolojilerindeki 
gelişmeler,  Endüstri 4.0’a entegrasyonu gibi önemli 
başlıklar da yer alacak ve alanında bir ilk olacak. 

Ayrıca katıldığımız üniversite etkinlikleri, kongreler ve 
sempozyumlarda ve diğer etkinliklerde de Endüstri 
4.0’ı gündeme getirmeye devam ediyoruz. 

SD: Türkiye Endüstri 4.0 dönüşümünün şu anda 
neresinde? Bizim sanayimiz bu dönüşüm için hazır 
mı?

Ali Rıza ERSOY: İlk olarak Almanya’da ortaya çıkan 
Endüstri 4.0 kavramıyla birlikte ABD ve Çin gibi büyük 
ekonomiye sahip devletler de bulunduğu coğrafyalarda 
büyük üreticilerle bu alanda yatırımlar yapıyorlar. 
Onların yatırımları göz önünde bulundurulduğunda, 
Türk sanayicilerinin de Endüstri 4.0 devrimini, var 
olan imkanlar ve kaynakları sonuna kadar kullanarak 
zorlayıp, teknolojiye yapılması gereken yatırımla 
yakalama şansına sahip olduklarını düşünüyorum. 

Hızlı gelişen bir sektör olan otomotiv sektöründe 
ise Endüstri 4.0 konsepti kullanılmaya başlandı. 
Hükümetimizin de Endüstri 4.0 alanında verdiği hızlı 
ve kararlı adımlar da Türkiye’deki endüstrinin geleceği 
açısından da oldukça büyük bir öneme sahip. Bilim, 
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın hızlı adımlarıyla 
Türkiye’deki sanayiciler için küresel bazda büyük bir 
rekabet avantajı sunduğunu düşünüyoruz. 

SD: “Sanayi Devrimi” en çok da yaratması muhtemel 
ekonomik ve sosyal dönüşümler nedeniyle çok 
tartışılıyor? Nasıl bir dönüşüm olacak bu? Bizleri 
biraz aydınlatır mısınız?

Güncel
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Ali Rıza ERSOY: Ekonomik olarak eğer ülke olarak ev 
ödevlerimizi layıki ile yerine getirebilirsek, Avrasya’nın 
üretim üssü olabiliriz. Yakın çevremizdeki hiç bir ülke bu 
şansa bizden fazla sahip değil. Bu da ülkemiz için halen 
içinde bulunduğumuz orta gelir tuzağından kurtulup bir 
üst gelişmişlik ligine geçmek ve sosyal refah anlamına 
gelmektedir.

SD: Sizce Endüstri 4.0 ile birlikte istihdam sorunu 
yaşanacak mı?

Ali Rıza ERSOY: Endüstri 4.0 ile ilgili en büyük 
kaygılardan bir tanesi de yaygınlaşan robotik sistemler 
dolayısıyla yaşanacağı düşünülen iş kaybı. Üçüncü 
Endüstri Devrimi’ni göz önünde bulundurduğumuzda 
aslında bu kaygının gerçekçi olmadığını görebiliyoruz. 
Bu devrim sırasında da otomotivde artan bir otomasyon 
oldukça arttı ancak işsizlikle ilgili bir artış olmadı. Aksine, 
gelen ekonomik büyüme, yeni ve inovatif iş alanlarının 
doğması, otomasyondaki robot ve makinaların tamiri 
gibi yeni mesleklerin ortaya çıkmasının yanı sıra, iş 
imkanları da oldukça arttı. Bu süreçler göz önünde 
bulunduğunda, Endüstri 4.0 için de aynı beklentiler 
içerisinde olabiliriz. Uzun vadede BT ve mekatronik 
alanlarında nitelikli iş gücü talebinde doğacak ciddi 
bir artışın yanı sıra, yeni meslek alanlarının da ortaya 
çıkacağını öngörebiliriz. 

SD: Sizce gelecekteki etkisi nasıl olacak? Olumlu ve 
olumsuz yönleriyle bahseder misiniz?

Ali Rıza ERSOY: Olumlu olarak refah artacak. 2020 
yılında bugün adını bilmediğimiz 16 yeni mesleğin 

ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Risk ise bugün “low skill” 
mavi yakalı gücün 5-10 yıllık süreçte “high skill” güce 
evrimi için eğitimlere ihtiyaç olacak. Üniversitelerimizin 
de geleceğin gençlerini yeni mesleklere göre eğitmeleri 
gerekecek.

SD: Endüstri 4.0’ın üretim şirketleri üzerinde nasıl bir 
etkisi var?

Ali Rıza ERSOY: Endüstri 4.0 tabanlı üretim 
süreçlerinde, akıllı fabrikalarda, otomasyon süreçleri, 
cihazların ve makinelerin birbirleriyle üretim işlemlerini 
kendi içlerinde belirleyerek düzenlemesini sağlayacak. 
Üretimin herhangi bir aşamasında yaşanan bir sıkıntı 
sonrasında, otomatik olarak arızalar yerinde tespit 
edilip giderilebilecek. Sistemin bu anlamda tam 
kapasiteyle sorunsuz çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. 

Ayrıca siber-fiziksel adını verdiğimiz sistemler, üretimin 
yanı sıra, Ar-Ge tasarım ve pazarlama süreçlerinde de 
farklar yaratabilecek. Fabrika kurulumu öncesinde 
yapılan simulasyon çalışmasıyla bütün fizibilite 
çalışmaları bu simülasyonlar üzerinden yapılabilecek.
Endüstri 4.0 ile birlikte hayal bile edilemeyecek 
çözümler üretilerek, kaynak kullanımı iyileştirilerek, 
verimlilik artacak ve bu anlamda oldukça gelecek 
vaat eden çözümler üretilmesini öngörüyoruz. Yapılan 
araştırmalarımız ve hesaplarımız sonucunda, Endüstri 
4.0 ile birlikte pazara sunulan yeni ürünlerin süresinde 
%25 ila 50 arasında azalma görülebilecek, mühendislik 
giderleri yüzde 30’a kadar düşebilecek ayrıca yüzde 
70’e kadar da enerji tasarrufu sağlanabilecek. •

Güncel
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Vergi Hukuku

1. Genel Açıklamalar

Vergi hukukunda iki tür zamanaşımı vardır. Bunlar 
tarh ve tahsil zamanaşımıdır. Tarh zamanaşımı 213 
sayılı VUK’nunda tahsil zamanaşımı ise 6183 sayılı 
AATUHK’da düzenlenmiştir. Tahsil zamanaşımı 
ödeme vadesine ulaşmış bulunan verginin tahsil 
edilebilirlik süresi ile ilgilidir. Tarh zamanaşımı 
ise verginin tarh edilerek yükümlüye tebliğ 
edilebilmesiyle ilgilidir. Tarh zamanaşımı süresi 
içinde tebliğ edilemeyen vergi zamanaşımına uğrar. 
213 sayılı VUK’nun 113 ve 114. maddelerinde 
düzenlenmiş bulunan tarh zamanaşımı, yazında 
tahakkuk zamanaşımı, tebliğ zamanaşımı veya 
vergilendirme zamanaşımı kavramı şeklinde de 
ifade edilmektedir.1

Sözü edilen maddelerde bu zamanaşımının tarh, 
tahakkuk, tebliğ veya vergilendirme zamanaşımı 
olarak adlandırılacağına ilişkin olarak, kanunun 
doğrudan zamanaşımını düzenleyen bu maddeleri 
arasında bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, 
mücbir sebeple ilgili VUK’un 15. maddesinde 
tarh kavramına yer verilmiştir. Öte yandan aynı 
kanunun 114. maddesinin birinci fıkrasında da 
“…tarh ve tebliğ edilmeyen…” ifadesi mevcuttur. 
Vergileme süreci içinde, tarh işleminin tebliğinden 
sonra verginin tahakkuk etmesinde artık idarenin 
herhangi bir mükellefiyeti bulunmamaktadır. Burada 
zamanaşımına yer verilmesinin esas nedeninin 
idarenin tebligat dahil vergilendirme işlerini 
süresinde yaparak savsaklamaması olduğu dikkate 
alındığında, bu zamanaşımını tarh zamanaşımı 
şeklinde ifade etmenin daha doğru olabileceği 
kanaatindeyiz.2

Tarh zamanaşımının dolması ile, vergi idaresinin 
vergiyi tarh ve tebliğ etme yetkisi sona erer. Bilindiği 
üzere zamanaşımı, vergi alacağını ortadan kaldıran en 
önemli sebeplerden biridir. Zamanaşımı sürelerinin 
hak düşümü sürelerine benzemesi nedeniyle, yargı 
organlarınca re’sen dikkate alınmaları gerekir. 3

Bu konuda Danıştay vermiş olduğu bir kararda 
şöyle demektedir: “Vergi Usul Kanunu’nun 113. 

VERGİ HUKUKU 
UYGULAMASINDA 

TARH 
ZAMANAŞIMININ 

GERÇEKLEŞMESİNİN 
SONUÇLARI

EDA KAYA
SMMM

İŞLETME BİLİMİ UZMANI

1Selim KANETİ, (1986/1987), Vergi Hukuku, İstanbul, 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, s. 124. 
2Şenyüz Doğan, Vergilendirme Sürecinde Zamanaşımı 
Kavramı Üzerine Terminolojik Bir Değerlendirme; Tebliğ 
Zamanaşımı, Yaklaşım Dergisi, 2008/3 (183), 31.08.2010, 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler.pdf. 
Vergi Hukukunda Tarh Zamanaşımı, AUHFD, 60 (2) 2011: 
309-330 
3Mutluer M. Kamil, (2006), Vergi Genel Hukuku, İstanbul, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 148.
4Ayrıntılı açıklamalar için bkz. ALPASLAN Mustafa – KAYA 
Eda, Vergi Uygulamasında Zamanaşımı, Seçkin Yayınları, 
2.Baskı, Haziran 2016.
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maddesinde zamanaşımı, süre geçmesi nedeniyle 
vergi alacağının kalkması şeklinde tanımlanmış olup, 
zamanaşımının mükellefin bu hususta müracaatı 
olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceği 
açıklanmıştır.4

Bu kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere bir verginin 
tahakkuku sırasında zamanaşımı bulunmasına 
rağmen yükümlünün bunu ileri sürmemiş olması o 
verginin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlamaz. Bu 
durumun tahsil sırasında ortaya çıkması halinde de 
mahkemelerce re’sen nazara alınması gerekir. Zira 
zamanaşımı süresi geçmekle vergi alacağı ortadan 
kalkmıştır. Ortadan kalkan bir verginin tahsilinden söz 
edilemez.”5

2. Vergi Alacağının Ortadan Kalkması

Tarh zamanaşımı süresinin geçmesi ile idarenin vergi 
alacağını talep etme yetkisi ortadan kalkmaktadır. 
Vergi Usul Kanunu’nun 113. maddesinde ifade 
edildiği gibi zamanaşımı süre geçmesi suretiyle vergi 
idaresinin vergi alacağını takip etme yetkisinin ortadan 
kalkmasıdır. Zamanaşımıyla ortadan kalkan idarenin 
vergi alacağını takip yetkisi olup eğer isterse mükellef 
kendi isteğiyle vergiyi ödeyebilir.

Bu konu doktrinde çeşitli görüş ayrılıklarına neden 
olmuştur. Bir kısım yazarlar, zamanaşımının yargı 
organları tarafından re’sen nazara alınmasından 
bahisle, özel hukuktan farklı biçimde zamanaşımının 
vergi alacağını ortadan kaldıran bir neden olduğunu 
kabul ederler. Bunun sonucu olarak da, zamanaşımına 
uğrayan bir vergi borcunun daha sonra rızaen bile 
ödenmesi mümkün değildir derler. Ancak esas olan ve 
baskın olan görüş ise, AATUHK’nun tahsil zamanaşımını 

düzenleyen 102. maddesinin 2. fıkrasından hareketle 
zamanaşımından sonra hükümlünün rızası ile yapmış 
olduğu ödemelerin geçerli olacağını kabul etmektedir. 
Kanun hükmü açık olduğuna göre hukuken geçerli olan 
ve mükellefin rızaen yapacağı ödeme kabul edilmelidir.

3. İkmalen ve Resen Vergi Tarh Edilememesi

Tarh zamanaşımının gerçekleşmesinde sonra, ikmalen 
ve re’sen vergi tarhının yapılması mümkün değildir. 
Çünkü ikmalen ve re’sen tarh edilecek olan vergi 
alacağı, tarh zamanaşımı süresi içinde tarh edilerek 
yükümlüye tebliğ edilmediği için zamanaşımı süresi 
sonunda kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır.6  
Buna binaen ortadan kalkan bir vergi alacağı için 
vergilendirme işlemi yapılmayacağından artık ikmalen 
ve re’sen vergi tarhının da yapılması mümkün değildir. 
Bu nedenle ikmalen ve re’sen vergi tarhının mutlaka 
VUK md.114’de belirtilen zamanaşımı süresi içinde 
yapılması gerekir. Yoksa zamanaşımı süresinden sonra 
hiçbir vergilendirme işleminin yapılması söz konusu 
olamaz. Eğer yapılırsa bu yapılan işlemler kanuni 
dayanaktan yoksun olurlar.

Öte yandan vergi gerçek miktarından daha az olarak 
tarh edilmişse, ikmalen vergi tarhı ancak zamanaşımı 
süresi içinde yapılabilir. Süre dolduktan sonra vergi 
tarhı yapılamaz. Tarh zamanaşımından sonra yapılan 
tebliğler geçersizdir.7

4. Vergi İncelemesinin Yapılamaması 

Vergi Usul Kanunu’nun 138. maddesinde, “inceleme, 
neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, 
tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman 
yapılabilir” denilmektedir. Buna göre incelemenin 
yapılabilmesi için tarh zamanaşımı süresinin 
dolmaması gerekir. Dolayısıyla, tarh zamanaşımı 
geçtikten sonra vergi incelemesinin yapılma şansı 
ortadan kalkacaktır.

Zamanaşımının vergi idaresi açısından önemli 
sonuçlarından biri de, tarh zamanaşımından 
sonra vergi incelemesinin yapılamamasıdır. Tarh 
zamanaşımı dolduktan sonra daha önce beyan edilen 
beyannamenin doğru olup olmadığını araştırma 
imkanı ortadan kalktığı gibi, vergi incelemesi yapmak 
da mümkün olmaz.8

Daha önce inceleme yapımlı olsa bile, ikinci kez yapılan 
inceleme sonucu ikmalen vergi tarh edilebilmesi için 
yine tarh zamanaşımının dolmamış olması gerekir.9

5Danıştay, 9. Daire, 14.12.1984 tarih ve 1984/2408-1984/3575 sayılı karar. Danıştay Dergisi, Sayı: 58/59, s. 316-317
6Danıştay, 4. Daire, 06.06.1991 tarih ve E: 1989/1344, K: 1991/2134, Maliye Postası Danıştay Kararları, s. 12-13.
7Danıştay, 4. Daire, 4.3.1976 tarih ve E: 1975/95, K: 1976/512 sayılı Karar.
8Maliye Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Revizyon ve İşletmelerde Vergi İncelemesi, (Hizmete Özel), Ankara 1973, s. 157
9AKDOĞAN Abdurrahman, Vergi İncelemesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Yayın No. 127, Ankara 1979, s. 76
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5. Tarh Zamanaşımı Dolan Ancak Takdir Komisyonuna 
Sevk Edilen Mükellefe Ait Defter ve Belgelerin 
İncelenmesi

İnceleme, VUK’un 114. maddesinde belirlenmiş 
olunan tarh zamanaşımı süresinin sonuna kadar 
yapılabilir. Normal şartlarda tarh zamanaşımı, vergi 
alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın 
başından başlayarak beş yıldır. Ancak vergi dairesince 
matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmişse 
zamanaşımı durur. Takdir komisyonuna sevk ancak 
vergi dairesince yapılabilir. Takdir komisyonları takdir 
sebeplerinin bulunup bulunmadığına bakmaksızın 
matrah takdir ederken, takdir edilecek matrahın 
belirlenmesinde inceleme yapabilirler.10

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden 
yılın başından başlayarak beş yılı dolan ancak takdir 
komisyonuna sevk edilmiş olunan mükellefler 
nezdinde VUK’un 135. maddesinde belirtilen ve 
inceleme yetkisine haiz olanlarca inceleme yapılabilir. 
Ancak takdir komisyonuna sevk edilen mükellefler 
nezdinde yapılacak incelemelerin kapsamının dar 
olacağı muhakkaktır. Çünkü belge alış verişi yapılanlar 
nezdinde artık karşıt inceleme yapılamayacaktır. Yine 
vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden 
yılın başından başlayarak beş yıl geçen ancak takdir 
komisyonunda bulunan mükelleflerin ilgili döneme 
ilişkin defter ve belgelerinin ibrazının istenmesi sorun 
doğuracaktır.

VUK’na göre defter ve belge tutmak mecburiyetinde 
olanlar bu defter ve belgeleri beş yıl süre ile 
saklamaya ve istenildiğinde ilgili makamlara ibraz 
etmeye mecburdurlar. Bu sürenin sonunda defter 
ve belgelerin saklama ve ibraz zorunluluğu ortadan 
kalkmaktadır. Zamanaşımı süresinin dolmasından 
sonra mükelleflerden defter ve belgelerinin istenmesi 
halinde mükellefler kendi istekleri üzerine bu defter ve 
belgeleri ibraz edebilirler. 

6. Vergi Hatalarının Düzeltilemeyişi 

VUK’nun 126. maddesinde vergi hatalarında düzeltme 
de zamanaşımı ile ilgili olarak düzenleme yapılmıştır. 
İlgili madde gereğince düzeltmede zamanaşımı 
yine VUK’nun 114. maddesinde yazılı süreler içinde 
yapılabilir. Diğer bir ifade ile düzeltmelerde süre tarh 
zamanaşımı süresi ile sınırlandırılmıştır. Bu süreden 
sonra ortaya çıkarılan vergi hatalarında düzeltme 
yapılmaz. Ancak düzeltmede zamanaşımı süresinde 
VUK’nun 126. maddesinde bazı istisnalar tanınmıştır.

•Zamanaşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ 
edilen vergilerde hatanın yapıldığı

•İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava 
konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde 
mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği

•İhbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen 
vergilerde 6183 sayılı kanuna göre haczin yapıldığı 
tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz.

Mükellefler, zamanaşımı sürelerinden sonra meydana 
çıkarılan vergi hataları için idareye başvurup bu 
hataların düzeltilmesini isteyemezler. Eğer isterlerse 
de yapılacak bir işlem yoktur.11•

10Zamanaşımının bitmesine çok kısa bir süre kala vergi inceleme elemanları dosyayı takdir komisyonuna sevk edip, buradan 
çıkan karara göre yani takdir komisyonu kararına istinaden cezalı tarhiyat önerebilmektedirler. Ancak, yüksek mahkeme 
Danıştay bu gibi cezalı tarhiyatları ortadan kaldırmaktadır. Bkz. Danıştay 3. Dairesi kararı, 24.12.2012 gün ve E: 2011/228-K: 
2012/4813 sayılı kararları. Öte yandan, konuyla ilgili vergi mahkemesi kararları da giderek artmaktadır. Örneğin, İzmir 3. Vergi 
Mahkemesi tarafından, 12.03.2013 tarih ve E: 2012/885-K: 2013/279 sayılı kararları da aynı mahiyettedir. Buradaki amaç vergi 
incelemesinin tarh zamanaşımı içerisinde yani 5 yıl içerisinde vergi müfettişi tarafından sonuçlandırılması esas alınmaktadır. 
Takdir komisyonlarının yetkileri esasen vergi müfettişleri ile aynı düzeyde olduğundan takdirin takdiri yapılamayacağı ilkesi 
esas alınmaktadır.
11KIZILOT Şükrü, Vergi Uygulamasıyla İlgili Muktezalar ve Danıştay Kararları, Ankara 1987, s. 1337
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Başlarken..

Sevgili Okurlar,

Bildiğiniz üzere derneğimiz kümelenme faaliyetleri 
kapsamında yürüttüğü Uluslararası Rekabetin 
Desteklenmesi Projesi kapsamında faaliyetlerine 
ara vermeden devam etmekte. Ekim ayı içerisinde 
bu faaliyetler kapsamında İran’ın Tahran şehrine bir 
ticari heyet organizasyonu gerçekleştirdik. Heyet 
katılımcısı firmaların ticari faaliyetlerine katkı sağlamayı 
hedeflediğimiz bu organizasyonumuza ilişkin haberimizi 
mutlaka okudunuz. Bu yazımda ise, sizlere ticaretten 
bahsetmeyeceğim. Derneğimiz daha öncesinde de 
pek çok kez Avrupa’nın, Asya’nın ve Afrika’nın çeşitli 
ülkelerine ticari heyet organizasyonları gerçekleştirdi. 
Son organizasyonumuzda ise gerçekleştirdiğimiz 
seyahatlere ait sosyal deneyimlerimizi ve bizlerde iz 
bırakan kültürel detayları sizlerle paylaşmaya karar 
verdik. Dilerim bizler için olduğu kadar sizler için de 
keyifli bir yolculuk olur.

Önyargılarınızı Yıkan Şehir “Tahran”

Ne zaman İran’ın lafı geçse bir haberde veya bir 
sohbette, kadın olarak hep içim titremiştir. Yıllardır 
medyadan aşina olduğumuz İran haberlerinin bu 
duruma etkisi yadsınamaz elbet. Günümüzde bilgi 
ulaşılması oldukça kolay bir ürün olsa da, çoğu zaman 
bir şehri anlamak için o şehrin sokaklarında gezmek 
gerekli. Yazımın başlığında Tahran’ı önyargıları yıkan 
şehir olarak tanımlamam da bundan dolayı. Kafamda 
bin bir soru ve tabii ki başörtüm ile uçaktan inerken 
aslında beni bekleyen şehir hayallerimin ötesinde bir 
yerde duruyordu.

Genel olarak söyleyebileceğim ilk izlenimlerim, Tahran 
gerçekten duraklama dönemini yaşayan bir şehir. 
Ülkeye uygulanan ambargo henüz havalimanında 
çeşitli sebepler ile park alanına çekilmiş ve belki 
bir gün uçarım hayali ile bekleyen uçaklardan fark 
ediliyor. Şehir merkezine giden yolda ise yapımına 
devam edilen Tahran metrosu, şehir için umut vaad 
eden yapımlardan biri. İki yanı çoğunlukla boş ve çorak 
arazilerle kaplı, yeni yapılanmaya başlayan bölgede 
ilerlerken İran’ın ruhani ve siyasi lideri Ruhullah 
Humeyni’nin anıt mezarlığı oldukça büyük ve gösterişli 
mimarisi ile dikkatimizi çekti.  Yapımında yaklaşık 
2 milyar dolar harcandığı söylenen anıt mezarlığın 
civarı ise konut, AVM ve hastane gibi yatırımlar ile 
canlandırılmaya çalışılıyor. 

Otobüsümüzde ilerlerken şehrin dört bir yanında çekili 
olan siyah bayraklardan, ülkenin inanışa göre Kerbela 
olaylarından dolayı yasta olduğunu öğrendik. Yol 

GAMZE AKÇAY
ESSİAD 

KURUMSAL İLETİŞİM SORUMLUSU
GAZETECİ

Önyargılarınızı 
Yıkan Şehir 

“Tahran”

Gezi

İran’ın başkenti Tahran şehir merkezinin
gece görünüşü

Başkent Tahran; 15 milyonu aşan metropol nüfusuyla 
İran’ın en dinamik kentidir.
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demişken, Tahran’da trafikte oldukça ilginç bir şekilde 
kuralsızlığın hakim olduğunu söylemek mümkün. Bu 
duruma alışana kadar insanı tedirgin etmiyor değil. 
Diğer yandan ülkede çıkan petrolün işlenme maliyetleri 
oldukça yüksek olduğundan çoğunlukla az işlenmiş 
petrollerin araçlarda kullanılması, insanın genzini yakan 
bir hava solumasına sebep oluyor.

Mücevherat Müzesi

Tahran’daki ilk günümüzde 
Ulusal Mücevher Müzesi’ni 
gezme şansımız oldu. 
Burası bir müzeden ziyade 
bir hazineyi andırıyor. 
Oldukça yüksek güvenlik ile 
korunan müzede eşi benzeri 
olmayan mücevherler 
sergileniyor. Safevi ve Kaçar 
hanedanlıklarına ait olan pek 
çok parçanın sergilendiği 
müzenin en dikkat çekici 

parçalarından bazıları ise, 185 karatlık Deniz-i Nur 
isimli elmas, yapımında 26733 değerli taşın kullanıldığı 
Tavus Kuşu Tahtı ve yine yapımında 51366 değerli taşın 
kullanıldığı Mücevherler  Küresi. 

Darband

Tahran 22 ilçeye ayrılmış büyük bir şehir. Biz akşam 
yemeği için hem otelimize yakın oluşundan hem de 
güzelliği ile oldukça meşhur olduğunu duyduğumuz 
Darband’a gitmeye karar verdik. Dik bir yamaçta 
konumlanmış bu yer, muhteşem doğası ve birbirinden 
otantik restoranları ile Tahran’da mutlaka görülmesi 
gereken yerlerden biri. Sokakta yürürken pek çok 
dükkanın önünde renkli meyve pastilleri ve haşlanmış 
bakla tezgahları görmek mümkün. Biz ilk akşam yemeği 
için Koohpaye Restaurant’a gittik. Oldukça güleryüzlü 
ve sıcakkanlı çalışanların bizi karşıladığı restoranda 
İran’ın pek çok yerinde olduğu gibi bol bol kırmızı et ve 

safranlı pilav servis edildi. Ayrıca yemeklerden sonra 
gelen çaylarda, orada yetişen bir çeşit pembe gülün 
kurutulmuş goncalarının içine atılması ile verilen aroma 
ve şeker çubukları ile çaya farklı bir lezzet kattıklarını 
söylemek mümkün.

Safran Her Yerde 

İran’da safran baharatının kullanım alanı oldukça geniş. 
Özellikle pilavlarda olmazsa olmaz safranı ekmek 
yapımında dahi kullanıyorlar. Ayrıca çayın yanında 
servis edilen şeker çubuklarındaki şekerin içerisinde 
bile safran kullanılmış. Tabii her yerde olduğu gibi 
İran’da da safran konusunda hileli davranan yerler 
varmış. Duyduğumuza göre bazı restoranlar pilavlarda 
safran yerine sarı gıda boyası kullanıyormuş. Bunun 
sebebi ise safranın oldukça pahalı bir baharat olması.

Tahran sehayatimiz boyunca yanımızda olan 
rehberlerimiz Songül Hanım ve Babak Bey ile fırsat 
buldukça sohbet etmeye ve İran hakkında bilgiler 
edinmeye çalıştık. Örneğin İran’da kadınların ekonomik 
durumunun çoğunlukla iyi olduğunu öğrendik. Bunun 
sebebi de İran’lı bir çift evlenirken erkeğin kadına 
evlenmeden hemen önce hatrı sayılır bir para veya altın 
vermesiymiş. 

İran’da kadınlar arasında estetik operasyonlar çok 
yaygın. Özellikle burun estetiği adeta gurur verici 
bir hadise. İran’da kadınlar kadar erkekler de estetik 
operasyonlara para harcıyor. 

İran’da gençler eğitime çok önem veriyor. Genç nüfusun 
eğitim seviyesi bir hayli yüksek. 

Ülkede yaşanan din baskısından dolayı Ateizm inanışı 
oldukça yaygınlaşmış.

Gündelik hayata baktığınızda İran halkı oldukça kibar, 
modern yaşamı tercih etmek isteyen insanlar. Tahran’da 
kadınlar oldukça modern giyimli ve saçlarının büyük bir 
kısmı açıkta kalacak şekilde başörtüsü takıyorlar. Çarşaf 

Gezi

Derya-i Nur Elması

Tavuskuşu Tahtı ve Mücevher Küresi

Darband 
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giyen kadın sayısının daha az olduğunu söylemek 
mümkün.

Şehirde en beğendiğim şeylerden biri de Elburz 
Dağlarından eriyen kar sularının direkt şehri sulaması. 
Kurulan sistemle, dağlardan gelen suların akarak şehri 
sulamasına imkan veren kanallar yapılmış. Ayrıca 
kanalların etrafı tamamen ağaçlarla kaplı. Tahran 
oldukça yeşillendirilmiş bir şehir. Oldukça büyük parkları 
var. Şehirde var olan ağaç yoğunluğu ile hava kirliliği bir 
nebze olsun dengeleniyor diye düşünüyorum.

Tahran’da gezebildiğimiz bir diğer yer ise şehir 
merkezinde yer alan kapalı çarşıları. Girişinde yer 
alan oldukça büyük bir cami ile beraber yoğunluğun 
fazla olduğu yerlerden biri. İçeride ise çoğunlukla gıda 
satışına yönelik dükkanlar görmek mümkün. Bazı 
dükkanların önünde turistlerin dikkatini çekmek için 
bağırarak ve şov yaparcasına hindistan cevizlerini kesip 
satan satıcılar var. Bununla beraber İran’da oldukça 
meşhur olan kurutulmuş meyveleri bu çarşıda da 
hemen hemen her dükkanda görebilirsiniz.

Tahran’daki son gecemizde şehir merkezine yaklaşık 
40 dakika mesafede kuzeyde bir ilçeye gittik. Burada 
oldukça büyük ve yeşil bir alan içerisine yapılmış, 
oldukça şık bir restoranda, restoran sahibi ve İran’lı 
İş Adamı Hasan JELALPOUR tarafından ağırlandık. 
Muhteşem doğası, sessizliği ve huzuru ile Jajrud’da yer 
alan River Side Restoran, Tahran’daki son gecemizde 
bize unutulmaz lezzetler ve oldukça keyifli dakikalar 
sundu. Söylemeden geçmek istemem, İran’da yediğiniz 
kırmızı etin lezzeti gerçekten bir başka. Burada 
hayvanlar tamamen doğal besleniyormuş. Lezzetlerinin 
sırrı da buymuş aslında.

Tahran, insanlarının sıcaklığı, şehrin büyüklüğü ve 
güzelliği ile bizleri şaşırttı. Tahmin ettiğimden çok güzel 
hatıralar topladığımız Tahran’dan ayrılırken bir gün 
mutlaka yeniden gelmeyi diledim. Dilerim sizlerin de 
yolu bir gün bu güzel şehirden geçer.•

Gezi

Tahran Kapalı Çarşı

Baharatlı Bakla
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 Tel: +90 232 363 66 69 • Fax: +90 232 363 66 68
 info@erveysogutma.com
 www.erveysogutma.com
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RAST ENERJİ SİSTEMLERİ VE TERMİK MAKİNA SANAYİ TİC.
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Bilimsel

R290 (Propan) Termodinamik Hal Denkleminin Modellenmesi

Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN
turhan_coban@yahoo.com

                Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

ÖZET 

Bu çalışmada R290 (Propan)’nın termodinamik ve termofiziksel özelliklerini oluşturmak için bir bilgisayar modeli 
oluşturulmuş ve oluşturulan modelin temel hal denklemi verilmiştir.

1. Hal Denklemi ve Temel Hesaplama Metodları

Propanın çeşitli temel termodinamik özellikleri Tablo.1’de verilmiştir.

Tablo.1-R290 (Propan) Bazı temel termodinamik özellikler (katsayılar)

Çalışmada temel hal denklemleri olarak NIST (Amerikan ulusal standart ve teknoloji enstitüsü) geliştirilmiş olan 
hal denklemleri kullanılmıştır[1].  Temel Hal denklemi boyutsuz formda Helholtz serbest enerji denklemi olarak 
verilmiştir.

Burada birimsiz yoğunluk  ve birimsiz sıcaklık  olarak tanımlanmıştır. Bu terimdeki  ideal 
gaz Helmholtz serbest enerjisi ve  ideal gaz ve gerçek gaz Helmholtz serbest enerjilerinin fark terimidir. 
İdeal gaz Helmholtz serbest enerji denklemi:

Bu denklemdeki katsayılar Tablo.2’de verilmiştir.

(1)

(2)
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Tablo.2-R290 (Propan) İdeal gaz Helmholtz serbest enerjisi katsayıları

 ideal gaz ve gerçek gaz Helmholtz serbest enerjilerinin fark terimi ise:

Denklemiyle verilmektedir. Denklemdeki katsayılar Tablo.3 de verilmiştir. Basınç (P), sıkıştırma faktörü (Z), iç 
enerji (u), entalpi (h), entropi (s), Gibbs serbest enerjisi (g), sabit hacimde özgül ısı (Cv), sabit basınçta özgül ısı (Cp) 
denklem (1)’den yararlanarak altta verilen diferansiyel tanımlamalar üzerinden verilir.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Tablo.3-Gerçek gaz ideal gaz farkı Helmholtz serbest enerji katsayıları

Yoğuşma basıncı, yoğuşma sıcaklığının fonksiyonu olarak:

Burada  olarak verilmiştir. Yoğuşma basıncı katsayıları Tablo.4’de verilmiştir.

Tablo.4-Yoğuşma sıcaklığının fonksiyonu olarak yoğuşma basıncı katsayıları

Yoğuşma sıvı yoğunluğu, yoğuşma sıcaklığının fonksiyonu olarak:

Yoğuşma basıncı katsayıları Tablo.5’de verilmiştir.

(12)

(13)
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Tablo.5-Yoğuşma sıcaklığının fonksiyonu olarak yoğuşma sıvı yoğunluğu katsayıları

Yoğuşma gaz yoğunluğu, yoğuşma sıcaklığının fonksiyonu olarak:

Yoğuşma basıncı katsayıları Tablo.6’da verilmiştir.

Tablo.6-Yoğuşma sıcaklığının fonksiyonu olarak yoğuşma gaz yoğunluğu katsayıları

Tablo.7-Yoğuşma termodinamik-termofiziksel özellikler

(14)
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Bu modellemede yoğuşma termodinamik özellikleri kübik şerit interpolasyon tekniği kullanılarak da hesaplanmıştır. 
Kübik şerit interpolasyon tekniğinin avantajı ters interpolasyon olasılığı da sağladığı için kök bulma gereksinimi 
olmaksızın yoğuşma sıcaklığını yoğuşma basıncının fonksiyonu olarak verebilmesidir. Aynı işlemi yoğuşma 
basınç formülü kullanarak yaparken sayısal kök bulma yöntemlerinden yararlanmamız gerekir. Kübik şerit eğri 
uydurmanın temeli  tüm noktalardan geçen polinomlarla noktaları bağlamaktır. Üçüncü dereceden bir polinom 
alalım.

Kübik şerit veri uydurma prosesinde polinomların veri noktalarından geçmesi gerekir.

aynı zamanda birinci türevlerin de sürekli olması gerekir.

üçüncü dereceden polinom için ikinci türevleri de eşitleyebiliriz.

Yukarda verilen üçüncü dereceden polinom için birinci ve ikinci türevler:

olur burada ak ve bk  ck nın fonksiyonu olarak yazılabilir.

Bu durumda çözülmesi gereken denklem sistemi sadece ck terimlerine dönüşür.

bu sistemde toplam n-2 denklem mevcuttur.

tanımını yaparsak çözülecek denklem sistemini

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)
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şeklini alır. Burada A ve B kullanıcı tarafından verilmesi gereken ikinci türev sınır şartlarıdır. Doğal kübik şerit 
interpolasyonu uygularsak değerleri 0 olur. Yoğuşma termodinamik değerleri Tablo.7’de verilmiştir. Burada 
Tablo.7’de sadece termodinamik özelliklerin değil aynı zamanda vizkozite, ısıl iletkenlik ve yüzey gerilimi olarak 
termofiziksel özelliklerin de verildiğini ve bu özelliklerin de kübik şerit interpolasyonu üzerinden hesaplandığını not 
edelim. Termofiziksel özellikler basınç ve sıcaklık gibi iki temel termodinamik fonksiyona bağlıdır, ancak elimizdeki 
veriler yoğuşma değerleri için verilmiştir ve veri değerleri de -150oC den itibaren mevcuttur.

Hal denklemimiz yukardaki denklemden de görüleceği gibi a(T,v) formunda verilmiştir. Ancak bilinen termodinamik 
özellikler entalpi, entropi, gibi diğer bir formda verilirse kök bulma proseslerinden yararlanılarak denklem sisteminin 
çözümlenmesi gerekir.  Sistem belli haller arasında faz değiştirebileceği ve kök bulma denklemlerinde ilk tehmin 
değeri olarak verilecek değerin sıvı veya gaz fazlarında birbirinden oldukça değişik rakamlar olması sebebiyle, 
dikkatli seçilmesi gerekir. Kçk bulma algoritmaları olarak çeşitli algoritmalardan yararlanılabilir, biz burada bu 
algoritmalardan birini  örnek olarak verelim: En çok kullanılan basit bir algoritma Newton-Raphson kök bulma 
algoritmasıdır. Taylor formülünden türetilmiştir.

Biz burada f(xn+1) = 0 değerini bulmak istiyoruz. Bunun için ikinci derece ve üstü terimleri ihmal ederek

yazabiliriz. Buradan da

denklemi elde edilir. Belli bir ilk değer tahmini yaparak iteratif yaklaşımla kök değerine ulaşırız. Denklemin 
kullanılmasında fonksiyonun türev değerine de ihtiyaç vardır.

2. Hal Denkleminin Modellenmesi

Java programlama dili ve önceki bölümde verilen hal denklemi kullanılarak R290 (Propan) termodinamik ve 
termofiziksel özellikleri hesaplanmıştır. Java nesne kökenli bir dildir. Bu yüzden özellikleri hesaplayabilmek için 
iki sınıf oluşturulmuştur. Programlar www.turhancoban.com adresinde listelenmiş olup, buradan kopyalanabilir.

Tablo.8-Program kodları

Bu programı kendi programınızın parçası olarak kullanmak istediğinizde, yapmamız gereken oldukça basit bir 
işlemdir. Önce sınıf kurucu metodu çağrılıp bir nesne yaratılır ve bu nesne üzerinden property metodu çağrılarak 
hesaplama yapılır.

ref_R290 g=new ref_R290 ();
double a[]=g.property(“tx”,0.0,0.0);

Bilinen termodinamik çift örnekte “tx” sıcaklık ve kuruluk derecesi olarak verilmiştir. Verilebilecek bilinen 
termodinamik çiftler Tablo.9’da verilmiştir.

(26)

(27)

(28)
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Tablo.9- Bilinen termodinamik çiftler ve anlamları

Program çağrıldığında vektör çıktısı aşağıdaki değerleri alır.

Tablo.10-R290 sınıfı vektör çıktısının anlamları
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Programın çağrılmasını gösteren küçük bir örnek.•
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Soğuk Oda Cihazlarında R404a Yerine R442a Soğutucu Akışkanının Kullanılmasının 
Teorik Olarak İncelenmesi

 
Yrd. Doç. Dr. Atilla G. DEVECİOĞLU, Doç. Dr. Vedat ORUÇ

atillad@dicle.edu.tr, voruc@dicle.edu.tr
Dicle Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 21280, Diyarbakır

Özet: Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı bir soğutma sisteminde R404A soğutucu akışkanı yerine GWP değeri %50 
daha düşük olan R442A soğutucu akışkanının kullanılmasıyla COP, kütlesel debi, sıkıştırma oranı ve hacimsel 
soğutma kapasitesi teorik olarak incelenmiştir. Aynı çalışma şartları altında üç farklı evaporasyon sıcaklığı (-10°C, 
-5°C, 0°C) ve üç farklı kondenser sıcaklığı (30°C, 40°C, 50°C) için enerji parametrelerinin mukayesesi yapılmıştır. 
Kondenser sıcaklığı 30°C, evaporasyon sıcaklığı 0°C’de R404A’nın COP değeri R442A’nınkinden %2.2 daha büyük 
bulunmuştur. Kondenser sıcaklığı 40°C ve evaporasyon sıcaklığı 0°C için COP değerleri eşit; aynı evaporasyon 
sıcaklığı ve 50°C kondenser sıcaklığında ise R442A’nın COP değeri R404A’nınkinden %2.6 daha fazla tespit 
edilmiştir. Düşük GWP değerine sahip ve yüksek dış ortam sıcaklıkları için yüksek COP ile sonuçlanan R442A 
soğutucu akışkanı, soğutma sistemlerinde R404A yerine orta vadede iyi bir alternatif olacaktır.

Anahtar kelimeler: R404A; R442A; GWP; COP

Abstract: In this study, COP, mass flow rate, compression ratio and volumetric cooling capacity were investigated 
theoretically for a vapor compression refrigeration system where R442A refrigerant with 50% lower GWP 
value was used as a substituted for R404A. Under the same operating conditions, the energy parameters were 
compared for three different evaporation temperatures (-10°C, -5°C, 0°C) and three different condensing 
temperatures (30°C, 40°C, 50°C). Compared to R442A, COP value was found greater by 2.2% in the case of 
R404A for condensing temperature of 30°C and evaporation temperature of 0°C. It was determined that COP 
values were equal for condensing and evaporation temperature values of 40°C and of 0°C, respectively; however, 
COP of R442A was higher than that of R404A by 2.6% for the same evaporation temperature and condensing 
temperature for 50°C. In the medium term, R442A refrigerant which has a low GWP and results with greater COP 
value for higher ambient temperatures should be a good alternative in the refrigeration systems.

Keywords: R404A; R442A; GWP; COP

GİRİŞ

Bakım ve arıza gibi nedenlerden dolayı, birçok soğutma sistemi soğutucu akışkanını kaybetmektedir. Avrupa 
Birliği’nin, araç klimaları için kullanılan soğutucu akışkanların GWP değerlerinin 150’den küçük olma zorunluluğundan 
sonra, Florin içeren gazlar şartnamesi, AB Düzenleme no 517/2014 ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 2015 
yılından sonra satılacak florin içeren gazlar, 2030 yılına kadar, 2014 yılında satılan gazların 50’de 1’ine kademeli 
olarak indirilecektir (Mota-Babiloni vd, 2015). Düzenlemeye göre HFC’ li soğutucu akışkan içeren ev tipi soğutucu 
ve dondurucularda 1 Ocak 2015’den itibaren GWP değeri 150’den büyük olan soğutucu akışkanların kullanılmaları 
yasaklanmıştır. GWP değeri 2500’den büyük olan HFC içeren soğutucu akışkanların 1 Ocak 2020’den itibaren; 
GWP değeri 150’den büyük olanların ise 1 Ocak 2022’den itibaren ticari tip soğutucu ve dondurucu cihazlarda 
kullanımı yasaklanacaktır (Regulation (EU) No 517/2014). Bu düzenlemeye göre, birçok soğutma sisteminde 
kullanılan ve GWP değeri 3922 olan R404A gazının kullanımı Avrupa Birliği’nde yasaklanacaktır. Ancak kullanımda 
bulunan ve R404A ile çalışan birçok cihazın sadece gazı değiştirilerek kullanılması ekonomik yarar sağlayacaktır.

Literatürde R404A yerine düşük GWP değerine sahip soğutucu akışkanlarla yapılmış bazı çalışmalar mevcuttur. 
Mota-Babiloni vd. (2014) R404A ile orta vadeli R407A ve R407F, uzun vadeli az yanıcı olan L40 ve DR-7, yanıcı 
olmayan N40 ve DR-33 soğutucu akışkanlarını teorik olarak mukayese etmişlerdir. Çalışmada basit çevrim, iç 
ısı değiştiricili basit çevrim, direkt enjeksiyonlu ve ara soğutmalı çevrimler için karşılaştırmalar yapılmıştır. Çıkan 
sonuçlar çevrimler ve akışkan cinsine göre ciddi farklılıklar göstermiştir. Basit çevrim, direkt enjeksiyonlu ve iç ısı 
değiştiricili basit çevrimde, düşük kondenser sıcaklıklarında çalışıldığında performans katsayısı (COP) değerleri 
yüksek iken, yüksek kondenser sıcaklıklarında çalışıldığında düşük değerler gözlenmiştir. Buna göre en uygun 
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alternatiflerin az yanıcı, düşük GWP değerine sahip olan uzun vadeli L40 ve DR-7 soğutucu akışkanlarının 
olabileceği söylenmiştir. Yanıcılığa müsaade edilmeyen durumlarda ise enerji performansı açısından en uygun 
alternatiflerin DR-33 ve N40 olduğu belirtilmiştir.

Yana Motta ve Spatz (2012), R404A akışkanı yerine kullanılabilecek, GWP değeri daha düşük olan, fakat özellikle 
kapasite ve sistem verimi açısından bir azalmaya sebep olmayacak; hatta iyileştirme sağlayacak yeni akışkanlar 
üzerinde araştırma yapmışlardır. Çalışma, ticari soğutma uygulamaları kapsamında yapılmıştır. Alternatif 
akışkanlardan, R407A ile N40 soğutma kapasitesinde azalma olmadan COP değerinde artış sağlamışlardır. 
Araştırmada kullanılan alternatif akışkanlar, R404A ile çalışan bir sistemde herhangi bir değişiklik yapılmadan 
sisteme şarj edilebilir. N20 ve N40’ın GWP değerleri R404A’ya kıyasla çok düşük seviyededir. N20 akışkanı 
kullanıldığında oluşan %20’lik soğutma kapasitesi düşüşünü telafi edebilmek için sistemde bazı iyileştirmelerin 
yapılmasının gerekli olduğunu söylemişlerdir. Hafif yanıcı akışkan L40 ile yapılan testlerde, soğutma kapasitesinden 
ödün verilmeden performans katsayısında düşük miktarda artışlar sağlanabilmiştir.

Mota-Babiloni vd. (2014), Avrupa Birliğinin EU No 517/2014 düzenlemesinin soğutma sistemlerinde çoğunlukla 
kullanılan akışkanları nasıl etkileyeceği hakkında ve bunlara alternatif olabilecek AHRI tarafından belirlenen       
HFC/HFO karışımları üzerinde çalışmışlardır. Sonuçta ARM-32a, DR-33, N40 (R448A), ARM-30a, ARM-31a, 
D2Y65, DR-7, L40 soğutucuları R404A’nın alternatifi olarak belirlenmiştir.

Alternatif soğutucu akışkanlar değerlendirilirken genel olarak GWP değerleri ve ASHRAE tarafından belirtilen 
emniyet sınıflandırmaları dikkate alınmıştır. Böylece, uygun GWP değerine sahip olsa bile bir soğutucu gazın 
yanıcılık özelliğinden dolayı birçok uygulamada kullanılamayacağına da değinilmiştir. R404A için en umut verici 
alternatif, N40 karışımı olarak önerilmiştir. Bunun yanı sıra bazı özel şartlarda L40’ın ise daha yüksek soğutma 
kapasitesi ve COP değerlerine sahip olduğu belirtilmiştir.

Da Silva vd. (2012) kaskad sistem (CO2+R404A) ile R404A ve R22 gazlarıyla çalışan doğrudan genleşmeli 
konvansiyonel sistemlerin enerji verimliliklerini kıyaslamışlardır. Avantaj, dezavantaj ve maliyet analizlerine de 
yer verilmiştir. Deneysel sonuçlarda, enerji verimliliği konusunda kaskad sistemin R404A’lı ve R22’li sistemlerden 
sırasıyla %22.3 ve %13.7 daha düşük elektrik tükettiği tespit edilmiştir. Bu değerler, R22 ve R404A sistemlerinde 
elektronik valf yerine termostatik genleşme valfi kullanıldığında daha artmıştır. CO2, R404A ve R22 için kilogram 
başına GWP değerleri sırasıyla 1, 3260 ve 1800’dür. Maliyet konusunda ise CO2/R404A’lı sistemlerin R22 ve R404 
sistemle-rinden yaklaşık %18 daha pahalı olduğu anlaşılmıştır. Bu fiyat farkında, CO2 sistemlerinin gerektirdiği 
özel üretilmiş ekstra güvenlik malzemeleri etkili olmuştur.

Daha önceki araştırmalarda R442A ile yapılmış bir teorik ya da deneysel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Konunun 
güncel olmasından dolayı ilgili çalışmalar devam etmektedir. R442A soğutucu akışkanı, orta vadede R404A’nın 
yerine alternatif olabilecek düşük GWP değerine sahip bir soğutucu akışkandır. Bu çalışmada enerji performansları 
ve çevresel etkileri açısından R442A ile R404A soğutucu akışkanları teorik olarak mukayese edilmiştir.

Soğutucu Akışkan Özelliklerinin Karşılaştırılması

R442A, buhar sıkıştırmalı soğutma sistemlerinde R404A yerine, sistemde hiçbir değişiklik yapılmadan 
kullanılabile-cek bir soğutucu akışkandır. R404A ile çalışan ticari ve evsel tüm sistemlerde kullanılabilir. Tablo 1’de 
R404A ve R442A soğutucu akışkanlarının önemli özellikleri verilmiştir. Zeotropik özelik gösteren R442A gazının 
kayma sıcaklığı değeri Tablo.1’de görüldüğü gibi yüksektir. 

R404A soğutucu akışkanının GWP değeri 3922, R442A’nın ise 1888’dir. Dolayısıyla, R404A’ya kıyasla GWP değeri 
yaklaşık %50 daha düşük olan R442A, orta vadede R404A ile çalışan soğutma sistemlerinde kullanılmalıdır. Her 
iki soğutucu akışkanın ozon yok etme potansiyeli (ODP) sıfır ve bunlar ASHRAE tarafından alevlenmez olarak 
sınıflan-dırılmıştır. Bu iki soğutucunun kullanılması durumunda polyolester tipi kompresör yağı tercih edilir.
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Tablo.1-Araştırılan soğutucu akışkanların bazı özelikleri (Refsol Ltd. 2012; DuPont 2004)

Şekil.1’de gazların -35 ila 55°C sıcaklık ve 220 kPa ila 2500 kPa basınç aralığındaki değişimleri görülmektedir. 
Doyma basınçları arasındaki uyumdan, soğutucuların termodinamik özelliklerinin birbirine yakın olduğu 
anlaşılabilir. Özellikle düşük sıcaklıklarda, doyma basınçları aynıdır. R442A’nın basıncı R404A’dan 0 ila +10°C 
arasında ortalama %4.5, +40 ila +55°C arasında ortalama %5.8 daha yüksektir. R404A için tasarlanmış mevcut bir 
sistem, basınç açısından R442A gazıyla da uygun bir şekilde çalışabilir.

Şekil 2’de farklı kondenser sıcaklıklarında teorik hacimsel soğutma kapasitesi (VCC) ile evaporasyon sıcaklığı, 
arasındaki ilişki görülmektedir. VCC değeri aşağıdaki gibi tanımlanır (Llopis vd, 2011):

(1)

burada, VCC teorik hacimsel soğutma kapasitesi (kJ/m3),        evaporasyon sıcaklığındaki doymuş buharın 
entalpisi (kJ/kg), kondenser sıcaklığındaki doymuş sıvının entalpisi (kJ/kg),  evaporasyon 
sıcaklığındaki buharın özgül hacmidir (m3/kg). Denklem (1)’deki entalpi ve özgül hacim değerleri Refprop 
(Lemmon vd, 2013)’dan elde edilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi VCC yüksek evaporasyon sıcaklığında artarken, 
yüksek kondenser sıcaklığı için azalmaktadır. Kondenser sıcaklığının 40°C ve 50°C olduğu durumlarda, 
R442A’nın VCC değeri daha fazla olurken, Tkon=30°C için R404A’nın VCC değeri daha büyük tespit edilmiştir.

Şekil.1-Test edilen soğutucu gazlara ait doyma basıncının 
doyma sıcaklığı ile değişimi
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Teorik Analiz

Teorik çalışma, tek kademeli buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimi için yapılmıştır. Çevrimin temel elemanları 
olan kompresör, kondenser, genleşme valfi ve evaporatörün şematik çizimi ile basınç-entalpi diyagramı Şekil 3’de 
verilmiştir.

Sistemin çözümlenmesinde bazı kabuller yapılmıştır; sistemin sürekli rejim şartlarında çalıştığı, soğutma sistemi 
elemanları ve borulardaki ısı ile basınç kayıplarının ihmal edildiği, evaporatör ve kondenser fanlarının enerji 
tüketmediği, kinetik ve potansiyel enerji terimlerinin olmadığı varsayılmıştır. Sistemin önemli sayısal kabulleri 
Tablo 2’de verilmiştir.

Şekil.2-Soğutucu gazlar için evaporasyon sıcaklığı ile teorik hacimsel soğutma kapasitesinin değişimi

Tablo.2-Analiz için yapılan kabuller

Bir soğutma sisteminin enerji performansı, soğutma kapasitesinin elektrik tüketimine oranı olarak tanımlanan 
performans katsayısı (COP) ile belirlenir (Dinçer ve Kanoğlu, 2010):

(2)

burada  kütlesel debi (kg/s), evaporatörden çıkan ve evaporatöre giren akışkanın entalpisidir (kJ/kg).  
kompresörün harcadığı elektrik enerjisidir (kW).

Şekil.3-Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminin şematik gösterimi ve basınç-entalpi diyagramı
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Sonuç ve Tartışma

Çevrimin enerji analizleri sonucunda elde edilen soğutma etkinlik katsayısının evaporasyon sıcaklığına 
göre değişimleri farklı kondenser sıcaklıkları için Şekil 4’de verilmiştir. Akışkanların termodinamik özellikleri 
Refprop (Lemmon vd, 2013) ile tespit edilmiştir. Şekil 4’de her evaporasyon ve kondenser sıcaklıkları için 
COP değerleri birbirlerine yakındır. Evaporasyon sıcaklığı arttıkça COP’ nin yükseldiği anlaşılmaktadır. 
Tkon=30°C ve Tev=-10 °C durumunda R404A’nın COP değeri R442A’ya kıyasla %1 büyük iken, Tev=0°C için 
bu değer iki katına çıkmaktadır. Tkon= 50°C ve Tev =-10°C için R442A’nın COP değeri R404A’ya kıyasla %4.3 
büyük iken, aynı kondenser sıcaklığında ve 0°C evaporasyon sıcaklığı için R442A durumunda COP %2.6 
daha fazla olmaktadır. Önemli bir sonuç olarak, yüksek kondenser sıcaklıklarında (Tkon>40°C) R442A’nın 
COP değeri R404A ile mukayese edildiğinde daha büyük olmaktadır. Buna göre yüksek sıcaklık bölgeleri için 
soğutma sitemi uygulamalarında R442A gazının R404A’ya makul bir alternatif olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Şekil.5’de üç farklı kondenser sıcaklığı için sistemde dolaşması gereken kütlesel debi,      miktarının evaporasyon 
sıcaklığı ile değişimi görülmektedir. Kondenser sıcaklığının artmasıyla her iki akışkan için de sistemde dolaşması 
gereken artmaktadır. Bununla birlikle,  artan evaporasyon sıcaklığı ile azalmaktadır. R442A kullanılmasıyla 
miktarında önemli oranda azalmalar meydana gelmektedir. Tkon=30°C’de ve her üç evaporatör sıcaklığı için 
R442A’nın kütlesel debi değeri R404A’ya göre yaklaşık %26 daha azdır.
 

 Şekil.4-Farklı kondenser sıcaklıklarında COP’nin evaporasyon sıcaklığı ile değişimi

Şekil.5-Farklı kondenser sıcaklıkları için kütlesel debinin evaporasyon sıcaklığı ile değişim
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Şekil.6’da sıkıştırma oranının (kompresör çıkış basıncının giriş basıncına oranı) evaporasyon sıcaklığı ile değişimi 
görülmektedir. Evaporasyon sıcaklığının yükselmesi, sıkıştırma oranını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bunun 
tam aksine kondenser sıcaklığının artması ise sıkıştırma oranının büyümesine neden olmaktadır. COP artışının 
bir göstergesi olan sıkıştırma oranın azalması, Şekil 6’dan görüldüğü gibi her iki akışkan arasında ciddi fark 
meydana getirmektedir. Aynı Tkon değerleri durumunda R404A’nın sıkıştırma oranı R442A’ya kıyasen kayda 
değer miktarda daha küçük olmaktadır.

Soğutma sistemlerinde orta ve yüksek evaporasyon sıcaklık uygulamalarında soğutucu akışkan olarak sıklıkla 
kullanılan yüksek GWP değerine sahip R404A yerine, düşük GWP değerine sahip R442A gazının bazı özellikleri, 
farklı kondenser sıcaklıkları için incelenmiştir. Termodinamik özellikleri çok benzer olan bu iki akışkandan 
düşük GWP değerine sahip R442A soğutucu akışkanı, yüksek kondenser sıcaklıklarında enerji performansı 
yönünden daha iyi sonuçlar vermiştir. Aynı zamanda soğutma sistemi bileşenlerinde hiçbir değişiklik yapmadan 
kullanılabilecek olması, büyük bir avantaj ve uygulama kolaylığı sağlayacaktır. Çalışılan üç farklı kondenser 
sıcaklıklarında, R442A soğutucu akışkanının yüksek basınç değerinin, R404A’ya göre yaklaşık %6 daha büyük 
olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç sistemin boru ve elemanlarında (kondenser ile evaporatör gibi) herhangi 
bir ciddi etki oluşturmayacaktır. Isıl iletkenlik değerinin R442A için daha iyi olması, mevcut R404A ile çalışan 
cihaza R442A şarj edildiğinde soğutucu akışkana daha iyi ısı transferi gerçekleşeceği ve dolayısıyla sistemin 
daha iyi verimli çalışabileceği anlamına geldiği düşünülebilir. R442A ile çalışan sistemde dolaşan soğutucu 
akışkan miktarının düşük olması sebebiyle, cihaza şarj edilmesi gereken soğutucu miktarının da azalması 
beklenmektedir. 

Evaporasyon sıcaklığından bağımsız olarak, kondenser sıcaklığının 40°C olması durumunda R442A’nın 
hacimsel soğutma kapasitesi, R404A’ya kıyasla %1.5 civarında daha büyük iken (Şekil 2), Tkon= 50°C için R404A 
ile karşılaştırıldığında VCC değeri yaklaşık %7 daha yüksek sonuçlar vermektedir.

Kısıtlamaların 2020’ye kadarki kısmı için, mevcut sistemlerdeki yüksek GWP değerli R404A soğutucu 
akışkanının, %50 daha düşük GWP değerine ve daha iyi enerji parametrelerine sahip R442A ile değiştirilmesi 
uygun olacaktır. Belirtilen iki soğutucu için farklı dış ortam sıcaklıkları, farklı evaporasyon sıcaklıkları ve uygun 
genleşme vanası ayarı ile deneysel araştırmalar yapılarak enerji parametreleri iyileştirilmeye çalışılmalıdır.• 

Şekil.6-Sıkıştırma oranıyla evaporasyon sıcaklıkları değişimi
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Semboller
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GWP küresel ısınma potansiyeli
VCC hacimsel soğutma kapasitesi (kJ/m3)
h entalpi (kJ/kg)
k ısı iletim katsayısı (W/mK)
T sıcaklık (°C)

 kütlesel debi (kg/s)
 elektrik tüketimi (kW)

Alt indisler

ç çıkış
f sıvı
g giriş

 buhar
ev evaporatör
kon kondenser
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Dünya Mutfağı

Truffles (Ganaj Usulü Çikolata) / Fransız Mutfağı
Malzeme

500 gr. Bitter kuvertür
250 gr. Krema

Krema bir tencerede ısıtılır ve küçük parçalara ayrılmış çikolata 
içine konur. Çikolatalar eriyinceye kadar karıştırılır ve buzdolabında 
soğumaya bırakılır. (8-10oC) donmuş çikolota kaşıkla tepsiye konur 
ve tekrar dolapta donması beklenir. Donmuş toplar elle şekillendirilir, 
arzuya göre pudra şekeri, fındık gibi ürünlere batırılır ve çikolota kapsüllerine konarak servis yapılır. Likör gibi 
aroma vermesini istediğiniz ürünler çikolata eriyip dolaba konmadan önce içine konur ve karıştırılır. Afiyet olsun.

Roches / Dünya Mutfağı
Malzeme

Badem, fıstık
Pudra şekeri

Badem, fıstık gibi ürünler fırında kavrulur. Bunu yaparken ürün tepsiye konur ve üzeri suda eritilmiş pudra şekeri 
ile ıslatılıp 150 oC fırında 30 dakika kavrulur. Fırından çıkarılınca soğumaya bırakılır. Afiyet olsun.

Kalıp Çikolatalar / Dünya Mutfağı

Armutlu Bademli Kek

Bunun için yukarıda hazırladığımız her iki karışım da gereklidir. Önce kalıplar alkole batırılmış pamuk ile silinip, 
kurutulur. Benmari usulü hazırlanan karışımdan kalıpların içi ince bir film şeridi halinde kaplanır ve çikolatalar 
donmaya bırakılır. Sonra istediğiniz malzemelerden kaşığın ucu ile alınır ve kalıbın içinde kalacak şekilde konur. 
Ganaj, badem ezmesi (marzipan), alkol, meyve püresi vb. 

En üstüne benmari usulü eritilmiş çikolata konur ve kalıbın kenarları temizlenir, çikolatalar donmaya bırakılır. 
Donduğundan emin olduğumuz çikolatalar kalıplardan boşaltılır, çikolata kapsülleri içine konur ve servis yapılır. 
Çikolatalar el değmeden, plastik eldivenle tutulmalıdır, koku, ışık ve ısıdan uzak olacak bir kutuda saklanmalıdır 
Afiyet olsun. 

Hamuru

200 gr. un
100 gr. tereyağ
4 gr. tuz
20 gr. şeker
5 ml. su
1 yumurta
Vanilya

Bademli iç

60 gr. tereyağ
60 gr. şeker
60 gr. toz badem
1 yumurta
2 adet armut

Yapılışı

Un, tereyağ, tuz, şeker ve vanilya 
karıştırılıp düğüm düğüm bir 
hamur elde edilir. Yumurta ve 
su eklenerek hamur toplanır. 30 
dk. dinlendirildikten sonra kalıba 
göre açılır. İç malzemenin tamamı 
mixerde karıştırılır ve hamurun 
üzerine yayılır. Üzerine dilimlenmiş 
armutlar sıralanır, file bademle 
süslenir. 2600C’de 25-30 dakika 
pişirilir. Fırından çıktıktan sonra 
üzerine glazür sürülür.
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