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ESSİAD’DAN

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: ENERJİ GELECEĞİMİZ…
“İnsanları niçin öldürüyorsunuz, bekleyin nasılsa
ölecekler.” Konfüçyüs

E D İ T Ö R D E N

Bu satırları okuyanlar bilirler, bir özdeyiş üzerine
kurgulanan düşünce paylaşımını tercih eder oldum
yazılarımda. Bu köşe yazısı için iklim değişikliği
ve ülkelerin bu doğrultudaki çabalarını ele alayım
istedim. Her konuda özdeyiş bulmak zor tabii ki.
İnternette bir arayışımda Konfüçyüs’a atfedilen
söz dikkatimi çekti. İklim değişikliği özelinde bu
sözü yorumlamaya kalktığınızda nasıl çarpıcı bir
kara mizah olduğu da ortada. İklim değişikliği
bizleri öldürüyor mu? Geleceğimizi kendi
uygulamalarımızla karartıyor muyuz? Bu sorular ve
yanıtları biliniyor mu? Yanıtlarını bilmek Dünyamızın
geleceğini kurtarmak için yeterli mi?
Son günlerin en çarpıcı haber başlıklarından bazıları,
“yeni dünya arayışları sürüyor”, “Marsta su bulundu,
yaşam emareleri bulundu vb.”, “yedi yeni yaşam
olabilecek galaksi bulundu” vb. Dünyamız sanki yok
oldu, yeni Dünya arayışları üst düzeyde. Ne olacak
bu Dünya’nın hali…
Birkaç yüzyıla ve hatta bir ömre sığan ne değişimler
yaşandı Dünya’da: Svante Arrhenius sera etkisi
hakkında ilk teorik yaklaşımın gerçekleştirilmesi
1896.
1970’li yıllardan günümüze ise: 1973 Enerji (Oil
Crisis) Krizi, Eylül 1987 Ozon Tabakasını İncelten
Maddelerin Kullanımının Azaltılmasına İlişkin
Montreal Protokolü ve izleyen protokoller, 1992
İklim Değişikliği Dünya Zirvesi “Çerçeve Anlaşması”,
Kyoto Protokolü 1997, Paris Anlaşması (Agreement)
2009, Copenhagen, ve niceleri…
İklim değişikliği ve enerji bakışı 2016 konularına
yoğunlaştığınızda Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA)
bu konudaki yayınlarına ulaşabilirsiniz internette.
IEA’nın Enerji Bakışı 2016 kitabında bazı üzerinde
durulan konular ve başlıkları oldukça çarpıcı:

•Dünyanın enerji ihtiyacı büyümeye devam ediyor,
ancak milyonlarcası geride kaldı
•Yeni bir sermaye birimi
•İklim taahhütleri ve iklim hedefleri
•Verimlilik, değişimin motorudur
•Hareket etmeye hazır elektrikli araçlar
•Yenilenebilir enerjiler ücretsiz
•Politika entegrasyon değişimine odaklanıyor
•2oC patikası çok zor: 1,5oC’ye giden yol bilinmeyen
bölgelerden geçiyor
•Fosil yakıtlar ve düşük karbon geçişinden
kaynaklanan riskler
•Petrol piyasaları başka engebeli bir yolculuk için
olabilir
•Gerçekten küresel bir gaz pazarı geliyor
•Kömür: sert bir yerdeki bir kaya
•Enerji ve su: biri diğeri olmadan akmaz
Her başlık ayrı bir köşe yazısına sığmayacak denli
kapsamlı incelenmiş IEA yayınında. Umarım sonraki
köşe yazılarında bu soruları birlikte irdeler ve ele
alırız.
Son söz:
“Karamsar: Bugünü görmeyen.
Kötümser: Bugünü anlamayan.
Çekimser: Bugünü değerlendirmeyen.
İyimser: Bugünü bilmeyen.”
Özdemir Asaf “Kırılmadık Bir Şey kalmadı” etikalar
1940-1960, 356 No’lu etika.
Yine de karamsar, kötümser, çekimser ve iyimser
olmamalı insan…
Enerji geleceğimiz her daim konuşulacak, öyle
görünüyor, Ülke olarak ta bu tasarımlarımızda,
kullanımlarımızda, uygulamalarımızda, her tür enerji
kullanımlarımızda tüm kurum ve kuruluşların ve
hatta bireylerin gerekli özeni göstermesi gereklidir.
Toplum olarak tüm bireylerin bilinçli ve bilgili hale
getirilmesi bir gerekliliktir. En çok bilgi birikimi de
mühendislerde olmalıdır. Her türlü etkinlikte bu tür
bilgi birikimlerinin gerçekleştirileceği platformlar
yaratılmalıdır. 19-22 Nisan 2017 tarihlerinde
gerçekleştirilecek XIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi yoğun çabalarla ve geniş katılımlarla bu
tür bilgi birikiminin gelişmesine yönelik ana teması
“Bütünleşik Performans” ve kapsamlı içeriği ile
hazırlandı buluşmaya hazır ve bu görevi yerine
getirmek üzere tüm ilgilileri bu buluşmaya davet
ediyor. Teskon’17 de buluşmak dilekleriyle…
Sevgi ve Saygılarımla,
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

Değerli Üyelerimiz,
Sevgili Soğutma Dünyası Okurlarımız,
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Sivil Toplum Kuruluşları insanları gönüllü olarak bir araya getirerek; devlettoplum-birey ilişkilerinin demokratik olarak düzenlenmesinde etkin rol
oynamasına ve temsil edilen kuruluşun yürüttüğü çalışmaları ile kamu
hayatında aktif rol alınmasını teşvik eden bir platformdur. Ve ne mutlu
ki EHİS Kümesi’ni temsilen ESSİAD’da faaliyetleri ve çalışmaları ile
gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında adından sıkça söz ettiren önemli
bir kuruluştur. Bu önemli misyonu ile derneğimiz, 2017 yılındaki heyet
çalışmalarının ilk durağını Rusya olarak belirledi. Proje katılımcıları ile birlikte
UR-GE Projesi kapsamında düzenlenen ziyarette; Climate World Fuar ziyareti
ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Ayrıca Rusya’nın sektörümüzdeki
önemli derneklerinden olan APIC ve ABOK ile görüşmeler yapıldı. Bu heyet
organizasyonu sonrasında ihracatın gelişmesi ve iki ülke arasındaki iletişimin
güçlendirilmesi hedefleniyor. Heyet organizasyonumuza katkıları için İSİB,
İSKİD ve TTMD’ye teşekkür ediyoruz.

E S S İ A D ’ D A N

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer BARLAS

Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Sektörü’nü
temsilen küme olgusu içerisinde
çalışmalarına devam eden derneğimiz,
iki yıllık zorlu bir maratonu geride
bıraktı. 14 Ocak 2017 tarihinde
gerçekleştirilen Olağan Genel
Kurul Toplantısı’nda 2015-2017
Dönemi faaliyetlerimiz incelendi,
değerlendirmeler yapıldı ve gelecek
döneme ilişkin hedefler görüşüldü. İki yıl için dernek faaliyetlerimizin
yürütülmesi sorumluluğu, yeni seçilen 2017-2019 Dönemi Yönetim
Kurulumuza verildi. Bu bayrak yarışında hedeflerimizi bir adım daha ileriye
taşıyacağımıza inanıyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında, Bölgemizden ve tüm Türkiye’den sektör
temsilcileri ve akademisyenlerin katılımları ile TMMOB Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenecek olan 13. Uluslararası
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde 6.sı gerçekleştirilecek olan “Soğutma
Teknolojileri Sempozyumu”na ev sahipliği yapacağız. Sektörümüz açısından
son derece önemli olan TESKON ile eş zamanlı olarak HMSF işbirliğinde ISK
Sodex Fuarı düzenlenecektir. Başlangıcından beri sektörümüz tarafından
destek gören ve sempozyum, seminer, kurs, panel vb. etkinlikleri bir arada
toplayan sayılı platformlardan biri olan TESKON’a katılımlarınızı bekliyoruz.
Ayrıca Derneğimizin proje ortağı olduğu ve İZKA tarafından yürütülen
“Geleceğe Değer Katmak Projesi” kapsamında “Avrupa Soğutma Sektörünün
Güçlendirilmesi:Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı” İzmir Hilton
Oteli’nde 21-22 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Uluslararası
düzeyde katılımcıların yer alacağı konferansa katılımlarınızı bekliyoruz.
Bu yoğun tempoda, derneğimizin yayın organı olan “göz bebeğimiz” diye
adlandırabileceğimiz Soğutma Dünyası dergimizin 20. Yılını kutluyoruz.
1997 yılından beri sektörün nabzını tutan ve siz değerli okuyucularımız
ile buluşmamıza vesile olan Soğutma Dünyası dergimize katkı koyan ve
başta Onursal Başkanımız Merhum Dr. Erol ERTAŞ Hocamız olmak üzere
bilimsel yayınları ile dergimizin akademik yönünün güçlenmesine vesile
olan akademisyenlerimize, Yayın Kurulumuz, Yönetim Kurullarımız, dernek
çalışanlarımız, üyelerimiz ve sektör firmalarımıza şahsım ve 2017-2019
Dönemi Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Saygılarımla,
Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD Genel Kurul Toplantısı 14 Ocak 2017 tarihinde Tepekule’de Gerçekleşti

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(ESSİAD), 2015 – 2017 yılı Genel Kurul toplantısını
14 Ocak 2017 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirdi. ESSİAD Genel Kurulu’nda
Divan Kurulu’na tek liste verilirken, mevcut başkan
Hakan SEMERCİ üyelerinden güvenoyu alarak, yeni
dönem için yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına
seçildi.

Divan Kurulu
Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ, Akın KAYACAN, Ebru KARAKIRAN

Üyeler tarafından oy birliği ile yeniden seçilen
Semerci, herkese teşekkür ederek, ESSİAD’ın üyeleri
ve sektörü için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
ESSİAD’ın kurulduğu günden beri yaptığı çalışmalar
ve gerçekleştirdiği projeler açısından birçok derneği
gerisinde bırakarak sektörde önemli bir yol kat ettiğini
vurgulayan Semerci, “Kurulduğu 1990 yılından beri,
birlikte olmanın gücüyle sektörün sorunlarına çare
arayan ESSİAD, 27 yıldır yılmadan, usanmadan
çalışmaya ve çözüm üretmeye devam edecektir. Bu
bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında bugün ben
başkan olabilirim. Gelecekte Yönetim Kurulundaki her
arkadaşımız başkan olmaya adaydır” dedi.
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Piedmont ve İzmir’li
Soğutmacılar Elele
Gerçekleştirdiği
projeler ile birçok
derneğin örnek aldığı
ESSİAD’ın proje ortağı
olduğu, “Geleceğe
Değer Katmak”
başlıklı Avrupa Birliği
projesi ile İzmir ve
İtalya’nın Piedmont
bölgesindeki
Soğutmacılar için
değer zincirinde
Hakan SEMERCİ
önemli paya sahip
noktalar belirlenerek
istihdama ve yatırımlara olan katma değer ortaya
çıkarılacak. Sivil Toplum Diyaloğu kapsamında; ESSİAD,
İtalyan ATF Derneği ve Lamoro Kalkınma Ajansı’nın
ortakları arasında yer aldığı proje İzmir Kalkınma
Ajansı tarafından yürütülüyor.
“Geleceğe Değer Katmak” projesi kapsamında belirli
bir aşamaya gelindiğini söyleyen Semerci, “Proje
ortaklarımız ile İtalya’da çalıştay yaptık. Sıra saha
analizlerinde. Proje sonunda İtalya ve İzmir’deki
soğutmacılarımız için değer zincirinde öne çıkan
girdiler belirlenecek. Ayrıca bu yılın Nisan ayında
İzmir’de ortak bir konferans düzenleyeceğiz ve
konusunda uzman uluslararası konuşmacıları davet
edeceğiz.” diye konuştu.
ESSİAD 2017-2019 Döneminde görev alacak olan
kurullar şu şekilde oluştu:

OCAK ŞUBAT MART 2017 YIL: 20 SAYI: 76

ESSİAD’dan Haberler
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Hakan SEMERCİ, Güray
KORUN, Ebru KARAKIRAN, Can İŞBİLEN, A.Sait
GÜRSÖZ, Ömer BARLAS, Serhan GÜNDOĞAR

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Ali BÜYÜKYILDIZ,
Göksel GÜRPINAR, Kerim GÜMRÜKÇÜLER

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Seçkin Tuncer
ERDOĞMUŞ, Mustafa SEZER, Ufuk DOĞANCA, Duygu
ÖZTAŞ, T.Tolga ÜSTÜN, Özay ERVARDAR BİLGİCİ, Ümit
ÇALLI

Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Hüseyin VATANSEVER,
Mustafa Kemal YAPAN, Güven TOSUN, Gürkan AKÇAY,
Bekir CANSEVDİ

Denetleme Kurulu Asıl Üyeler: Akın KAYACAN, Suat
KARAKAŞ, Turan MUŞKARA

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Murat ÜNLÜ, Fehim
YARAŞIKLI, Halil GÜLADA

Divan Kurulu’nun seçilmesi sonrasında saygı duruşu
yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
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ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ,
yeni dönem ile ilgili temennilerini aktardı.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ
açılış konuşmasını yaparken...

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL
2015-2017 Dönemi faaliyetlerini içeren sunum yaparken...

Oylama sırasında...

2015-2017 Dönemi Yayın Kurulu Başkanı Suat KARAKAŞ
“Soğutma Dünyası” ile ilgili sunum yaparken...
OCAK ŞUBAT MART 2017 YIL: 20 SAYI: 76

ESSİAD’dan Haberler

2015-2017 Dönemi Saymanı Ömer BARLAS
Dernek ve İktisadi İşletme Mali Raporu ile ilgili sunum yaparken...

Tayfur ALTINKÜP, Hakan SEMERCİ,
Suat KARAKAŞ, Turan MUŞKARA

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ
EHİS LAB Projesi ile ilgili sunum yaparken...

ESSİAD Üyelerinden İmeksan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Güven TOSUN sektörde yaşanan haksız rekabet ile ilgili
görüşlerini aktardı.

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu
10

OCAK ŞUBAT MART 2017 YIL: 20 SAYI: 76

ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve
Devir Teslim Toplantısı Gerçekleştirildi

14 Ocak 2017 tarihinde
gerçekleştirilen ESSİAD Genel
Kurul Toplantısı sonrasında,
17 Ocak 2017 tarihinde
gerçekleştirilen Yönetim Kurulu
ilk toplantısında görev dağılımı
ve 2015-2017 Dönemi devir
teslim toplantısı gerçekleştirildi.
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen
Güray KORUN, Turan MUŞKARA
toplantıda; 2015-2017 Dönemi
Hakan SEMERCİ, Suat KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcıları Suat KARAKAŞ ve Turan MUŞKARA’ya derneğimize olan katkılarından dolayı 2017-2019 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN tarafından
plaketleri takdim edildi.
Görev dağılımı sonrasında ESSİAD 2017-2019 Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu Asıl Üyeler		
Ünvan
Hakan SEMERCİ				Yönetim Kurulu Başkanı
Güray KORUN				
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ebru KARAKIRAN			
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Can İŞBİLEN				Sayman
A. Sait GÜRSÖZ				Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer BARLAS				Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan GÜNDOĞAR			
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler		
Ünvan
Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ		
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Mustafa SEZER				
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ufuk DOĞANCA				
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Duygu ÖZTAŞ				
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
T.Tolga ÜSTÜN				
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Özay ERVARDAR BİLGİCİ			
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ümit ÇALLI				
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Aylin GEL				Genel Sekreter
12

OCAK ŞUBAT MART 2017 YIL: 20 SAYI: 76

Endüstriyel Çati Tipi Paket Tip Kli̇m a (Rooftop) ve Soğutma Grupları
Direk / İndİrekt Evaporatif Soğutma Sistemleri̇ ve Uygulamaları
Nem Alma / Nem Verme Üniteleri
Özel Tasarım Kompakt Soğutma/ Isıtma/ Havalandırma Üniteler
RAST ENERJİ SİSTEMLERİ VE TERMİK MAKİNA SANAYİ TİC.
1203/2 Sok. No:22 D:218 Yener İş Merkezi Yenişehir - İzmir / TÜRKİYE
tolga.ustun@rastenerji.com
T / F : +90 232 449 00 52

CHILLER GRUBU • KLİMA CİHAZI
ROOFTOP(ÇATI TİPİ) KLİMA • KLİMA SANTRALİ
ISI GERİ KAZANIM CİHAZI • ISITMA VE SOĞUTMA APAREYLERİ
SOĞUK DEPO CİHAZI • ÇİMLENDİRME VE SARARTMA SİSTEMLERİ

Örnekköy Sanayi Sitesi 7684 Sokak No:7
Karşıyaka - İzmir / TÜRKİYE
Tel: +90 232 363 66 69 • Fax: +90 232 363 66 68
info@er veysogutma.com
www.er veysogutma.com

ESSİAD’dan Haberler
Bina Bilgi Modelleme Sistemi Tanıtım Toplantısı ESSİAD Organizasyonunda Gerçekleşti
ESSİAD organizasyonunda, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şube ve İZMİMOD
işbirliği ile Bina Bilgi Modelleme Sistemi (BİM)
Tanıtım Toplantısı, Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ’nin açılış konuşması ile başlayan
etkinlik; İSKİD Genel Sekreteri Ozan ATASOY,
ProCS Genel Müdürü Daniel KAZADO ve liNear İş
Geliştirme Müdürü Nadir SARKUŞ’un sunumları
ile devam etti.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ’nin açılış
konuşması ile başlayan ve Daniel KAZADO, Ozan ATASOY,
Nadir SARKUŞ’un sunumları ile gerçekleştirilen etkinliğe MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Güniz GACANER ERMİN, MMO Üyeleri,
İZMİMOD Üyeleri, ESSİAD Üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Ozan ATASOY, Hakan SEMERCİ

100 kişinin yer aldığı etkinlikte izleyiciler Bina
Modellemesi ile ilgili bilgi sahibi oldu. Bir binanın
inşaası sırasındaki tüm disiplinlerin birbiri ile
uyumlu çalışmasını sağlayacak bir yönetim
sistemi olan BİM sayesinde doğru binanın hayata
geçirilmesi hedefleniyor.

Daniel KAZADO, Hakan SEMERCİ

Nadir SARKUŞ, Hakan SEMERCİ

Malatyalı Tekstil Firmalarına EHİS Örneğinde Kümelenme Anlatıldı
ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL, İzmir
Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı Murat
ÇELİK, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi
Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR ile birlikte Malatya
Tekstil Kümesi Yönlendirme Kurulu Toplantısı’na katıldı.
İZKA Program Yönetim Birimi Başkanı Murat ÇELİK’in
kümelenme sunumunu takiben Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Hülya ULUSOY SUNGUR
firmalara İzmir’deki küme gelişimi ve birlikteliklerin
önemi hakkında bilgi verdi. Fırat Kalkınma Ajansı’nda
düzenlenen toplantıda Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme ve Soğutma Kümesi iyi uygulama
örneği olarak ESSİAD faaliyetlerini tanıtan sunum
gerçekleştirildi.
14
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ESSİAD’dan Haberler
ENSİA UR-GE Toplantısında EHİS Kümesi Tanıtım Sunumu Gerçekleştirildi

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 sayılı
tebliğ kapsamında desteklenen Uluslararası Rekabet
Yeteneğinin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi ile ilgili 27
Ocak 2017 tarihinde Tepekule Kongre Merkezi’nde
bilgilendirme toplantısında gerçekleştirildi.
Zobu Danışmanlık Genel Müdürü Hakan ZOBU’nun
sunumları ile gerçekleştirilen, ENSİA üyelerinin ve
ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ’nün katılımları ile gerçekleştirilen
toplantıda; UR-GE Destekleri için hibe başvurusu
yapabilecek İşbirliği Kuruluşlarının İhracatçı Birlikleri
İl Sanayi / Ticaret Odaları TOBB, TİM, DEİK Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Organize Sanayi Bölgeleri Endüstri
Bölgeleri Sektörel Üretici Dernekleri Sektörel Dış Ticaret
Şirketleri İmalatçıların kurduğu dernek-birlik veya
kooperatifler olduğunu bu sebeple de şirketlerin ENSİA
gibi tabanı güçlü sivil toplum kuruluşlarına üyeliklerinin
bu desteklerden faydalanmak adına önem arz ettiğini
ifade etti.
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ENSİA Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER ise UR-GE
Projelerinin sağladığı istihdam desteği ile şirketlerde
personel yapısının nitelikli personelden oluşturulması
hususunda önemli olduğunu ve aynı zamanda da sivil
toplum kuruluşlarına üyeliklerde bir motivasyon noktası
oluşturduğunun altını çizdi.

ESSİAD’ı temsilen EHİS-LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ tarafından yapılan sunumda, ESSİAD’ın
UR-GE desteği kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetler
hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Özellikle uluslararası
tanıtım ve heyet
organizasyonları
anlamında UR-GE
desteklerinin çok
kapsamlı ve faydalı
olduğunu ifade eden
Menkü, “UR-GE
desteği olmadan
bu tür faaliyetler
gerek şirketler
gerekse de bizim
gibi dernekler adına
mali anlamda büyük
bir yük olacakken
UR-GE Destekleri sayesinde firmalar ihracat yapmaya
cesaretleniyor, personelini yurt dışına yolluyor ve alım
heyetleri organize ediyor.” ifadelerine yer verdi.

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS)
Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi
Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
16
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ESSİAD’dan Haberler
2018 Yılı ISK Sodex Fuarı Bilgilendirme Toplantısı Tepekule’de Gerçekleştirildi
ESSİAD organizasyonunda düzenlenen ISK Sodex
2018 Bilgilendirme Toplantısı, 18 Ocak 2017 tarihinde
Tepekule İş Merkezi’nde düzenlendi.
Sektörümüzün en önemli fuarlarından biri olan
ISK Sodex Fuarı ile ilgili Fuar Direktörü Toros UTKU
ve Satış Direktörü Emre ÇİÇEKÇİ’nin sunumları ile
gerçekleştirilen toplantıda; yeni fuar merkezi yerleşim
planı, fuar disiplini yerlerin tanımlanması, 2018 yılı fuar
süreç planı, fuar alanına ulaşım seçenekleri konularında
katılımcılara bilgi aktarıldı.

ISK Sodex Fuar Destek İmza Töreni Gerçekleştirildi

ISK Sodex fuarına ilişkin olarak kurucular DOSİDER,
ISKAV, İSKİD, İZODER, TTMD ve Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık arasındaki anlaşma, fuarın
desteklenmesi, ortak sinerji yaratmak ve fuarın
başarısının arttırılması adına paydaş dernekler
ESSİAD, KBSB, MTMD, POMSAD ve SOSİAD’ın
katılımıyla gerçekleşti.
27 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen
ve Hannover Messe Sodeks Fuarcılık
Genel Müdürü Alexander KÜHNEL,
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural
EROĞLU ve Başkan Yardımcısı Metin
DURUK, DOSİDER Genel Sekreteri
Süleyman BULAK, İSKİD Yönetim
Kurulu Başkanı Cem SAVCI ve Dernek Müdürü Hüseyin
YÜKSEL, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Sarven
ÇİLİNGİROĞLU, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ, İZODER Yönetim Kurulu Başkan
18

Yardımcısı Ertuğrul ŞEN, KBSB Başkanı Hacı Ahmet
İLHAN ve Genel Koordinatörü Cemalettin KUTLUCA,
MTMD Müdürü Nezih GİRAY, POMSAD Başkanı
Kutlu KARAVELİOĞLU ve SOSİAD Başkanı Metin
TERZİBAŞIOĞULLARI’nın katıldığı törende; imzalanan
protokol sonucunda, kurucu dernekler, vakfın ve
paydaş derneklerin de katılımı ile Türkiye
İklimlendirme Sektörünün gelişimi için
önemli adımlar atıldı.
2018 ISK Sodex Fuarı’nın 07-10 Şubat
tarihlerinde yapılmasına karar verilerek
etkin bir fuar oluşturulması için yürütme
kurulu ve teknik komite çalışmaları
hızlandırılarak talep eden derneklerin
üyeleri ile özel toplantılar başlatıldı. Tüyap Fuar
Merkezi’nde 50.000m² stand alanında 14 holde
gerçekleşecek fuarın başarılı geçmesi için çalışmalar
devam etmektedir.
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ESSİAD’dan Haberler
Geleceğe Değer Katmaya Devam
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyalogu
IV Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğe
Değer Katmak Projesi” çalışmalarına Aralık ayında
İtalya’nın Casale Monferrato
kentinde gerçekleştirilen İkinci
Kavramsallaştırma Toplantısı ile
devam etti.
Yaklaşık üçte biri tamamlanan
ve 15 ay süresi olan Proje
kapsamında İzmir ve Piedmont
(İtalya) Bölgeleri arasında bölgesel
politika ve ekonomik kalkınma
modelleri üzerine karşılıklı anlayış
ve işbirliğinin geliştirilmesi
hedefleniyor. Proje, İZKA ve
Lamoro Kalkınma Ajansı arasında
kümelenme ve değer zinciri
geliştirme alanlarında tecrübe
paylaşımı ve birlikte kapasite
oluşturulmasına dayanan uzun
dönemli bir işbirliği ilişkisi kurulması
amacıyla tasarlandı.
14-17 Aralık 2016 tarihinde
gerçekleştirilen İtalya ziyaretinde;
Casale Monferrato’da devam eden proje çalışmaları
hakkında görüşmek üzere Casale Monferrato Belediye
Başkanı’nın İZKA Genel Sekreteri Mustafa HARPUTLU
başkanlığındaki İzmir Heyetini kabul ettiği toplantı,

sıcak bir karşılama töreni ile başladı. Tören sonrasındaki
toplantı Proje Koordinatörünün değerlendirmeleri ile
devam etti.
İki gün boyunca, LAMORO
Kalkınma Ajansı, İzmir
Kalkınma Ajansı, ATF ve
ESSİAD temsilcilerinden
oluşan proje paydaşları
2017 yılında konu ile ilgili
gerçekleşecek uluslararası
konferans, değer zinciri
analizi ve proje işleyişi
konularını görüştü.
Gerçekleştirilen çalışmalar
kapsamında uluslararası
bir konferansın Nisan
ayının ikinci yarısında
düzenlenmesine karar verildi.
Konferansa ek olarak; her iki
bölgede de eş zamanlı olarak
sanayi çapında bir değer
zincir analizi yürütülmesi
konusunda fikir birliğine
varıldı. Proje ortakları son
olarak projenin ilerleyişini değerlendirdikten sonra
2017 yılının Mart ayında tekrar Casale Monferrato’da
buluşmaya karar verdi.

İtalya’nın Casale Monferatto şehir meydanında
açık havada soğutma cihazları ile oluşturulan buz pateni pisti...
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ESSİAD’dan Haberler
ATF ve ESSİAD, Soğutma Sektörünün Geleceğine Yönelik
Değerlendirmeler Gerçekleştirdi

Geleceğe Değer Katmak Projesi kapsamında;
14-17 Aralık 2016 tarihlerinde İtalya’da
gerçekleştirilen İkinci Kavramsallaşma Toplantısı
kapsamında ATF (İtalyan Soğutma Teknisyenleri
Derneği) ile ESSİAD arasında toplantı
gerçekleştirildi.
ATF Genel Sekreteri Dr. Marco BUONI, ESSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve
Centro Studi Galileo Kurucusu ve Genel Müdürü
Enrico BUONI’nin katılımları ile gerçekleştirilen
toplantıda; soğutma sektöründe yer alan ATF
ve ESSİAD dernekleri arasındaki işbirliğinin
geliştirilmesi, F-Gaz Regülasyonu ile ilgili
yapılabilecekler konusunda istişarelerde
bulunuldu.
Ayrıca Geleceğe Değer Katmak Projesi
kapsamında yapılacak olan konferansı takiben
ATF ve ESSİAD ortaklığında gerçekleştirilmesi
planlanan eğitim çalışmaları hakkında görüş
alışverişi gerçekleştirildi.

Geleceğe Değer Katmak Projesi ile
Türk ve İtalyan Soğutma Sektörlerinin Değer Zinciri Analizi Yapılacak
Planlama, Programlama, Koordinasyon Birim Uzmanı
Hülya ULUSOY SUNGUR, Karma Danışmanlık’dan
Fevzi DOĞU, ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter
Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ ve projeye katkı veren sektör firma
temsilcilerinin katılımları ile bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirildi.

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe
Programı kapsamında gerçekleştirilen “Geleceğe
Değer Katmak Projesi” kapsamında İzmir ve Piedmont
(İtalya) Bölgeleri arasında bölgesel politika ve
ekonomik kalkınma modelleri üzerine karşılıklı anlayış
ve işbirliğini geliştirmek hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, ESSİAD organizasyonunda, İZKA
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İlgili toplantıda; proje kapsamında İzmir’de ve
İtalya’da uygulanacak saha analizleri, saha verilerine
dayanarak oluşturulacak sektörel stratejik gelişme
planları ve ayrıca 21-22 Nisan 2017 tarihlerinde,
İzmir’de, projenin içerik ve sonuçlarının tanıtılacağı ve
gerçekleştirilmiş değer zinciri analizlerine dayanarak
Soğutma Sektörünün geleceğinin tartışılacağı
uluslararası konferans hakkında bilgi alışverişi
gerçekleştirildi.
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ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD’ın Yeni Rotası Rusya Oldu

ESSİAD tarafından, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın
2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi hakkındaki Tebliğ
kapsamında yürütülen Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat
Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında
28 Şubat – 4 Mart 2017 tarihlerinde Moskova
Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti gerçekleşti. Heyete
katılan ESSİAD üyeleri Rusya’da faaliyet gösteren
firmalar ile gerçekleşmesi planlanan iş birliklerinin
temellerini atmış oldu.
UR-GE kapsamında faaliyetlerine devam eden
ESSİAD, II. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirdiği
ikinci yurtdışı pazarlama faaliyeti olan Moskova
Ticaret heyetini, 28 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında 8
proje katılımcısı firmanın temsilcileri ile gerçekleştirdi.
Heyet organizasyonuna katılan Acs Klima, Aksal,
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Barlas Soğutma, Buzçelik, Doğu İklimlendirme, Emsaş,
Eneko ve Prodek firmalarına ESSİAD’dan Kurumsal
İletişim Sorumlusu Gamze AKÇAY eşlik etti. Program
kapsamında Climate World 2017 Moskova Fuarı
ziyaret edildi ve fuar alanında ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirildi. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği (İSİB) standında ise Moskova Ticaret Müşaviri
Halit Oral AKBAY ve Ekonomi Bakanlığı Danışmanı
Mehmet Soylu GÜLDALI İle görüşme gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen görüşmede, EHİS sektöründe üretilen
ürünlere uygulanan bir ambargo olmamasının
büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Sayın Akbay,
Rusya’da faaliyet gösteren firmalar ile kurulacak
ortaklıklar sonucunda ticaret yapmanın çok daha
kolay olacağını ve her iki ülkenin ticaret hacimlerine
katkı sağlayacağını belirtti. ESSİAD’ı temsilen Gamze
AKÇAY, fuar katılımcısı olan üyelerimizden Friterm,
Karyer ve Üntes firmalarının stantlarını ziyaret etti.
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ESSİAD’dan Haberler

İkili iş görüşmeleri etkinliği kapsamında sektörel işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Bir diğer önemli toplantı, Rusya’da faaliyet
gösteren ve aynı zamanda Climate World 2017
fuar organizatörlerinden olan İklimlendirme
Sanayi Profesyonelleri Derneği (Association of
Proffessionals in Industry of Climat - APIC) ile
gerçekleştirildi.
Dernek Müdürü Dmitry KUZIN ile Gamze
AKÇAY’ın gerçekleştirdiği görüşmede APIC ile
ESSİAD’ın ileriye dönük olarak gerçekleştireceği
iş birlikleri hakkında görüşüldü.

APIC Dernek Müdürü Dmitry KUZIN

Rusya’da HVAC-R sektöründe önemli faaliyetler
gerçekleştiren bir diğer dernek olan ABOK ile
gerçekleştirilen görüşmede ise sektörümüzde
faaliyet gösteren firmaların Rusya’daki firmalara
online olarak ulaşabileceği seminer sistemi
hakkında görüşüldü.
Başarı ile gerçekleşen Moskova Yurtdışı
Pazarlama Faaliyeti sonrasında, ESSİAD
Üyelerinin ihracat kapasitelerini arttırmaya
yönelik olarak Cezayir pazarlama faaliyetleri için
çalışmalar başlandı.
ABOK Derneğinden Anna KOVALEVA

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin
Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı UR-GE Tebliği kapsamında yürütülmektedir.
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ESSİAD’dan Haberler
Webasto Thermo Comfort İklimlendirme Sistemleri ile
Sektörün Geleceği Hakkında Görüştük
27 Şubat 2017 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu’nu
temsilen Genel Sekreter Aylin GEL tarafından
Webasto Fabrika Müdürü Alp SAYILGAN ve Kalite
Müdürü Uğur BAYDAR ziyaret edildi.
Zobu Danışmanlık’tan Hakan ZOBU, Karma
Danışmanlık’dan Fevzi DOĞU ve İZKA Planlama,
Programlama, Koordinasyon Birim Uzmanı Hülya
ULUSOY SUNGUR’un yer aldığı ziyarette; ESSİAD’ın
proje ortağı olduğu Geleceğe Değer Katmak Projesi
kapsamında değer zinciri analizi için anket formu
karşılıklı olarak dolduruldu ve sektör ile ilgili güncel
gelişmeler paylaşıldı.

EHİS LAB Proje Yürütme Kurulu Çalışmalarına Devam Ediyor
Proje Yürütme Kurulu 2017-2019 Dönemi’nin ilk
toplantısını gerçekleştirdi.

ESSİAD tarafından yürütülen ve EHİS Akredite Test
ve Analiz Laboratuvarı Projesi ile ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi için çalışmalar gerçekleştiren EHİS LAB

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Güray KORUN,
Ebru KARAKIRAN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can
İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ,
Ömer BARLAS, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Akın
KAYACAN, Yayın Kurulu Başkanı Suat KARAKAŞ,
Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımları
ile gerçekleştirilen toplantıda projenin güncel durumu
hakkında görüşmelerin yanı sıra yapılacak işlemler ile
ilgili planlamalar yapıldı.

Eğitim Komisyonu’nda 2017-2019 Dönemi
Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Görüşüldü
ESSİAD bünyesinde düzenlenecek olan eğitim
çalışmalarına hız vermek amacıyla kurulan Eğitim
Komisyonu, 1 Mart 2017 tarihinde dernek merkezinde
toplantı gerçekleştirdi.
İlgili toplantıda; 2017-2019 Dönemi boyunca
gerçekleştirilecek olan UR-GE eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri ile birlikte ESEM eğitimlerinin konu
başlıklarının belirlenmesi için çalışmalar yapıldı.
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SOĞUTMA DÜNYASININ EN İYİLERİ,
ADAY İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA
GÜVENCESİYLE HİZMETİNİZDE.

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

satis@adayiklimlendirme.com
www.adayiklimlendirme.com

aday

iklimlendirme & soğutma

ESSİAD’dan Haberler
Soğutma Dünyası Dijital Arşivi Oluşturuldu

Soğutma Dünyası’nın yayına hayatına başladığı tarihten itibaren yayınlanmış
olan tüm sayıları (1.-75. sayılar) derginin 20. yılı anısına derlenerek dijital
ortama aktarıldı ve arşiv haline getirildi.
Bu özel çalışmayı Dernek merkezinden CD veya pdf formatında temin
edebilirsiniz.

Onursal Başkanı Dr. Müh. Erol ERTAŞ Anısına Hazırlanan “Anı Kitabı” Yayınlandı
ESSİAD’ın 1992-1993 / 1993-1994 /
1996-1998 Dönemi Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yürüten Dr. Müh.
Erol ERTAŞ, başkanlık görevini
tamamladıktan vefatına kadar dernek
üyesi olarak birçok görevler üstlenmiş,
2009 yılından itibaren ise Onursal
Başkanı olarak ESSİAD ve EHİS sektörü
adına başarılı ve iz bırakan katkılar ile
çalışmalarına devam etmiştir. Bilgi ve
donanımı ile gerek projelerde, gerek
etkinlik ve faaliyetlerde ESSİAD’a olan
desteğini hiçbir zaman esirgememiştir.

Tek bir sayıda anlatmaya ve
paylaşmaya sığmayan ESSİAD
Onursal Başkanı Dr. Müh. Erol
ERTAŞ anısına 2015-2017 Dönemi
Yönetim Kurulunun katkıları ile anı
kitabı hazırlanmıştır.
İçerisinde Dr. Müh. Erol ERTAŞ
ile ilgili ESSİAD Yüksek İstişare
Üyelerinin, dernek üyelerinin, sektör
temsilcilerinin görüşleri ve Ertaş’ın
kendi hayatından kesitlerin yer aldığı
anı kitabını dernek merkezinden
temin edebilirsiniz.

Yenilenen ESSİAD Web Sitesi Yayında
2015-2017 Dönemi Yönetim
Kurulu çalışma programı
çerçevesinde ESSİAD web
sitesinin içeriği ve ara yüzü
yenilenmiştir. Kullanıcılarına
daha iyi hizmet verebilmek
için daha işlevsel ve aradığınız
bilgiye en hızlı ve kolay
biçimde ulaşılabilen ESSİAD
web sitesi güncel trendlere
uygun olarak hazırlandı.
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Web sitesi aracılığı ile ESSİAD
tarafından yürütlen projelere,
kariyer olanaklarına, personel
ihtiyaçlarına, planlanan
etkinliklere ve gerçekleştirilen
faaliyetlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca
görüş ve önerilerinizi iletişim
sayfasında yer alan form aracılığı
ile iletebilirsiniz.

www.essiad.org.tr
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Doğru zamanlama, doğru adres,

tek hamle!

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

Güncel
TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından
İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen 13.
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 19-22 Nisan
2017 tarihleri arasında, İzmir’de MMO Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Hazırlığına iki yıl önce başlanan kongrenin içeriğine
ilişkin çalışmalara devam ediliyor.
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali GÜNGÖR kongre hazırlık
çalışmaları hakkında şunları söyledi:

PROF. DR. ALİ GÜNGÖR
13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
KONGRESİ (TESKON)
YÜRÜTME KURULU BAŞKANI

TESKON 2017
“SEKTÖRÜN
HEYECANLA
BEKLENEN ETKİNLİĞİ
TESKON 2017’NİN
PROGRAMI SON
AŞAMAYA GELDİ”

“Kongremiz her defasında tesisat mühendisliğinin
temel, güncel ve gelişmekte olan konularını ele
alan, çeşitli platformlarda eğitim, bilgilendirme,
düşünme ve tartışma ortamları yaratan zengin
içeriğiyle ve sosyal etkinlikleri ile katılımcılarının
takdirini kazanmakta, bir sonraki kongre tarihi
hemen takvimlere işaretlenmektedir. Tesisat
Kongreleri, en az bir yıl öncesinden başlayan
Yürütme Kurulu çalışmaları, Düzenleme Kurulu,
Danışmanlar Kurulu görüşleri, sektör dernekleri
görüşleri, Seminer-Sempozyum-Kurs Yöneticileri
görüşleri, bir önceki Kongre katılımcılarının
görüşlerini yansıtan anketler ile şekillenir ve iletilen
her bir fikrin, önerinin titizlikle değerlendirilmesi ile
oluşur. Bu kez de aynı heyecanla kongre hazırlıkları
sürmektedir.
İzmir, İstanbul, Antalya gibi illerden belirlenen ve
alanlarında uzman olan 27 kişiden oluşan yürütme
kurulumuz bugüne kadar geniş katılımlı 5 toplantı
gerçekleştirmiştir.
Yürütme Kurulumuz; Danışmanlar Kurulu ve
sektör derneklerinin görüş ve önerilerini yazılı
almanın yanı sıra 19 Ekim 2016 tarihinde Odamız
İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirdiği
toplantıda da bilgi edinme imkânı yakalamıştır.
Toplantıya 27 dernek temsilcisi ve danışmanlar
kurulu üyesi katılım sağladı. Katılımcıların,
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin
geliştirilmesine yönelik görüş ve düşüncelerini
dile getirmelerinin yanı sıra toplantıda ilgi
alanlarına giren konularda birçok dernek görev
de almak istediğini dile getirdi. Düzenleme,
Yürütme, Danışmanlar Kurulları ile sektör dernek
ve temsilcilerinin talepleri doğrultusunda kongre
programımız son aşamaya gelmiştir.
TESKON 2017’nin Ana Teması
“Tesisat Mühendisliği’nde Bütünleşik
Performans”
Kongremizin ana teması “Tesisat Mühendisliği’nde
Bütünleşik Performans” olarak belirlenmiştir. Bu
ana temayı seçmemizdeki düşüncemizi şu şekilde
ifade edebilirim: Bütünleşik performansın ana
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Güncel

TESKON, farklı konu başlıklarında
düzenlenen sempozyum ve seminerler
ile çeşitli alanlardaki uzmanlık
konularını kongreye taşımayı amaç
edinmiştir.

ESTETİK
PERFORMANSI

MALİYET
PERFORMANSI

AKREDİTASYONU
PERFORMANSI

İşletme
Performansı

Bileşen
Akreditasyonu
Performansı

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNDE

BÜTÜNLEŞİK
PERFORMANS

Bileşen
Entegrasyon-İletişim
Performansı
Performansı
UYGULAMA PERFORMANSI
Yasal Alt Yapı
Performansı

Eğitim Araçları ve
Yöntemleri
Performansı

Etiketleme
Performansı

Ölçme ve
Denetim
Performansı

Çevre
Performansı
TEST VE
DEVREYE ALMA
SİSTEM PERFORMANSI
MESLEK
AKREDİTASYONU
PERFORMANSI

EĞİTİM
PERFORMANSI

TESKON Kapsamında Seminer ve
Sempozyumlar Önemli Yer Tutmakta

19-22 Nisan 2017

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

DÜŞÜK CO 2
PERFORMANSI

Ana tema konusu alanında sunulacak
çalışmalar, Türkiye’de gelişmiş ülkelere
göre oldukça büyük bir faz farkı ile
hissedilen bütünleşik performans
ve bileşenleri alanındaki farkındalığı
geliştirecektir.

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
Fuarı

TASARIM
PERFORMANSI

bileşenleri; tasarım, bileşen, bileşen
akreditasyonu, sistem akreditasyonu,
uygulama, test ve devreye alma,
etiketleme, işletme ile ölçme ve
denetim performanslarıdır. Tesisat
mühendisliğinin alanlarından biri de,
insanlar için vazgeçilmez uygun iç
çevre koşullarının oluşturulmasını
içerir. Tesisat mühendisliği hizmetleri
için, meslek öncesi ve meslek içinde
alanında iyi eğitilmiş insanlara
ihtiyaç vardır. Bu yüzden, mesleki
eğitim ile meslek içi eğitimin, meslek
akreditasyonu ile eğitim araçları ve
yöntemlerinin niteliği, bütünleşik
performansın görünmeyen veya
dolaylı bileşenleridir. Benzeri olarak,
tasarımdan uygulamaya bileşenlerden
işletmeye kadar her alanda var olan
kanunlar, yönetmelikler ve standartlar
aracılığıyla oluşturulan mevzuat da
yasal alt yapı performansı olarak
bütünleşik performansın bir bileşenidir.

İLETİŞİM
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Cad. No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 210 - 209 • Faks: (0232) 462 43 77 • Web: http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: teskon@mmo.org.tr

Yöneticilerinin çalışmalarıyla
gerçekleştirilen bu platformlara gelen bildiri ve
gösterilen ilgi her kongrede daha da artmaktadır.
TESKON 2017’de de bu platformlar yine önemli bir yer
tutmaktadır.

Sistemleri”, Muammer AKGÜN yöneticiliğinde “Bacalar”
ve yıllardır TESKON kapsamında gerçekleştirilen
ve bu kongrede Ümran SERPEN’in yöneticiliğinde
düzenlenecek olan “Jeotermal Enerji” seminerleridir.

TESKON 2017’de toplam yedi tane sempozyum
düzenlenecektir. Bunlar Mustafa Emre İLAL
yöneticiliğinde “Bina Fiziği”, Hasan HEPERKAN
yöneticiliğinde “Binalarda Enerji Performansı”, İbrahim
ATMACA yöneticiliğinde “Isıl Konfor”, Sait C. SOFUOĞLU
yöneticiliğinde “İç Hava Kalitesi”, A. Alper ÖZALP
yöneticiliğinde “Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı
Ürün Geliştirme”, Serhan KÜÇÜKA ve Orhan EKREN
yöneticiliğinde “Soğutma Teknolojileri” ile Ahmet CAN
yöneticiliğinde “Termodinamik” sempozyumlarıdır.

Kongre, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri kapsayan bildirilerin yanında,
tesisat mühendisliği ile ilgili olmak üzere temel bilim
dallarında yapılmış teorik ve deneysel bildirilerin
sunumuna da imkân vermektedir. Hakemler ve Kongre
Bilim Kurulu değerlendirmelerinden sonra sunum için
kabul edilen bildirilerden seçilenler ayrıca MMO Tesisat
Mühendisliği Dergisi’nde yayımlanacaktır. Kongre
platformlarından seminer ve sempozyum çalışmaları,
yöneticileri vasıtasıyla çok yoğun bir şekilde devam
etmektedir.

Kongre kapsamında düzenlenecek seminerler ise Hasan
HEPERKAN yöneticiliğinde “Mekanik Tesisat Yalıtımı”,
Barış ÖZERDEM yöneticiliğinde “Hastane Havalandırma

Geçen kongrelerimizde olduğu gibi TESKON 2017’ye de
özet ve bildiri katılımı anlamında önemli sayıda başvuru
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Güncel
Dağıtım Ekipmanları”, “İklimlendirme Sistemlerinde
Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”,
“Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları”,
“Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi”,
“Sistem Seçimi”, “Medikal Gaz Tesisatı” ve
“Binaların Performansının Değerlendirilmesinde
Ekserjetik Yaklaşımların Kullanılması ve Binalarda
Ekserji Yönetim Sistem Standardı” konularında
düzenlenecektir. Kursların içerikleri sekretaryamıza
ulaşmıştır. Kurs katılımcı sayısı, salon kapasitesi
ile sınırlı olduğu için başvuruda öncelik esas
kabul edilecek ve yeterli kayıt almayan kurslar
açılmayacaktır. Bu açıdan kurslara önceden kayıt
yaptırmak kursların programda yer almasının tespiti
için önemli olacaktır.
gerçekleşmiştir. 325 özetin gönderildiği kongremize
gelen bildiriler, seminer sempozyum yöneticilerinin yanı
sıra yürütme kurulu ve danışmanlar kurulu tarafından
hassasiyetle değerlendirilmektedir.
17 Farklı Konuda Kurs Gerçekleştirilecek
Her TESKON’da olduğu gibi kurslar bu sefer de önemli
bir hacim tutmaktadır. Kurs açmak için 17 ayrı konuda
başvuru oldu ve bu kurslar Yürütme Kurulu’nda
tartışılarak açılması planlanmaktadır. Kurslar, “Değişken
Hava Hacmi ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri,
Seçimi ve Bina Otomasyon Sistemlerinde Kontrolü”,
“Mutfak Havalandırması”, “Uygulamalı Psikrometri
ve İklimlendirme”, “Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği,
İçeriği ve Havalandırma Hesapları”, “Sprinkler
Sistemleri Projelendirme Esasları”, “Binalarda Güneş
Enerjisinin Isıl ve Elektriksel Kullanımı”, “Binalarda
Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları”,
“Yangın Koruma Sistemlerinde Su Sisi Uygulamaları”,
“Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme
Esasları”, “Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar”,
“Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava
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Kongremizin olmazsa olmazlarından panel ve
sabah toplantılarına ilişkin çalışmalarımız da devam
etmektedir. Düzenleme Kurulu toplantısının ardından
konular netleşecektir.
TESKON; seminerleri, sempozyumları, kursları, teknik
bildiri oturumları, panelleri, konferansları, sabah
toplantıları ve sosyal etkinliklerinin yanı sıra kongre
paralelinde Hannover Messe organizasyonunda
düzenlenen TESKON+Sodex Fuarı ile oluşturduğu
bütünlükle, sektör için gelenek haline gelen önemli
bir bilgi üretme ve paylaşma platformu olma özelliği
taşımaktadır.
Başlangıcından beri destek gören ve sektörümüzün tüm
bileşenleriyle sahiplendiği “Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi”nin yakın zamanda içerikli programını
paylaşacağız. Şimdiden bu oluşumda destek olan kişi,
kurum, kuruluşlarımıza Kongre Yürütme Kurulu adına
teşekkür ediyorum.
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
TESKON+Sodex Fuarı’nda sektörün tüm bileşenleriyle
birlikte olmayı ümit ediyorum.•
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Pencere
Kirkor SİNANOĞLU: “Bir ülkenin gelişmesi ve refah seviyesinin artması için
AR-GE yatırımları kaçınılmazdır. AR-GE için harcanan her kuruş bize fayda
olarak geri dönecektir. ”

Bu sayımızdaki Pencere bölümünde Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. Firma Sahibi Sayın Kirkor SİNANOĞLU
ile gerçekleştirdiğimiz röportaja yer veriyoruz.
•Soğutma Dünyası (SD): Derneğimizle tanışmanız
Sektörümüzdeki mesleki eğitimlerin çoğu ile ilgili
çok eskilere dayanıyor. Bu uzun yol arkadaşlığı
planlama yapılarak, eğitim faaliyetleri düzenli bir
hakkında bizimle anılarınızı paylaşabilir misiniz?
şekilde yürütülmekte olduğunu görmek bizi mutlu
ediyor.
Kirkor SİNANOĞLU: Evet, İzmir’de fabrikamız olması
nedeniyle dernek üyeliğimiz ve ilişkilerimiz çok
Ayrıca, EHİS laboratuvar projesi üstlenilerek önemli bir
eskilere uzanmaktadır. ESSİAD sağladığı hizmetler
adım atılmıştır. Bizde bu konuda sizleri desteklemek
ile gerek bölgesel gerek ülkemiz adına faydalı işler
için elimizden geleni yapıyoruz. Proje firmalarımızın
yapmaktadır. Derneğe üyeliğimiz de bu temellere
ve dolayısıyla ülkemizin ihracatının artmasına önemli
dayanmaktadır. Umarım bundan sonraki süreçte de
bir katkı sağlayacaktır. En kısa sürede laboratuvarın
işbirliğimiz artarak devam edecektir.
tamamlanmasını ve sektöre fayda yaratacak
hizmetler üretmesini temenni ediyorum.
•SD: Derneğimizin faaliyetleri ve yürütmüş olduğu
projeler hakkında neler düşünüyorsunuz?
•SD: Üretim tesislerinizi Bölgemize Akhisar OSB
taşıdınız. Bununla ilgili gelişmeler hakkında bize
Kirkor SİNANOĞLU: ESSİAD özellikle eğitim
bilgi verebilir misiniz? Bu tesiste gelecek üretim
faaliyetlerini son derece iyi yürütmektedir.
planlarınız nasıldır?
32
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Pencere
Kirkor SİNANOĞLU: Akhisar son yıllarda giderek
gelişen ve yatırımların yükselişte olduğu bir
bölge olma özelliği
taşımaktadır. Bizde,
bölgeyi iyi tanıdığımız
için yeni fabrika
yatırımımızı Akhisar’a
yapmaya karar verdik.
Gerekli fizibilite
çalışmalarından sonra
yatırım ve kurulum
sürecini hızlandırarak
fabrikamızın 2015
Aralık ayında üretime
geçmesini sağladık.
Şu anda 48.000 m2’lik
alana kurulu fabrikamız
ile neredeyse her tip eşanjör ihtiyacını karşılayabilecek
bir yapılanmamız mevcuttur. Yeni makine, sistem
ve ekipman yatırımlarımız ile müşterilerimizin
ihtiyaçlarına hızlı ve doğru çözümler üretebilmekteyiz.
•SD: Ülkemizde Ar-Ge merkezlerinin sayısı ve ilgili
destekleri gün geçtikçe artıyor. Planlarınız arasında
Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi söz konusu
mudur?
Kirkor SİNANOĞLU: Üretim yapan ve yeniliklere
açık bir firma olarak AR-GE çalışmalarının öneminin
farkındayız. Şu an firmamızda 35 kişilik mühendislik
ekibi ve 6 kişiden oluşan bir AR-GE ekibi var. Hızla bir
AR-GE merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Yenilenen
teknolojileri sistematik olarak takip etmekteyiz ve
bununla birlikte mevcut ürünlerimizi geliştirmekte
ve ürünlerimize yönelik verim artırıcı çözümler
araştırmaktayız. Bu sayede firmamız her daim güçlü
bir alt yapı ve teknik donanıma sahiptir.
AR-GE merkezlerinin desteklenmesi ülkemiz
için önemli bir adımdır. Bir ülkenin gelişmesi ve
refah seviyesinin artması için AR-GE yatırımları
kaçınılmazdır. AR-GE için harcanan her kuruş bize
fayda olarak geri dönecektir. AR-GE faaliyetlerimiz
firmamıza da büyük katkılar sağlamakta ve Dünya’da
veya ülkemizde yaşanan krizlere karşı güçlü bir duruş
sergilememize imkan vermektedir.

2023 hedeflerine ulaşmak için ülke olarak kendimize
yeni pazarlar yaratmalı, bu pazarlara giriş için altyapıları
hazırlamalıyız. Bu
konuda gerekli ticaret
anlaşmalarının yapılması
ve firmaların o pazarlara
giriş için teşvik edilmesi
sağlanmalıdır.
Biz Karyer olarak
68 ülkeye ihracat
yapmaktayız. Mevcut
ülkelerdeki müşteri
sayımız ve pazar
payımızı artırarak,
bunula beraber ihracat
yaptığımız ülke sayısını
da yıldan yıla artırmayı hedeflemekteyiz. Doğru
stratejiler sağlayıp, ekonomik istikrarın sağlanması ile
birlikte bu hedeflerimize ulaşacağımızı umut ediyoruz.
Ülke ve firma olarak hedeflerimize ulaşmak için
yapmamız gereken katma değeri yüksek olan
ürünlerin ihracatını sağlamaktır. Bu bizler için en ön
önemli strateji olmalıdır. Bunu sağladıktan sonra
hedeflerimize daha hızlı ve sağlıklı bir yoldan ilerlemiş
oluruz.
•SD: Firmanızın gelecek hedefleri nelerdir. Yeni
projeleriniz var mı?
Kirkor SİNANOĞLU: Firmamız için müşteri odaklılık
esastır. Bu yüzden gelecek için hedeflerimizi
belirlerken ilk önce müşterilerimizin memnuniyetini
ön planda tutmaktayız. Sonuçta bizim hedeflerimize
ulaşmamızdaki en büyük destekçimiz aynı zamanda
yoldaşımız olan müşterilerimizdir.

•SD: Sizce Türkiye 2023 yılındaki ihracat hedefine
ulaşabilecek mi?

Yeni fabrika yatırımımızı müşterilerimizden gelen
istekler ve bizim kapasite artırım ihtiyacımız nedeniyle
gerçekleştirildik. Akhisar fabrikamızda yeni üretim
anlayışımız ve teknolojik ekipmanlarla daha verimli
çalışmaya başladık. Yeni fabrikamızda son teknoloji
makineler ve modern bir üretim hattı ile daha verimli
çalışıyoruz. Üretim kapasitemizin ve ürün çeşitliliğimizin
artması ile birlikte yeni pazarlara girerek ciromuzu
daha da artırmayı hedeflemekteyiz. Karyer’in yükselen
marka değeri ve sürdürülebilir rekabet avantajı ile
hedeflerimize adım adım ilerlemekteyiz.

Kirkor SİNANOĞLU: Ülkemiz coğrafi konumu
ve genç nüfusu ile her zaman cazip bir ekonomi
ve pazar olarak kalacaktır. Tabi dönemsel olarak
çeşitli sıkıntılar yaşanabilecektir ancak genel resme
baktığımızda bu potansiyelimizi değiştirmeyecektir.

Son olarak ürün gamımıza eklediğimiz ısı geri
kazanım eşanjörleri ile gerek yurt içi gerek yurtdışı
pazarlarda pazar payımızı artırdık. Özellikle
müşterilerimizden gelen istekler doğrultusunda
yeni ürün ve ojeler gerçekleştirmekteyiz. Önümüzde
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Pencere
“68 ülkeye ihracat yaptığımız için
farklı kıta, iklim ve kültürlerden
çok sayıda istekle karşı karşıya
kalmaktayız. Bu durum birçok
firma ve kişi için bir bilinmez
ve sorun olarak gözükse de
bizim için bulunmaz bir fırsat
ve çeşitlilik arz etmektedir.
Bu sayede farklı coğrafya
ve kültürlerin ihtiyaçlarını
bilmekte ve buna uygun
çözümler üretebilmekteyiz. Bunu
yapabilmemizdeki en büyük
etken genç ve dinamik bir yapıya
sahip olmamızdır. Çalışanlarımız
müşteri odaklı yaklaşım ile
birlikte ihtiyaçlara hızlı çözümler
üretebilmektedir.”
henüz gerçekleştirmediğimiz projeler de var, bunlar
için de çalışmalarımız devam ediyor.
•Türkiye’de sektörümüze yönelik verilen mesleki
eğitim hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle
üretime yönelik nitelikli personel sayımız yeterli mi?
Kirkor SİNANOĞLU: Ben küçük yaşta çalışmaya
başladığım ve çıraklıktan yetişmiş olduğum için
soğutma ile ilgili prosesleri uygulamalı olarak görmüş
ve son zamanların güncel tabiri ile işin mutfağında
yetişmiş biriyim. Bu sayede ürünler ile ilgili birçok
pratik ve hızlı çözüm bilgisine sahibim.
Sektörümüzün en büyük sıkıntısı yeni yetişen
arkadaşlarımızın daha çok teorik bilgide kalarak, işi
pratikte görmeyişleridir. Aslında bu sektörümüzden
çok ülkemizin bir yansımasıdır. Meslek liselerinden
yetişen donanımlı teknisyenlere ihtiyaç vardır. Sonuçta
işin mühendislik tarafının yanında bunu uygulamaya
koyabilecek teknisyenlere de çok ihtiyaç vardır. Bu
olmaz ise organizasyonun bir ayağı hep havada kalır.
Firmamızdaki yapıyı oluştururken buna hep dikkat
ettik. Şu anda imalatımızda makine ve ekipmanları
yenileyecek, gerekirse yeniden modifiye edebilecek
teknisyenlerimiz mevcuttur.
•SD: Genç istihdamın desteklenmesi konusunda
firmanızın politikasından bahsedebilir misiniz?
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Kirkor SİNANOĞLU: Grup şirketlerimizle birlikte 650
kişilik bir ekibimiz var. Ekibimiz genel olarak genç ve
dinamik kişilerden oluşmaktadır. Yeni işe başlayan
gençlerimiz herhangi bir tecrübeye sahip olmasa bile
firmamızda gerçekleştirdiğimiz oryantasyon ve eğitim
çalışmalarımız ile kendilerini geliştirmelerine ve yeni
meslekler edinmelerine fırsat tanımaktayız. Gençlerde
taze fikirleri, yaratıcılıkları ve hızlarıyla firmamıza
dinamizm katmaktadırlar.
•SD: Takdir edersiniz ki iş hayatı kişilerin özel
hayatına doğrudan etki etmekte. Sizce hem
iş hem özel hayatı dengede tutmak için neler
yapmalıyız? Bu noktada yaşadığınız tecrübeleri
genç meslektaşlarımıza aktarabilir misiniz? Veya
bize yaşadığınız anılardan birkaç kesit aktarabilir
misiniz?
Kirkor SİNANOĞLU: Sürdürülebilir ve başarılı işler
yapmanın en önemli yapı taşı çalışmaktır. Küçük
yaştan itibaren çalışma azmimi hiç kaybetmedim
ve bunun meyvelerini toplamaktayım. Tabi yoğun
iş temposunda özel yaşama da vakit ayırmak
gerekir. Ben çalışma motivasyonumu ve azmimi
çalışanlarımla, sevdiklerimle, sevenlerimle ve ailem
ile geçirdiğim zamanlarla artırmaktayım. Başarılar
ancak paylaşıldığında ve insanlarımıza, ülkemize
fayda sağladığında bir anlam kazanır. Benimde
motivasyonumu bunlar oluşturmaktadır.
•SD: Katkılarınız için teşekkürlerimizi sunarız.
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Sektörden Haberler
Binalarda Enerji Verimliliğini Artırma Konusunda
TTMD’nin Görüşlerini Sarven ÇİLİNGİROĞLU Aktardı
36. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde
gerçekleştirilen 8. Enerji Verimliliği Forumu ve
Fuarı, 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul WOW
Convention Center’da yapıldı. Fuar kapsamında
düzenlenen “Binalarda Enerji Verimliliğinde Güncel
Durum Paneli”ne Türk Tesisat Mühendisleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven ÇİLİNGİROĞLU
konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ yürütürken,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel
Müdürlüğü adına Adem SANKUR, DOSİDER’den Dr.
Celalettin ÇELİK, İSKİD’den Taner YÖNET, İZODER’den
Ertuğrul ŞEN, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri
Birliği’nden Hacı Ahmet İLHAN ve EYODER’den Ali
Naci IŞIKLI panelist olarak yer aldılar.
Binalarda enerji
verimliliğini
artırma konusunda
TTMD’nin
görüşlerini
aktaran Sarven
ÇİLİNGİROĞLU,
“Öncelikle binalarda
neden enerji
verimliliğine önem
vermeliyiz, bunun
tespiti için bazı
temel bilgileri
gözden geçirerek
başlayalım.
Ülkemizde enerji tüketiminin sektörel dağılımına
baktığımız zaman enerjinin; %37’sinin binalarda,
%38’sinin sanayide,%17’sinin ulaşımda, %5’inin
tarımda tüketildiğini görmekteyiz. %3’de enerji dışı
tüketim olarak gözükmekte. Binalardaki %37’lik pay
önemli bir tüketimdir. Sanayiyi de ayrı düşünemeyiz
çünkü konu bizim sektörü ilgilendiriyor. “ dedi.
Sanayi + binalar dediğimiz anda enerji tüketiminin
% 75’inden bahsedildiğini ve mevcut durum göz
önüne alındığında binalarda en az %50 mertebelerine
varan bir tasarruf yapma imkanı olduğunu,
binaları “konutlar”, “Ticari Binalar: Ofisler, Alışveriş
Merkezleri, Otel Binaları, Kültür Binaları, Spor
Kompleksleri vb.” ve “Kamu Binaları” olarak 3 grupta
değerlendirilebileceğini belirten Sayın Çilingiroğlu,
“Konutlardaki en önemli tüketim sebebi özellikle
yalıtım zaaflarından kaynaklanmaktadır. Konutlarda
kullanılacak yüksek verimli, yenilenebilir enerji
destekli ısıtma, soğutma cihazları ve doğru kalınlıkta
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yalıtım konusunda devlet destekleri sağlanmalı, cihaz
verimlerinde alt limitler oluşturulup takibi yapılmalıdır.
Örnek vermek gerekirse kazanların kısmi yüklerde
verimlerinin %90’nın altına düşmemesi gerektiği gibi.
Bu tür düzenlemeler konutlarda enerji verimliliğini
artıracaktır. Ayrıca yönetmeliklerde, konutlarda
kullanımı zorunlu hale gelen termostatik vana ve
pay ölçer kullanımının uygulanması takip edilmelidir.
Belki bu konuda ayrı bir birim de oluşturulabilir. Diğer
bir husus da konutlarda Güneş enerjisiyle ısıtma,
soğutma, sıcak su elde edilmesi vb. yenilenebilir
enerji kaynaklarının bina sistemleri ile bütünleşik
kullanılmasının teşvik edilmesidir.” dedi.
Kentsel dönüşüm çerçevesinde bugüne kadar yapılan
uygulamaların binaların statik açıdan yani yapısal
olarak iyileştirilmesi
olduğunu ve konuyu
fırsat bilip kentsel
dönüşümde enerji
verimliliği de göz
önünde bulundurulup,
bina dönüşümü
ötesinde kentsel
dönüşüm yüksek enerji
verimlilik hedefleri
ile gerçekleştirilmesi
gerektiğinin altını çizen
Sayın Çilingiroğlu,
Ticari binalarda da
enerji verimliliğini
artırmak için tasarım aşamasında bazı önlemler
alınmalıdır. Örneğin; alışveriş merkezlerinde en büyük
enerji giderleri aydınlatmalardan kaynaklanmakta,
dolayısıyla soğutma ihtiyaçları yüksek olup enerji
giderleri artmaktadır. Buna benzer örnekleri
artırmamız mümkün, yine binalarda kullanılan ısıtma,
soğutma cihazlarının verimlilik kriterleri ortaya
konmalı, bu tür binalarda kullanılacak klima santralleri,
fan-coiller vb. terminal ünitelerinde sertifika
aranmalı, bunlara ait enerji sınıflarının minimumları
belirlenmelidir.” diyerek görüşlerini belirtti.
Sayın Çilingiroğlu konuşamasında; “TTMD
olarak önerimiz, doğal gaz çevrim santrallerinin
verimlilikleri konusunda hedefler belirlenmeli ve
sadece elektrik üretimi düşünülerek kurulan, atık
ısısından yararlanılmayan, şehir ısıtma sistemlerini
desteklemeyen doğal gaz çevrim santrallerine
izin verilmemeli, yapım aşamasındakilerin de
bölgesel ısıtma sistemlerine entegrasyonu
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sağlanmalıdır. Kentsel dönüşüm
de düşünülerek büyük yerleşim
alanlarında tesis edilecek doğal
gaz çevrim santrallerinde elektrik
üretimi sırasında açığa çıkan atık
ısı değerlendirilmek sureti ile
santral verimi %50’lerden %90’lara
çıkarılmalıdır. Yapı ve sanayi
sektörünün enerji gereksiniminin
büyük bir bölümü söz konusu
enerji santrallerinin atık ısısı ile
karşılanmalıdır. %85-90 ısıl verimli
kojenerasyon sistemlerinin bölgesel
üretim ve tüketiminde verimlilik
sağlayacağı da göz ardı edilmemeli
ve Lisanssız elektrik yönetmeliği
derhal yeniden düzenlenmelidir.
Enerji, bina ve sanayi sektörlerindeki yasal
düzenlemelerin tekil bakışla değil, bütüncül bir bakışla

düzenlenmesi gerekir. Bunun için de özellikle bizler
gibi sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınarak
değerlendirilmelidir.” dedi.

İSKİD’in Yeni Başkanı Taner YÖNET
Yapılan toplantıda Yönetim Kurulu içinde görev dağılımı
ve gelecek toplantı tarihi belirlendi. Seçimlere göre;
Yönetim Kurulu Başkanlığına Taner YÖNET, Başkan
Yardımcılıklarına Cem SAVCI ve Ozan ATASOY, Genel
Sekreterliğe Zeki ÖZEN, Sayman olarak Hakan
DÖNMEZ oy birliği ile seçildi.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
(İSKİD)’in yeni yönetim kurulu Taner YÖNET
başkanlığında göreve başladı.

Başkanlık seçimi sonrasında konuşan Sayın
Yönet “İSKİD’in bugüne kadar sürdürdüğü başarılı
çalışmalarının yeni dönemimizde de artarak
süreceğine inancımız tam. Analitik düşünülebilen,
birikim sahibi yönetim kurulu ve komisyonlarımız ile
çok iyi projeler gerçekleştireceğiz.” dedi

İSKİD’in Olağan Genel Kurulu, İSKİD üyelerinin büyük
katılımı ile 25 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi.
ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı
Genel Kurul toplantısı, Divan Başkanı ve üyelerinin
seçimi ile başladı. Divan Başkanı’nın sözü almasından
sonra sırasıyla 2015-2016 dönemi Yönetim Kurulu
Başkanı Cem SAVCI ve birlikte çalıştığı komisyonlar bu
dönemde yaptıkları işleri Genel Kurul ile paylaştı.
Geçmiş dönem çalışmalarının sunulmasının ardından eski
yönetime teşekkür edilerek ve başarılı çalışmalarından
ötürü komisyon başkanlarına plaket verilerek, seçimlere
geçildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimlerde
üyeler İSKİD’in 13. Dönem Yönetim, Denetim ve Onur
Kurullarını belirledi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu, seçimin
ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.
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İSKİD Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen
gala yemeğinde, İSKİD yeni onursal üyelerine ve
geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerine teşekkür
plaketleri takdim edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde
konuklar, sanatçı Coşkun SABAH’ın keyifli repertuarı
ile genel kurul yorgunluğunu attı.
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Sektörden Haberler
Gelişim Teknik A.Ş., Jeotermal Fuarı’nda İlgi Çekti

Gelişim Teknik A.Ş., 12-14 Ocak 2017 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen
4. Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
Fuarı’ndaki yerini aquatherm boru sistemleriyle aldı.
Almanya merkezli aquatherm GmbH firmasının
40 yıllık tecrübesi sonucunda geliştirdiği patentli
hammaddesi fusiolen® den üretilen bu özel boruların
sürtünme kayıpları çok düşüktür. Korozyona kesinlikle

uğramayan bu borular; metal deaktivatörlüdür ve
uzama katsayıları 0,035 mm/mK’dir. Jeotermal
hatlar için özel olarak üretilen aquatherm boruların
alüminyum, çelik gibi maddelerle kıyaslandığında
ısı iletim katsayısı çok düşüktür. Isı iletim katsayıları
bakır için 380,00 W/kM, alüminyum için 200,00
W/mK, çelik için 60,00 W/ mK iken, bu rakam
aquatherm’de 0,15 W/ mK’dir. Sıcaklık dayanımı
-20°C ile 90°C aralığında olan aquatherm boruların
ısı Türkiye’nin sahip olduğu bu zenginlikten ne kadar
faydalandığını sorduğumuzda, aquatherm boruların
Türkiye distribütörü Gelişim Teknik Şirketi Kurucusu
Ali Bıdı durumun çok daha iyi olabileceğini belirtiyor.
Bıdı, “Bazı illerimiz jeotermal kaynak açısından zengin
olsalar da hala daha pahalı ve yenilenemeyen bir enerji
türü olan doğalgaz kullanmaktadır” diyor. Ancak Ali
Bıdı yine de gelecekten umutlu. Başarılı jeotermal
projelerin de katkılarıyla Türkiye’nin geleceğinin
jeotermal enerji devri olacağına inandığını vurguluyor.

Friterm Ürün Seçim Programı 6.0 ‘ı Tanıttı

1979’dan beri yenilikçi yapısı teknolojik gelişmelere
öncülük eden vizyonu ve çevreye duyarlılığıyla tanınan
Friterm, 22 Şubat Çarşamba Günü, Divan İstanbul
Asia Otel’de düzenlenen kullanıcı eğitimiyle Ürün
Seçim Programının Ocak 2017 itibariyle yayınlanan
6.0 versiyonunu tanıtarak, paydaşlarını konuyla ilgili
bilgilendirdi. Kullanıcı geri bildirimleri ve istekleri
doğrultusunda çalışmalar yapılarak geliştirilen yazılımın
bu son versiyonunda ihtiyaca yönelik bir çok yeni
özelliği barındırdığı bilgisini veren Friterm Ürün Seçim
Programı Versiyon 6.0 içerisinde bulunan yenilikler
arasında dinamik hesaplama, proje oluşturma, proje
raporu oluşturma, proje ve ürün adlandırma, son
girdi değerlerinin otomatik olarak getirilmesi, çalışma
dosyası kaydetme/açma, ürün filtreleme, ürün resmi
büyütme, daha fazla akışkan seçeneği, 50-60 Hz.
ve AC-EC fan seçenekleri , farklı lamel malzemesi
seçenekleri, farklı boru malzemesi seçenekleri, R410
akışkanlı kondenser seçimi ve pompalı evaporatör
(amonyak...) serisinin bulunduğu bilgisini verdi.
Friterm Ürün Seçim Programı 6.0
Friterm, Türkiye için kendi sektöründe bir ilk olarak
ürünlerin bilgisayar yardımıyla seçilmesini sağlamak
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amacıyla 2004 yılında ilk versiyonu yayınlanan
Friterm Ürün Seçim Programının Ocak 2017 itibariyle
6.0 versiyonunu yayınladı. Ürün Seçim Programı
uygun ürünlerin listelenmesi, kriterlere göre ürünleri
sıralamak, ürün performans bilgilerini görüntülemek,
ürüne bağlı aksesuarlı seçeneklerini görüntülemek,
ürün fiyat bilgilerini görüntülemek, ürün teknik
raporu oluşturmak, projeye eklenen ürünlerin toplam
fiyatını görüntülemek, proje raporu oluşturmak için
kullanılmakta olan ve Friterm tarafından geliştirilen bir
yazılım. ÜSP (Ürün Seçim Programı) 6.0 programında,
kullanıcı arayüzü geliştirilerek daha kullanıcı dostu
bir arayüze dönüştürüldü. Ürün performansının
hesaplanmasıyla ilgili geliştirilmeler yapıldı ve katalog
bilgilerindeki kat sayılar üzerinden seçim yapmak
yerine Dinamik Hesaplama ile seçim yapma yöntemine
geçilmesi sağlandı. Bu yöntemin doğruluğu da Friterm
Laboratuvarında yapılan testlerle doğrulandı. Yeni
nesil programlama teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş
kullanıcı dostu görsel arayüz, dil seçiminin istendiği
zaman yapılması, otomatik çeviri, daha geniş ekranda
çalışmak gibi olanaklar sağlıyor. Dinamik hesaplama
yöntemi, girilen akış koşullarına ve seçilen batarya
özelliklerine göre katalog katsayıları kullanılmadan
teorik hesaplama yapılmasını sağlıyor. Bu hesaplama
için doğruluğu bağımsız ve Friterm laboratuvarlarında
yapılan testlerle kanıtlanmış Eurovent sertifikasına
sahip FRT Coils programının hesaplama alt yapısını
kullanıyor. Dinamik Hesaplamanın avantajları arasında:
hava ve akışkan tarafı şartların detaylı tanımlanabilir
olması, soğutucu akışkan seçeneklerinin arttırılması,
lamel malzemesi seçeneğinin eklenmesi ve performans
etkisinin hesaplanması, boru malzeme seçeneğinin
eklenmesi ve performans etkisinin hesaplanması,
fan güç seçeneklerinin eklenmesi ve performans
etkisinin hesaplanması, motor teknoloji seçeneklerinin
eklenmesi ve performans etkisinin hesaplanması
özellikleri yer alıyor.
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Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler
SERTİFİKALI
GEOMETRİLER

M2522-3/8”
F3228-12mm
F3833-12mm
F3833-15mm
M4035-12mm
M4035-15mm

ID No

14.06.001
14.04.002
14.04.003
14.04.004
14.04.005
14.04.006

Tasarım ve uygulamalarınızda
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Sektörden Haberler
Isıdem Yalıtım ISH Fuarı’nda İnovasyon Sergiledi
pazarına ihraç eden ISIDEM Yalıtım’ın, 2016 yılı
içerisinde ürettiği ve Türkiye’de ilk olma özelliği
taşıya iki yeni ürünü Coolflex HF (halojen içermez) ve
Coolflex HT (EPDM esaslı) ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle
karşılaştı.
Küresel Rekabet için AR-GE ve İnovasyon

ISIDEM Yalıtım 14 – 18 Mart tarihleri arasında sıhhi
tesisat, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe
dünyanın lider ticari fuarı ISH Frankfurt’ta ürünlerini
sergiledi.
Sektör profesyonellerinin büyük bir ilgiyle takip ettiği
1960 yılından buyana iki yıl da bir düzenlenen ISH
Fuarı’nda ISIDEM Yalıtım, Coolflex (elastomerik kauçuk
köpüğü), Flexiduct (esnek hava kanalları) ve Duct
Connect (kanal bağlantı parçaları) markalı inovatif
ürünleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
ISH fuarına altı yıldan bu yana aralıksız katılım
sağlayan ve ürünlerinin önemli bir bölümünü Avrupa

Sektör ile ilgili gelişmelerin odak noktası olan ISH
Frankfurt Fuarı’nı değerlendiren ISIDEM Yalıtım
Genel Müdürü Murat ERENOĞLU “Fuarlarda sektör
profesyonelleri ile bir araya gelmekten büyük mutluluk
duyuyoruz. Bu sayede mesajlarımızı, yeni teknoloji
ve ürünlerimizi birinci elden paylaşabiliyoruz. Yine
sektörün ihtiyaçlarını somut veriler dâhilinde analiz
edebiliyoruz. Sektör profesyonellerinden aldığımız
bilgileri ve talepleri ARGE bölümleri ile paylaşarak,
sektörün ihtiyaçlarına uygun, ürün ve hizmetler
geliştiriyoruz. 2016 yılı içerisinde ürettiğimiz ve
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Coolflex HF ve
Coolflex HT elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri
bu çalışmaların neticesidir. Günümüzün bu zorlu
küresel rekabet ortamında Ar-Ge faaliyetlerinin
sürekliliğini sağlayan ve inovasyonlarını hayata
geçirebilen işletmeler ancak sürdürülebilir rekabet
avantajı yakalayabilir. İşletmeleri sürdürülebilir
rekabet avantajı kazanmış ülkeler ise zenginleşebilir.
ISIDEM Yalıtım olarak tüm çalışmalarımızı bu bilinç ile
şekillendiriyoruz.” dedi.

2 Milyar Dolarlık Dev Proje Pendik Teknopark’ta Isıdem Yalıtım Ürünleri Kullanıldı
hizmete girdiğinde, Türkiye’deki tüm teknoparkların
toplamından 3 kat daha büyük olacak olan Pendik
Teknopark’ta 30 bin kişi çalışabilecek. 1000’in
üzerinde firmanın faaliyet göstereceği ve yaklaşık 2
Milyar Dolarlık yatırım değerine sahip Teknopark’ta,
IBM ve General Electric gibi sayılı şirketlerin ARGE
birimleriyle halkla açık uzay gözlem evi de bulunacak.

Tam kapasite hizmete girdiğinde Türkiye’deki
teknoparkların toplamından 3 kat daha büyük olacak
olan Pendik Teknopark’ta ISIDEM Yalıtım ürünleri
tercih edildi.
“Pendik’in 25 yıllık hayali” olarak
nitelendirilen Pendik Teknopark’ın
ısıtma, soğutma, havalandırma
sistemlerinin ekipman yalıtımlarında,
ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı
tesislerde ürettiği Coolflex markalı
elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri
kullanıldı. 250 Hektarlık alan
üzerinde 6 Blok ile tam kapasite
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Ulusal ve uluslararası prestijli projelerde tercih edilen
ISIDEM Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü; Yüksek
Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı ile korozyon
riskini minimuma indirmek adına μ≥ 10.000 değeri
ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE tarafından
tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek
su buharı difüzyon direnç katsayısı olma özelliği
taşıyor. Kapalı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre
yapısı sayesinde uygulandığı tesisatlarda maksimum
termal performans ve
yoğuşma kontrolü sağlayan
Coolflex, TS EN 135011 yangın yönetmeliğine
göre levhalarda B,s3-d0,
borularda BL,s2-d0 yangın
performansıyla uluslararası
standartlara uygunluğuyla
öne çıkıyor.
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Sektörden Haberler
Danfoss Soğutma Seminerlerine Devam Ediyor

Isıtma, soğutma ve motor kontrol sistemleri alanında
çalışmalarına devam eden Danfoss, sektöre yönelik
eğitimlerini ara vermeden sürdürüyor. Türkiye’nin
dört bir yanında geniş katılımlı seminer ve eğitimler
düzenleyen Danfoss, son olarak Crowne Plaza Istanbul
Asia Convention Center’da ikişer günlük iki Soğutma
Semineri düzenledi.

Danfoss Soğutma Bölge Direktörü Toni TİMİRCİ
tarafından açılışı gerçekleştirilen, Danfoss Teknik
Destek & Eğitim Müdürü Adnan GÜNEY’in sunumlar
yaptığı Danfoss Soğutma Semineri’nde , yerli ve yabancı
OEM firmalar, Danfoss bayileri, taahhüt firmaları, son
müşterler olmak üzere Türkiye’nin farklı illeri ve İran,
Pakistan, Dubai’den yoğun bir katılım oldu.

Ün-Sal Makina’dan Anlamlı Sosyal Sorumluluk Projesi

Ünsal Makina, “Hepimiz Birlikteyiz” isimli Sosyal
Sorumluluk Projesi kapsamında anlamlı bir projeye
imza attı. Firma ortaklarından Sayın Rasim SALMAN,
Sayın İsmail ÖZAKŞEHİR ve Sayın Elif MOROĞLU
tarafından 2016 yılının son aylarında oluşturulan
bütçe ile ihtiyaç sahiplerine 50 adet tekerlekli
sandalye dağıtıldı.

2017 yılında da aynı sosyal sorumluluk projesine
devam edeceklerini, firma ortakları ve satış noktaları
ile birlikte daha çok çalışarak daha çok gülen yüz
görmeyi hedeflediklerini belirterek Ün-Sal Makina,
“Hepimiz Birlikteyiz” sloganı ile yaptığı satışlar
doğrultusunda oluşturduğu fon ile bütçesini çoğaltarak
daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

AnkaPark, İmbat ile İklimlendirilecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi,
büyük projesi AnkaPark’ın
iklimlendirmesi için İmbat
İklimlendirme ve Soğutma
Sistemleri’ni seçti. 2017 yılı
içinde açılması beklenen,
1.200.000 m2 alana kurulu
AnkaPark’ın müze, restoran,
sinema ve eğlence çadırlarında
kullanılan çatı tipi klimaların
tamamı İmbat tarafından
sağlanacak. On adet dev
çadır ve sinema alanlarından oluşan AnkaPark’ın
1217 oyuncakla, 100.000 m2’si kapalı olmak üzere
toplam 1.200.000 m2 alanıyla, dünyanın en büyük
temalı eğlence parkı olması hedeflendi. Oyun alanları
ve sinemanın yanı sıra, müze ve restoran çadırlarının
da bulunduğu projenin iklimlendirmesi içinse İmbat

İklimlendirme ve Soğutma
Sistemleri tercih edildi. İmbat,
AnkaPark ziyaretçilerine sağlıklı
bir iklim sunmak için toplam
71 adet çatı tipi klimasıyla
projenin parçası olacak. Çapı
55 ile 110 metre arasında
değişen çadırlarda, çevreci ve
enerji tasarrufu sağlayan İmbat
çatı tipi klimalar kullanılacak.
Tüm cihazlarda termodinamik
ısı geri kazanımı ile atılan
egzost havasından enerji geri kazanımı, kısmi yükteki
çalışmalarda yüksek verim sağlayan asimetrik soğutma
devresi, çift cidarlı taş yünü izolasyonlu gövde yapısı
ile ideal ısı ve ses izolasyonunun yanı sıra yangına
dayanıklılık ve uzun ömür özellikleri standart olarak
bulunacak.
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Sektörden Haberler
Daikin, Sektöre Katkı Sağlayacak Çalışmalara Desteğini Sürdürüyor
Ankara’da faaliyet gösteren sertifikalı tesisat firmaları
ile sektöre ürün ve hizmet sağlayan firmaları bir araya
getiren 3. Doğalgaz İç Tesisat Buluşması 28 Ocak
2017 tarihinde gerçekleşti.

Daikin’in sponsor olarak destek verdiği 3. Doğalgaz
İç Tesisat Buluşması, sektörün mevcut durumuna ve
geleceğine ilişkin önemli bilgi gelişmelerine ışık tuttu.

Başkentgaz, ANDOSİAD (Ankara Doğalgaz Sertifikalı
İşadamları Derneği) ve Gastechnics Dergisi’nin
iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, sektörün önemli
temsilcilerini buluşturdu. Bilkent Otel ve Konferans
Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Andosiad
Başkanı Cantürk SANGU, Başkentgaz Genel
Müdürü Ahmet YETİK, Başkentgaz Ticari Direktörü
Mustafa ERDOĞDULAR konuşmaları ile katılımcıları
bilgilendirdi.

Starbucks Mağazaları VRF Klima Sistemleri Bakım İşleri,
Form VRF Sistemleri’ne Emanet
Sistemlerinin periyodik bakımı, arıza çözümü ve teknik
destek hizmetlerini yerine getirecek.

Form VRF Sistemleri, Shaya Grubun Türkiye
genelindeki Starbucks mağazalarında kullanılan
ve iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılayan Mitsubishi
Heavy VRF Klima sistemlerinin bakım işlemlerini
üstlendi. İklimlendirme sektöründe tecrübeli
mühendis ve teknisyen kadrosunun yanında Türkiye
genelinde 120’nin üzerinde servis firmasıyla birlikte
müşterilerine hizmet veren Form VRF Sistemleri,
bir yıl süresince Moda-Hazır Giyim, Güzellik-Bakım
ve Gıda Perakendeciliği alanlarında Türkiye’de
temsil ettiği uluslararası markaların mağazacılık
operasyonlarını yürüten Shaya Gruba bağlı, 156 adet
Starbucks mağazasındaki Mitsubishi Heavy VRF Klima

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Form VRF
Sistemleri Servis Müdürü Hakan ÖZÇİLİNGİR
“VRF Klima Sistemlerinin yüksek performansta ve
sorunsuz çalışması için yıllık periyodik bakımlarının
yapılması önemli. Özellikle Starbucks mağazaları
gibi insan trafiğinin çok yoğun olduğu, sürekli giriş
çıkış yapılan ve bu nedenle konfor şartları yüksek bir
iklimlendirmeye ihtiyaç duyulan mekanlarda klima
bakımlarının yapılması insan sağlığı açısından da
çok önemli ve gerekli. Mitsubishi Heavy VRF Klima
Sistemleri satışlarında önemli referanslarımızdan olan
Shaya Grubun cihaz bakımları, arıza çözümü ve diğer
teknik destek konularında da Form VRF Sistemleri’ni
tercih etmesi satış sonrası hizmet faaliyetlerimizde
de firmamıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi
oldu.” dedi.

İMCO’dan VENCO Marka Fanlar, Sivas’ın İlk ve Tek AVM’si Primemall Sivas AVM’de
Primemall Sivas, Sivas kentinin gelişen bölgesine
inşa edildi. Alışveriş merkezinin egzoz, duman egzoz,
taze hava ve basınçlandırma fanları IMCO tarafından
sağlandı.
Primemall Sivas Alışveriş Merkezinin 3 katlı kapalı
otoparkının günlük havalandırması ve yangın anında
duman egzozu için jet fan sistemi kuruldu.
Primemall Sivas AVM’de İMCO tarafından VENCO
marka fanlar tedarik edildi. 36.000 m² kiralanabilir
alanı, ulusal ve uluslararası 120 markası ile Sivas’ın
ilk ve tek alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyan
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EN 12101-3:2002(+AC 2005) standardına göre
sertifikalı, 300ºC Sıcaklığa 2 saat dayanımlı VENCO
marka jet fanlar ve ana aksiyal fanlar, şaft damperleri,
otomasyon ve elektrik kontrol panoları ile komple
sistem çözümü sağlandı.
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iKLiMLENDiRMEYE

AĞIRLIĞIMIZI

KOYUYORUZ

Japonya’nın dünyaca ünlü markalarından Mitsubishi Heavy
olarak; üstün teknolojimiz, kalitemiz ve uzun ömürlü ürünlerimizle
Türkiye iklimlendirme sektörüne ağırlığımızı koyuyoruz.

VRF Klima Sistemleri

Proje Yönetimi
İster toplumsal dönüşüme ister kurumsal gelişime
hizmet etsin, tüm projelerin çıkış noktası mevcut
durumu değiştirmeyi istemekle başlar. Hem özel hem
kamusal sektörler hem de sivil toplum kuruluşları
için “belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile net olarak
tanımlanan hedeflere ulaşma” arzusu ile projeler
hayata geçirilir.
Proje, değiştirilmek istenen durum ile ilgili tüm iç ve
dış paydaşların (kişi, kurum, kuruluşlar) katılımı ile
yürütülen, planlı “ortak iş yapma” çabasıdır. Paydaş,
gerçekleştirmek istediğiniz toplumsal dönüşümden
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek ve bu süreci
etkileyebilecek olan herkestir. Projelerde ulaşılmak
istenen hedeflere yönelik olarak, tüm paydaşların
katılımı ile “ortak inanç, yön birliği” oluşturulduğu
müddetçe, maliyet ve zaman boyutunda kaynaklar
etkin yönetilir. Bu yüzden, paydaş ve hedef kitle ile
kurulan iletişim ve işbirliğinin sağlıklı yürütülmesi
projelerin başarısını önemli ölçüde etkilemekte, hatta
projelerin kaderini değiştirmektedir.

ZELIHA SILLELI ÜNAL
EGE ÜNIVERSITESI
SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ
DOKTORA ÖĞRENCISI

PROJE YÖNETİMİ
VE
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ

Proje Yönetimi
Projeler, proje fikrinin doğması ile başlar. Proje
yönetimi; projenin amaçlarını yerine getirebilmek
için; analiz, kullanılan tüm kaynakları ve faaliyetleri
planlama, uygulama ve kontrol fonksiyonlarının
bütünüdür. “Proje Döngüsü Yönetimi” ise; projenin tüm
aşamalarının birbiriyle etkileşimli biçimde işletildiği
sistematik bir yönetim yaklaşımı olup; analiz, planlama,
uygulanma ve izleme, değerlendirilme olmak üzere
dört temel aşamadan oluşmaktadır (Şekil.1)

Şekil.1-Proje Döngüsü Yönetimi

Proje döngüsü içerisinde; ihtiyaçtan doğan
proje fikrinin ortaya çıkışından tasarlanmasına,
kâğıda dökülmesinden geliştirilmesine,
projenin yürütülmesinden sonlandırılması ve
değerlendirilmesine kadar olan süreçte “paydaşların
katılımı” esastır. Çünkü sorunu en iyi bilenler o sorunu
yaşayanlar ve yerelde hizmet veren kurumlardır.
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Proje Yönetimi
Paydaş Analizi

sürece katılım düzeyleri farklıdır. Özellikle bazı özel
ihtiyaç grupları için üretilen projelerde, bu grupların
Paydaşların projeyi farklı şekillerde ve düzeylerde
sürece dâhil edilmemesi, sorunlarının çözümüne
etkilemesi sebebi ile, paydaşlar ile iletişim ve
katkıda bulunmaktan çok, ilgili kurumun kendi varlığını
işbirliğinin etkin yönetilmesinin çıkış noktası doğru
meşrulaştırdığı işler haline gelmektedir. Bu yüzden,
analiz yapmaktan geçer. Paydaş analizi, projenin
proje döngüsü yönetimi sürecinde tecrübeli kurumların
sonuçlarından doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu durum analizi aşamasına da paydaşların katılımını
ve olumsuz etkilenecek olan, tüm paydaşların (kişi,
sağlaması önemlidir. Bu yaklaşım, katılım olanakları
grup ve kuruluşların) belirlenmesini sağlar. Analizi
sınırlı olan grupların, sorunun çözümüne katkılarını
kolaylaştırmak amacıyla, paydaşlar kendi aralarında; artıracaktır. Projenin amacının tüm paydaşlar tarafından
temel 9 (dokuz) soruya cevap aranır (Şekil.2) ve kritik bilinmesi ve sahiplenilmesini kolaylaştırmak için;
paydaşlar birincil, ikincil ve diğer olmak üzere olarak
belirlenen proje amacının sade bir dili, anlaşılabilir
üç grupta toplanır (Şekil.3).
olması, kullanılacak görsel ve basılı materyallerde
kullanımının kolay olması,
basın demeçleri ve
toplantılarında net ifade
edilebilecek şekilde olması
gerekmektedir. Hedeflerin
nasıl ve ne kadar bir
değişim sağlayacağı,
nerede ve kimlere
etki edeceğinin net bir
şekilde tanımlanması,
değerlendirme sürecinde
sağlıklı bir karşılaştırma
Şekil.3-Kritik Paydaş Grupları
Şekil 2.-Paydaş Analiz Soruları
olanağı verecektir. Bu
yüzden proje başarı
Paydaş analizinde tespit edilen “kritik paydaşların”, proje
göstergelerinin düzenli olarak paydaşlar ile paylaşılması
stratejisine uyumlu olarak yönetilmesi gerekir. İşbirliği
ve olumlu ivme yakalanması durumunda başarının
yapılacak paydaşlarla karşılıklı yarar elde etmek ve ortak
paylaşılarak uygun bir yöntemle teşekkür edilmesi
amaçlara erişmek üzere; paydaşlar iyi tanınmalı ve farklı
gerekmektedir.
düzeylerde katılımlarını sağlayacak faaliyetler göz önünde
bulundurulmalıdır. Projenin her aşamasına paydaşların
Sonuç
katılım düzeyleri farklıdır. Örneğin projenin nesnesi olan
katılımcılara (hedef kitleye) yönelik bilgilendirme yapılması, Projeler yaşam içinde olumlu bir değişim ateşini
projenin öznesi olan ve işbirliği yapılan paydaşlar ile
fitillemek üzere kurgulanır. Hayat bir nicelikler toplamı
ortak faaliyet düzenlenmesi, işbirliği yapılması ve/veya
olmadığına göre, orada bir değişim yaratmaya dönük
danışılması gerekir.
kurgulanan projeler de sadece nicelikler, görevler ve
Paydaş İlişkileri
Projeye paydaşların katılımını sağlamak projenin
sahiplenilerek etkisinin arttırılması açısından oldukça
kritik bir öneme sahiptir. Paydaşlar ile kurulan “sağlıklı
iletişim” sonucunda elde edilen yerel bilgi ve sağlanan
katılım sayesinde sonuçlar, kalite ve finansal açıdan
“daha verimli” olabilmektedir. Diğer taraftan projenin
paydaşlar tarafından daha çok sahiplenilmesi,
yaratılmak istenen dönüşümün proje tamamlandıktan
sonra da “sürdürülebilirliğine” katkıda bulunmaktadır.
Eğer daha çok paydaş bilgilendirilip, karar alma
süreçlerinde yer verilirse, projenin şeffaflığı ve hesap
verebilirliği arttırılmış olur. Aynı zamanda paydaşların
ihtiyaçları, çıkarları ve yetenekleri sürece dâhil edilirse,
daha eşitlikçi sonuçlar elde edilebilir. Gerçekleştirilen
birçok projenin önemli bir eksiği, paydaşların projenin
doğuş sürecine dâhil edilmemesidir. Paydaşların
ve sahip oldukları kaynakların çeşitliliği, dolayısıyla
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statülerden ibaret olmamalıdır. Proje yönetiminin her
aşamasında; paydaş kurumlarla birlikte çalışırken bir
tabela ile değil; o kurumda görev yapan, tarzı, aklı,
öncelikleri ve beklentileri olan kişilerle iletişime geçeriz.
Bu yüzden proje kapsamında paydaşlar ile kurulan
ilişkide insan faktörünün göz önünde bulundurulması;
projeye içtenlikle bağlanmaları açısından ve projeye
yönelik ortak inancın oluşturulması açısından oldukça
önemlidir. Bu inanç ve bağ, paydaş kurumların diğer
çalışanları nezdinde de belirleyicidir ve “suya atılan
taş etkisi” yaratır. Bu etkinin maddi bir karşılığı yoktur.
Projelerde başarı, “kritik paydaşların” projeye şeklen
değil akıl ve kalp ile bağlanmaları sonucunda gelir. •
Kaynakça
*Ünal, Zeliha Silleli (2014); “Proje Yönetiminde Halkla
İlişkilerin Rolü ve Önemi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
İzmir
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Gezi
Sevgili Okurlar,
Bildiğiniz üzere, bir önceki sayımızda başladığımız
ve UR-GE Projemiz dahilinde yurtdışı pazarlama
faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz şehirlerde yaşadığımız
deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya başladık.
Ortadoğu’nun mistik şehri Tahran ile başlayan
yolculuğumuza bu sayımızda Moskova ile devam
ediyoruz.
Masal Tadında Bir Kent

GAMZE AKÇAY
ESSIAD
KURUMSAL ILETIŞIM SORUMLUSU
GAZETECİ

MASAL
TADINDA
BİR KENT

Dünya’nın kuşkusuz en güzel şehirlerinden olan
Moskova, ziyaretçilerine sunduğu görsel şölenler,
geceleri ışıl ışıl parlayan caddeleri ile herkesi olduğu
gibi bizleri de oldukça etkiledi. UNESCO Dünya Mirası
listesinde yer alan Kızıl Meydan’ı, dünyaca ünlü Bolşoy
Tiyatrosu, meşhur Aziz Vasili Katedrali, kütüphaneleri,
sanat faaliyetleri ve daha pek çok özelliği ile Moskova
deyim yerindeyse tam bir masal şehri. Bizim zamanımız
kısıtlı olduğu için Moskova’da mutlaka görülmesi
gereken yerleri gezdik.
Kızıl Meydan
Rusya Federasyonu için oldukça önemli bir meydan
olan Kızıl Meydan, Kremlin Surları’nın 15. Yüzyılda
tamamlanmasının hemen ardından yapılmıştır. Tarih
boyunca pek çok törene, idamlara ve gösterilere ev
sahipliği yapan meydan bugün de içinde barındırdığı
tarihi ile Moskova’da belki de ilk görülmesi gereken
yerlerden biri.

MOSKOVA
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Gezi
Meydanın kuzey ucunda Devlet Tarih Müzesi, güney
ucunda Aziz Vasili Katedrali, batı ucunda eskiden ticaret
merkezi kabul edilen, günümüzde ise tarihi dokusu ile
Moskova’nın en eski alışveriş merkezi olan GUM ve
batı ucunda ise Kremlin Surları’nda Lenin’in Mozolesi
yer alıyor. 16. Yüzyılda İvan Vasiliyeviç (Korkunç İvan)
tarafından yaptırılan katedral renkli kubbeleri ile şehrin
simgesi haline gelmiş. Öyle ki çoğu zaman Kremlin Sarayı
ile karıştırılıyormuş. Bugün ibadete kapalı olan Katedral’in
kapıları ise haftanın belli günleri müze olarak açılıyor.

Tarihi geçmişi olan GUM, bir zamanlar Stalin tarafından
ofis olarak kullanılmış. Şuanda devtele ait olan GUM
AVM, bir Türk iş adamı tarafından restore edilerek
bugünkü alışveriş merkezi halini almıştır. İçerisinde yer
alan 1200 mağazası, havuzlu meydanları ve tamamen
cam kaplı tavanları ile bir alışveriş merkezinden öte bir
sarayı andırıyor.

Arbat Caddesi
Başta Stalin olmak üzere, Sovyetler’in önde gelen
liderlerinin de bulunduğu Kremlin Duvar Mezarlığı,
surların meydana bakan tarafında yer alıyor. Hemen
arkasında ise Sovyetler Birliği’nin kurucusu Vladimir
İlyiç Lenin’in anıt mezarı yer alıyor. 1930 yılında yapılan
mozole bugün hala ziyaretçilere açık. 1941 Moskova
Savaşı sırasında öldürülen Sovyet askerleri adına
yaptırılan ve Meçhul Asker Anıtı olarak adlandırılan yapı
ise yine Kremlin Surları’nda yer alan oldukça önemli bir
anıttır.

Moskova’nın en meşhur caddelerinden olan Arbat, ışıklı
yolları, turistik dükkânları ve kafeleri ile Moskova’ya
gelenlerin mutlaka uğradıkları yerlerden biri. Eski Arbat
ve Yeni Arbat olarak adlandırılan iki farklı bölümden
oluşan caddede çoğunlukla fazla kalabalığa rastlamadık.
Özellikle akşam saatleri insanlar gezmekten ziyade
kafelerde vakit geçiriyorlar. Bunda havanın soğuk olması
da büyük bir etken tabii ki.
Cafe Pushkin
Moskova’da oldukça büyük ve şık restoranlar görmek
mümkün. Akşam yemekleri için oldukça fazla seçenek
sunuyor şehir. Biz ikinci akşam yemeği için oldukça
özel bir hikayesi olan Cafe Pushkin’e gittik. Barok tarzı
mimarisi, ambiyansı ve en önemlisi hikayesi ile etkileyici
bir yer Cafe Pushkin.

Meydanda yer alan önemli yapılardan biri olan GUM ise,
Neo-Rus tarzı mimarisi ile Moskova’nın en eski alışveriş
merkezi olma özelliği taşıyor. 1812 yılına kadar yan yana
yer alan dükkanları ile han şeklinde hizmet veren bina
aynı yıl çıkan büyük bir yangında tamamen yanmış ve bir
anlamda yeniden inşa edilmiştir.
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Gezi
Natalie…
Ünlü Fransız şair Gilbert Bécaud bundan 50 yıl önce bir
performans için Moskova’ya gelir. Fransa’ya döndüğünde
ise meşhur “Natalie” şarkısını yapar ve kendisine eşlik
eden Rus rehbere ithaf eder.

“Kızıl Meydan’da
geziyoruz, sen bana
Lenin’i ve devrimi
anlatıyorsun fakat
ben Cafe Pushkin’de
pencereden dışarıda
yağan karı izlerken ve
sıcak çikolatalarımızı
içerken seninle
bambaşka şeylerden
konuşuyorum.”
Bu şarkı Fransa’da oldukça meşhur olur, öyle ki
Fransa’dan Moskova’ya gelen turistler, Cafe Pushkin’i

sormaya başlarlar. Aslında bu yer sadece Bécaud‘un
şiirsel bir hayalidir. Bu durum Rus asıllı sanatçı ve
restoratör Andrei Dellos’a ilham olur ve 1999 yılında
Tversyaka Caddesi’nde Cafe Pushkin açılır. Açılışa gelen
Gilbert Bécaud, burada
yeniden Natalie adlı
şarkısını seslendirir.
Tverskaya Caddesi Rus
şair Alexander Pushkin’in
hayatında da önemli
bir yere sahiptir. Bulvar
1796’da açıldığında asillerin
sıkça vakit geçirdiği bir
yer halindeymiş. Öyle ki,
Pushkin de sık sık burada
bulunurmuş. İleride eşi
olacak Natalie Goncharova
ile burada tanışmış.
Tversyaka Caddesi’nin
sonunda yer alan kilisede
evlenen çiftin, caddenin girişinde yer alan heykelini
görmek mümkün.

Tarihi Moskova Metrosu
Dünya’nın en eski metrosu olma özelliğini taşıyan
Moskova Metrosu, her biri başka hikayeler barındıran
istasyonları ile yer altında bambaşka bir dünya.
Yapımı 1931 yılında Stalin tarafından başlatılan metro,
dönemin komünist işçileri ve Komsomol1 ’lar tarafından
yapılmıştır. O dönemin şartları göz önüne alındığında
muhteşem mimarisi, duvar ve tavan süslemeleri ile
insanlarda hayranlık uyandırmaması sanırım mümkün
değil.

Metroyu ilk kez kullanacakların kaybolma ihtimali
oldukça olsa da şehrin merkezinden dışına doğru giden
ve kısa mesafelerde bile en az bir aktarma yapmak
durumunda kaldığınız bir sistemleri olduğunu söylemek
mümkün. Biz Novodevici Mezarlığı’na giderken kullandık
metro hattını ve birkaç istasyon görme şansımız oldu.

1.Sovyetler Birliği Komünist Partisi Gençlik Yapılanması
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Novodeviçi Mezarlığı ve Nazım Hikmet
Sanırım buralara kadar
gelip Moskova’nın en
ünlü mezarlığı olarak
bilinen Novodeviçi
Mezarlığı’nı ziyaret
etmeden olmazdı.

Nazım Hikmet Ran ve
son aşkı Vera

Rusya’nın önde gelen
pek çok sanatçısı ve
devlet adamının yanı sıra
Türk Edebiyat Tarihi’nin
önemli şarilerinden
Nazım Hikmet Ran’ın
mezarı da burada
bulunmaktadır.

16. Yüzyıldan
kalma Novodevici
Manastırı’nın
hemen yanında
konumlanmış
mezarlıkta Rus
edebiyatının ünlü
yazarlarından
Nikolay V. Gogol
ve Anton Çehov
da burada
yatmaktadır.
Kremlin Duvar
Mezar Anıtı’ndan
sonra Moskova’nın
en prestijli
Garbaçov’un eşi Raisa Garbaçov ve
mezarlığıdır.
hemen ardında duvar mezarları
İçerisinde yer alan
heykeller ile müze havasında olan mezarlık görülmeye
değer bir yer.

Rusya’nın Mutfak Kültürü
Oldukça farklı bir kültürel yapısı olan Rusya’nın, bu farklılığı
mutfağında da gözler önüne serdiğini söylemek mümkün.
Bu büyük coğrafyada, farklı etnik yapılara sahip bölgelerin
farklı damak tatlarına hitap eden ve deyim yerindeyse
sembolleşmiş yemekleri mevcut.
Örneğin ;kuzey bölgelerde lahana ve balık ile pişirilen
“Shchi” çorbası oldukça ünlü iken, Moskovayı da içine alan
daha güney bölgelerde içerisinde kırmızı turp kullanılan
“Borsch” çorbasının dünyaca ünlü olduğunu söylemek
mümkün.

Rusya içinde barındırdığı farklı kültürlerin izlerini
mutfağında taşıyor. Nüfus olarak Gürcülerin yoğun olarak
yaşadığı Rusya’da meşhur Gürcü mantısını pek çok
restoranda bulmak mümkün. Mantı kültürünün yoğun
olduğu Moskova’da özellikle framboaz soslu mantılar ise
oldukça leziz.

Ve tabii ki Rus Vodka’sı… Rusya’da geleneksel bir içki halini
almış vodka, Moskova’da da hemen her restoranda servis
ediliyor. Rusya’da bu kadar çok vodka tüketiminin ağır
iklim şartları ile bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Oldukça
fazla seçeneğe sahip vodkaları hemen her marketten satın
almak mümkün.
Mutlaka gezip görmeniz gereken yerler listenizde
Moskova’ya da yer vermenizi umuyorum. Bir sonraki gezi
yazımızda buluşmak dileği ile...•
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Uygulama
Kontrol Vanalarının Seçimi-1
M. Haluk SEVEL
mhsevel@gmail.com
Makina Mühendisi
ÖZET
Bu makalede kontrol çevriminin temel elemanları,
kontrol türleri, oransal bandın önemi ve motorlu
vanalar ve bir mahallin sıcaklığının hassas bir
şekilde ayarlanabilmesi için gerekli motorlu
vana büyüklüğünün seçimi ele alınmakta ve
incelenmektedir.

altı ana elemanı ile bunların birbirleriyle olan uyum ve
ilişkilerine bağlıdır.
Bu elemanları şu şekilde özetleyebiliriz.
1.1. HİSSEDİCİLER (SENSÖRLER)

Anahtar Sözcükler: Hidronik sistemler, kontrol
vanaları, kontrol, oransal, “Kv” değeri.

Kontrol edilmek istenen mahallin sıcaklığını, dönüş
havası sıcaklığını, izafi rutubeti vb hisseder, elektronik
kontrol paneline (veya bina otomasyon sistemine)
bildirir.

GİRİŞ

1.2.PANELLER

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin
hidronik devrelerinde otomatik kontrol sisteminin
seçimi kadar kontrol vanasının seçimi de çok büyük
bir önem taşımaktadır. Kontrol elemanları, örneğin
termostatlar, higrostatlar, ısı ve nem hissedici
elemanlar (sensörler) ve kumanda panelleri ne kadar
doğru seçilirse seçilsin ısıtıcı ve/veya soğutucu
ekipman ve serpantinin karakteristiklerine uymayan
bir kontrol vanası ile mahal şartlarının istenen
hassasiyetle kontrol edilmesi imkânsızdır. Hidronik
sistemlerde, ısı eşanjörüne ısıtıcı veya soğutucu
akışkanı taşıyan borunun çapı ile kontrol vanasının
arasında hiçbir ilişki yoktur. Burada yapılan en büyük
hatalardan biri de kontrol vanasını boru çapında
seçmektir. Kontrol vanasının gerekenden büyük
seçilmesi, örneğin boru çapına eşit alınması gibi
durumlarda sistemin kontrol hassasiyeti kaybolmakta,
mahal sıcaklığında büyük dalgalanmalar meydana
gelebilmektedir.

Hissedicilerin algıladığı ve bildirdiği ölçümler ile ayar
noktasını karşılaştırarak servomotorlara gerekli
talimatı gönderen kumanda elemanlarıdır. Günümüzde
büyük ve sofistike yapılarda bu işlem bina otomasyon
sistemleriyle yapılmaktadır; servomotorlara kumanda
açısından panellerle benzerlik taşımaktadır.
1.3.SERVOMOTORLAR
Bir hidronik vanaya veya hava damperine kumanda
eden, iki konumlu veya oransal kontrollu tahrik
üniteleridir. İki konumlu olanlar konumuzun dışındadır.
1.4.KONTROL VANALARI
İki, üç veya dört yollu hidronik sistem kontrol ve
kapatma elemanlarıdır. Bir servomotor aracılığıyla
açma, kapama ve kısma hareketini yaparak akışkan
debisini ayarlarlar.

Vana seçimini detaylı olarak
incelemeden önce kontrol
çevrimini meydana getiren
elemanlar ile otomatik kontrol
türlerini kısaca incelemekte
yarar vardır.

1.5.TERMİNAL ÜNİTESİ
Gerekli konfor şartlarının
temini istenen mahallerdeki,
ısıtma, soğutma ve nem
kontrol amaçlı ünitelerdir. Fancoiller, endüksiyon üniteleri,
VAV terminal ünitelerinin
ısıtıcı serpantinleri terminal
ünitelerinin örnekleridir.

1. KONTROL ÇEVRİMİNİN
ELEMANLARI
Bir kontrol çevriminin amacı
ısıtıcı veya soğutucu akışkanın
debisini ayarlayarak kontrol
edilen mahalde istenen
şartları temin etmektir. Bunun
gerçekleştirilmesi çevrimin
54

1.6.HACİM (MAHAL)

Şekil.1-Kontrol çevriminin ana elemanları

Isıtma, soğutma ve nem
kontroluyla konfor şartlarının
temin edilmesi gereken
OCAK ŞUBAT MART 2017 YIL: 20 SAYI: 76

Uygulama
mahallerdir. Hissediciler genelde bu mahalle veya
dönüş havası kanalına yerleştirilirler.
2.OTOMATİK KONTROL TÜRLERİ
Otomatik kontrol sistemleri dört ana türden ibarettir.
1.İki konumlu kontrol
2.Oransal kontrol (P kontrol)
3.Oransal artı integral kontrol (P+I kontrol)
4.Oransal artı integral artı türevsel kontrol (P+I+D
kontrol)
Ancak bu kontrol sistemlerinin incelenmesine
başlamadan önce, hidronik sistemlerde mahal
ısı kontrolunu temin eden bir vanayı inceleyelim.
İnceleyeceğimiz vana 3-yollu, çift oturtmalı, döküm
gövdeli, dişli bağlantılı bir karıştırma vanasıdır.
Burada tij hareketi bir servomotor vasıtasıyla sağlanır.

“Orta konum” diye bir durumun olmadığı bu kontrol
sisteminde açma komutu verilen konum ile kapama
komutu verilen konumun arasındaki farka “diferans”
veya “fark aralığı” denir. Bu kontrol tarzı aşağıdaki
şematik çizimde gösterilmiştir.
Fark aralığı içinde kalan sıcaklık değişimlerinde kontrol
paneli hiçbir komut vermez. Ayar noktası olarak
belirlenen mahal sıcaklığı ise, diferans üst limiti ile
diferans alt limiti arasında sürekli olarak değişmeye
devam eder.
Bu uygulamanın en büyük mahzuru istenen mahal
sıcaklığının alt ve üst limitler arasında, diferans içinde
değişiklik göstermesidir. Diferans ne kadar büyük
tutulursa motorlu vana ve servomotorun devreye
girmesi o denli seyrek olacaktır. Diferansın küçülmesi
ile devreye girme sıklaşacaktır.

Şekil.3- 3 yollu, çift oturtmalı, karıştırmalı kontrol vanası
Şekil.2-İki konumlu kontrol ve fark aralığı

Bu kontrol türlerini şimdi teker teker incelemeye
çalışalım.
2.1.İKİ KONUMLU KONTROL
İki konumlu kontrol panelleri yalnız açma ve kapama
komutu verirler. Servomotorlar da bu komut tarzına
uyumlu çalışacak tarzda dizayn ve imâl edilmişlerdir;
tam açık veya tam kapalı konumunda olurlar, ara
konumları yoktur.
Örneğin; bir ısıtma sisteminde mahal sıcaklığı ayar
noktasının belirli bir miktar üzerine çıktığında kontrol
paneli kapama komutu vererek servomotorun vanayı
tam olarak kapatmasını sağlar.

2.2.ORANSAL KONTROL (P kontrol)
Oransal kontrollu sistemlerde panel, ayar
konumundan sapmalara orantılı olarak açma veya
kapama komutu verir. Vanaya tamamen açma komutu
verilen sıcaklık ile tam kapama komutu verilen sıcaklık
arasındaki farka “oransal band” denir. Oransal bandın
belirlenmesinin sistemle uyumlu olması gerekir.
Oransal bandı ayarlamak mümkündür.
Bu husus aşağıdaki Şekil.4’de gösterilmektedir.
Aşağıdaki şematik çizimde oransal band ayarı ve
oransal band kontrol prensipleri anlatılmaktadır. Bu
örnekteki amaç tanktaki su seviyesini sabit tutmaktır.

Ayar noktası, belirli bir miktar altına düştüğünde
de açma komutu verir ve vana tam olarak açılır.
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Uygulama
Oransal bandın dar tutulması, oda sıcaklığının daha
hassas kontrolunu sağlar, ancak bunun da tatbik
edilebilir bir minimum değeri vardır. Bu değerin
altındaki uygulamalarda dengesizlik başlar ve kontrol
sistemi devamlı salınım yaparak iki konumlu kontrol
sistemine dönüşür. Bu minimum değer aşağıdaki
hususlara bağlıdır:
1.Odanın zaman sabitesi
2.Hissedicinin (sensörün) zaman sabitesi
3.Kontrol vanasının özellikleri
4.Odadaki sıcaklık değişimi ile terminal ünitesinin
reaksiyonu arasında geçen zaman süresi.
Şekil.4-Oransal band, band genişliğinin
kontrol sistemine etkisi

Aşağıdaki Şekil.5’de oransal kontrol sistemi
görülmektedir.

Tanktan “Z” değişken debisinde su alınmaktadır.
“H” su seviyesi azaldığında yüzer top “B” alçalarak
seviyenin düşmesine orantılı olarak “V” vanasını
açmakta ve “Y” debisini ayarlamaktadır.
Dengeli bir durumda vana konumu sabit ve “Y=Z” olur.
“Z” sıfır olunca su seviyesi “Ho” seviyesine yükselerek
“B” yüzertopu vasıtasıyla “V” vanasını kapatır.
Z= maksimum’da ise su seviyesi “Hm”e düşer ve “V”
vanası tamamen açılır. “Ho” ile “Hm” arasında değişen
seviye farkı örnek tankımızın oransal bandıdır.
“L” kolunun boyunu “L1”den “L2”ye kısalttığımızda
oransal bandı değiştirmiş oluruz. Bu durumda oransal
band azalır. Ancak bu durum son derece tehlikelidir.
Çünkü su seviyesindeki küçük değişiklikler, “Y”
debisinde büyük değişiklikler meydana getirecektir.
Bu değişikliklerin boyutu “Z” debisinden büyük olursa
artık oransal kontroldan söz edilemez. Bu durumda
sistem alt ve üst limitler arasında çalışan iki konumlu
bir kontrol sistemine dönüşür.
Şematik çizimde gösterilen uygulama bir mahallin
sıcaklık kontrolüne benzetilebilir. Bu durumda;
Z= Mahallin ısı kaybı
Y= Terminal ünitesinin mahalle ısı emisyonu
H= Mahal sıcaklığı
B= Sensör+panel+servomotor
V= Otomatik kontrol vanasıdır.
Oda sıcaklığını 20oC ve oransal bandı 4oC kabul
edersek, ısıtma sisteminde kontrol vanası 18oC’ta
tam açık, 22oC’ta da tam kapalı konumda olacaktır.
Eğer mahâl yüklerinde bir değişim olmazsa sistem,
bir salınım sonrası küçük bir kayma (örneğin 0.5oC) ile
mahal sıcaklığını yakalayacaktır.
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Şekil.5-Oransal kontrolun zamana bağlı değişimi

3.ORANSAL ARTI İNTEGRAL KONTROL:
Oransal kontrol uygulamasının şematik göstergesinde
ayar noktasından belirli bir kayma meydana geldiği
görülmektedir. Bunu, ayar noktasını değiştirmeden
yok etmek mümkün değildir. Ayar noktasını elle
değiştirerek bu işlem gerçekleştirilebilir. Bu işleme de
“manuel reset” denir.
Eğer panelin bünyesinde integral fonksiyon ilavesi
varsa bu işlem kendiliğinden ve otomatik olarak yapılır.
Oransal kontrol ile birleştirilmiş ikinci bir kontrol
elemanı sapmanın zamanına göre integralini alarak bu
düzeltmeyi yapar. P+I sistemlerinde hata tamamen
yok edilmekle birlikte uzun salınımlar yapan ve zaman
alan bir işlem ortaya çıkar. Bu süre klima santralları
gibi ani reaksiyonlu sistemlerde 1 ila 6 dakika, oda
sıcaklığının doğrudan mahalden ölçüldüğü tabii
konveksiyonlu sistemlerde ise 10 ila 30 dakikadır.
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Uygulama
Bu sistem sapma hatalarını düzeltmekle birlikte
stabiliteyi düzeltmez. Bilakis daha geniş oransal
bandlara ihtiyaç gösterir.
4. ORANSAL ARTI İNTEGRAL ARTI TÜREVSEL
KONTROL
Türevsel kontrollar, hatanın örneğin sıcaklıktaki
kaymaların zamana göre türevi alınarak
gerçekleştirilirler. Burada kaymanın mutlak değeri
değil, zaman süreci içindeki değişimi önemlidir.
Türevsel kontrol elemanları P+I sistemlerine ilave
edildiğinde salınımı azaltan ve zaman sabitesini
kısaltan bir özellik kazandırırlar. Bu kontrol sistemleri,
sistemde âni ve büyük değişiklikler olabileceği,
salınımların istenmediği yüksek hassasiyet gerektiren
yerlerde uygulanır. Yandaki Şekil.6’da bu husus
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.•

Şekil.6-Oransal+intergal ve
oransal+integral+türevsel kontrol

•Yazının ikinci bölümü “Kontrol Vanalarının Seçimi-2” bir sonraki sayımızda yayınlanacaktır.
Bir önceki sayımızda yayınlanan, R290 (Propan) Termodinamik Hal Denkleminin Modellenmesi konulu bilimsel
makale içerisindeki denklemlerde kaymalar olmuştur. Makalenin orjinal halini www.essiad.org.tr/yayinlar başlığı
altında inceleyebilirsiniz.
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ÖZET
İnsanlığın gelişmesi ile artan enerji ihtiyacına bir
çözüm olarak dünyada alternatif ve ekonomik enerji
kaynaklarına bir yönelim gerçekleşmeye başlamıştır.
Geliştirilen çözümlerde var olan enerjinin verimli
kullanılması ve atık olarak nitelendirilen ısının
geri kazanımı önem kazanmaktadır. Isı pompası
sistemleri bu arayışa bireysel olarak cevap vermek
adına geliştirilmeye başlanmıştır. Ancak kullanılan ısı
pompalarının yetersiz kalması veya daha verimli, daha
güçlü sistemlere haline dönüştürülebilmesi adına
araştırmalar devam etmiş ve farklı ısı kaynaklı ısı
pompası sistemleri tasarlanmıştır. Farklı ısı kaynakları
arasında en çok dikkat çekenlerden birisi ısı kaynağı
olarak atık suyun kullanımıdır.
Bu çalışmada ticari olarak kullanılan bir atık su ısı
değiştiricisi seçilmiş ve üç boyutlu modellenerek
değişik çalışma koşulları için hesaplamalı akışkanlar
dinamiği analizleri yapılmış ve analiz sonuçları
sunulmuştur. Analiz sonuçları sistem inşa edilmeden
ilgili önlemlerin alınması, eksikliklerin giderilmesi
ve hatalı üretim maliyetinin engellenmesi açısından
büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Isı Pompası Isı Değiştiricileri, Atık
Su, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği.

Three Dimensional Investigation On Waste
Water Heat Exchangers In Waste Water
Sourced Heat Pump Systems
Abstract: A tendency to alternative and economic
energy resources has begun as a solution to
enhancement in energy requirements due to
development in humanity. Recovery of waste heat
and efficiently usage of existing energy are important
solutions among developed solutions. Heat pump
systems has been developing to give individual
solution to this development process, but remaining
incapable of these heap pumps directed researchers
to new more powerful and efficient heat pumps. As
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a result of this new heat pumps using different heat
sources have designed. The most attractive heat
source among the others is usage of wastewater as
heat source.
In this study, three dimensional modelling and
computational fluid dynamic analysis of an existed
wastewater heat exchanger have been performed and
the results were presented. The analysis results are
important to prevent failure during construction and
installation, defective manufacturing.
Keywords: Heat Exchangers of Heat Pumps,
Wastewater, Computational Fluid Dynamics.
SEMBOLLER
TgTS
TgAS
TgH
TçTS
TçAS
TID
TçAST

Temiz Su Giriş Sıcaklığı [K]
Atık Su Giriş Sıcaklığı [K]
Hava Giriş Sıcaklığı [K]
Temiz Su Çıkış Sıcaklığı [K]
Atık Su Çıkış Sıcaklığı [K]
Isı Değiştirici Sıcaklığı [K]
Güç [kW]
Tam Boyuttaki Atık Su Çıkış Sıcaklığı [K]
Temiz Su Debisi
Atık Su Debisi

GİRİŞ
Sanayi devrimi ardından artmaya başlayan ve
günümüzde artışını ivmelendiren enerji ihtiyacına
insanoğlu yeni ve alternatif enerji kaynakları ile çare
bulmaya çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir.
Artan enerji maliyetleri ve tükenme noktasına
gelen fosil kaynaklara karşın bilim insanları fosil
kaynaklardan bağımsız veya bu kaynaklara olan
ihtiyacı en aza indirecek sistemler üzerine çalışmakta
ve bu sistemler ile sadece elektrik enerjisi bazında
değil, iklimlendirme denilen ısıl konfor sistemleri
ve bu sistemlerin en az enerji ile çalışması üzerine
çalışmaktadırlar. Fosil kaynaklara alternatif olarak
kullanılmaya başlanan rüzgar ve güneş enerjisi
sistemleri ile, hacim ısıtması - soğutması gibi
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Konutlarda enerji tüketim miktarının başında
yer alan su ısıtma, hacim ısıtma ve soğutma
ihtiyacına ekonomik bir çözüm olarak ısı pompaları
geliştirilmiştir. Isı pompaları düşük sıcaklıktaki bir
ısı kaynağından, daha yüksek sıcaklıktaki bir ısı
kaynağına ısı enerjisi geçişi sağlayan düzeneklerdir.
Isı pompalarının diğer düzeneklere göre daha işlevsel
oluşu, enerji tüketiminin daha az olması ve kompakt
bir yapıya sahip olması sistemin kullanılabilirliğini
arttırmış ve yaygınlaştırmıştır (ISISAN Akademi,
2008). Daha sonralarda ise ısı pompası sistemlerinin
daha verimli çalışması ve daha az enerji tüketerek
daha fazla enerji üretmesi yolunda çalışmalara
devam edilmiş ve bu yönde farklı düşük ısı kaynakları
arayışlarına gidilmiştir. Isı pompası için çevre havası,
toprak ve su gibi ısı kaynaklarının (Chen vd., 2006)
oluşunun yanında 1980’li yıllarda atık suyun yani
kanalizasyon suyunun da uygun bir kaynak olabileceği
hatta daha iyi sonuçlar vereceği yönünde çalışmalar
başlamıştır (Araz vd., 2015). Isı kaynağı olarak atık su
kullanan ısı pompası sistemleri (ASKIP) konusunda
dünyada birçok çalışmalar yapılmış ve yapılmaya
devam etmektedir. ASKIP sistemlerinde atık sudan
temiz suya enerji transferi için atık su ısı değiştiricileri
(ASID) kullanılır. ASKIP sistemlerinin verimli ve
efektif enerji akışı sağlamaları atık su ısı kaynağında
gerçekleşecek verimli ısı enerjisi değişimi ile olur ve
bu nedenle bu sistemlerde kullanılacak ASID’lerinin
tasarımı, analizlerinin yapılması ve uygulanması son
derece önem taşımaktadır.

Isı pompaları temelde düşük sıcaklıktaki ısı
kaynağından daha yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı
transferi gerçekleştiren termodinamik sistemlerdir
(Isısan Akademi, 2008). Genel çalışma döngüsü Şekil.1
ile verildiği gibidir.

LİTERATÜR ÖZETİ
Duşlardan, tuvaletlerden, lavabodan, elektrikli
yıkayıcılardan, sanayiden vb. kanalizasyon sistemine
akan suya atık su denir. Yüksek miktarda ısı enerjisi
barındıran atık su günümüzde ilgi çeken ve üzerinde
çalışmalar yapılan bir enerji kaynağıdır. Atık suyu ilgi
odağı haline getiren en önemli özelliği sıcaklığının
4 mevsim yaklaşık olarak sabit olması ve daimi bir
akış sergilemesinden dolayı sürekli bir kaynak olarak
nitelendirilmesidir. Kış durumunda ortalama atık su
sıcaklığı 9-14oC’dir ve bu değerler çevre sıcaklığından
yüksektir. Yaz durumunda ise 28-29oC gibi bir sıcaklığa
sahip olan atık suyun sıcaklığı çevre sıcaklığından
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düşüktür. Atık su sıcaklığı kanalizasyon hattının
bulunduğu bölgeye, şehire ve ülkeye göre değişim
göstermekle beraber tasarımlar ve uygulamalar yerel
koşullara göre yapılmaktadır (Hepbasli vd., 2014).
Örneğin Çin’de Pekin Gaobeidian atık su arıtma
tesisi (ASAT) sıcaklık verilerinin kış sezonunda 13.516.5oC, yaz sezonunda ise 22-25oC olarak ölçüldüğü
görülmüştür (Zhou and Li, 2004).

Buharlaştırıcı

iklimlendirme sistemleri için de alternatif arayışlar
devam etmektedir. Gelinen noktada sera gazı salımını
en aza indirecek, eski sistemlere nazaran daha az
enerji tüketimi yapacak daha verimli sistemlere
gereksinim ortaya çıkmış ve geri dönüşümün yani
atık olarak tabir edilen ancak içerisinde az veya çok
miktarda enerji barındıran kaynakların öneminin
artmış olduğu görülmüştür (Dalkılıç, 2008).

Genleşme Vanası

Şekil.1-Isı Pompası çalışma döngüsü

Isı pompası sistemleri ısı kaynaklarına göre toprak
kaynaklı, su kaynaklı, hava kaynaklı ve güneş
absorbsiyonlu ısı pompası sistemleri olarak dörde
ayrılır (Lyssoudis, 2005). Isı pompası sistemlerinde
önemli bir unsur olan ısı kaynağı için başlıca ısı
kaynağının sıcaklık seviyesi, uygunluğu, kullanım
giderleri, çevreyle ilgili etkileri, malzeme imkânlarıdır
olarak belli kriterler vardır. Bu unsurlar arasında en çok
önem kazanan ise ısı kaynağının sıcaklık seviyesidir.
Isı kaynaklarının karşılaştırılması Tablo.1 ile verilmiştir
(Müller vd., 2011).

Tablo.1-Isıtma Dönemi Isı Kaynağı Sıcaklıkları
(Müller vd., 2011).
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ASKIP sistemlerinde adında da geçtiği üzere ısı
kaynağı olarak atık su kullanılır ve bu sistemlerde
enerjinin %70’den fazlası doğadan veya atık sudan
gelir ve %30’dan az bir kısmı ise elektrik enerjisi ile
takviye edilir (Chen vd., 2006).
ASKIP sisteminde diğerlerinden farklı olarak atık suya
enerji transfer etmek veya atık sudan enerjiyi sisteme
çekmek amacıyla ısı değiştiricilerinden faydalanılır.
ASKIP sistemlerine genel olarak bir karşılaştırma
yapıldığında standart hava kaynaklı ısı pompası
sistemlerine nazaran %34 daha az enerji tükettiği,
CO2 emisyonunu %68 azalttığı ve azot oksit (NOx)
gazlarının üretimini %75 kontrol altına aldığı
görülmüştür (Yaxiu and Fang, 2013). Ayrıca ASKIP
yardımıyla gerçekleştirilen ısı geri kazanımı sayesinde
daha az yakıt tüketimi ile fosil yakıtların korunması,
ısıl kirlenmenin önüne geçilmesi, enerji kaynaklarının
ekonomik kullanılması ile para kazancı gibi olumlu
kazançlar sağlanacaktır (Yamankaradeniz vd., 2007).
Atık suyun ASKIP için uygun olabilmesi için sağlaması
gereken bazı teknik şartlar vardır (Landeshauptstadt
München, 2009). Bu şartlar aşağıda verildiği gibidir.
•Gerekli en az atık su akış miktarının ortalama 15 l/s
olması gerekmektedir.
•Kanalizasyon hattının şeklinden bağımsız olarak
kanal çapının en az DN500 standardını sağlaması
gerekmektedir.
•Sıcaklık değeri için bir alt limit olmasa da ne kadar
yüksek sıcaklığa sahip olursa o kadar az ek enerji
tüketimi gerçekleştir.
•Kanalizasyon hattı yatak eğiminin en az %1 olması
gerekmektedir.
•Sistemin olası arıza durumunda müdahale
edebilmek için belirli aralıklarla girişlere sahip olması
gerekmektedir.
Isı değiştiricileri herhangi ek bir enerji gerektirmeden
sıcak akışkandan soğuk akışkana ısı geçişi prensibi
ile pasif olarak işlem gerçekleştirirler. Bu nedenle de
hem ısının geri kazanılması hem de enerji tasarrufu
sağladığı için uygulamalarda son derece önemlidir
(Genceli, 2010; Bergman vd., 2011; Stephan, 2010).
Isı değiştiricileri kullanılacakları yere ve kapasitelerine
göre özel olarak tasarlanıp uygulamaya alınırlar
(Genceli, 2010; Bergman vd., 2011; Stephan, 2010).
ASID sistemleri genellikle seri üretim olmadığı ve
uygulanacağı kanalizasyon sistemine göre tasarlanıp
boyutlandırıldığı için standart Isı değiştiricileri ile
aynı sınıflandırmaya dahil olması zordur. Bu sebeple
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ASID sistemleri kendi aralarında kullanım yeri, ve
konstrüksiyon özelliklerine göre iki ana başlıkta
incelenebilirler.
ASKIP sistemlerinde ASID’ler sisteme 3 farklı noktada
entegre edilebilir. İlk olarak ASID bireysel bir haneden,
binadan çıkan atık sudaki ısı enerjisini anında geri
kazanmak amacıyla ev tipi olarak konumlandırılabilir.
Bir diğer konumlandırmada ise ASID kanalizasyon
sistemine içeriden veya dışarıdan entegre edilerek
daha yüksek miktarda atık sudaki ısı enerjisini geri
kazanmayı amaçlayabilir. Ve son olarak ASID ASAT
çıkışına yerleştirilerek uygun konumlar için ısı geri
kazanımı amaçlanabilir.
Isı değiştiricileri kullanım yerleri, fiziksel özellikleri,
karmaşıklıkları gibi sebeplerle birbirlerinden farklı
yapıya sahip oldukları için tasarımları yapılırken
de birbirinden farklı birden fazla yöntemden
faydalanılabilir. Isı değiştiricileri tasarlanırken çıkış
sıcaklığını, basıncı, akışı gibi bazı önemli faktörlerin
bilinmeyen olabilir. Böyle durumlarda enerji denklemi,
momentum denklemi ve süreklilik denklemi nümerik
olarak çözülmelidir. Denklem setlerinin çözümü
ile ulaşılan sonuçlar büyük ölçüde denklemlerin
çözümünde kullanılan yöntemlere, akış için kullanılan
matematiksel modellere bağlıdır (Stephan, 2010).
ASID’leri bir tarafından akan akışkanın yani atık suyun
kirletici ve sabit olmayan karakteristik özelliklerinden
dolayı üzerinde daha fazla düşünülmesi gereken
tasarım detaylarına sahiptir. Sistemin sürekli
olabilmesi adına önem taşıyan bu tasarımlar
daimi müdahale imkanı tanınmayan bir konumda
olduğundan dolayı olası tıkanma, arıza ve performans
düşüşlerinde bakım sürecini zorlaştırabilirler. Bu
nedenle tasarımları dikkatli yapılmalı ve olası
problemleri önleyici nitelikte olmalıdır.
MATERYAL ve METOD
ASID üç boyutlu modellemesi öncelikle Solidworks
yazılımı ile tamamlanmış ardından ANSYS Fluent
yazılımı ile çözüm ağlarının oluşturulması, sınır
koşullarının belirlenmesi ve akış analizi ile ısı transferi
analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları istenilen
parametreler doğrultusunda tablo haline getirilmiş ve
grafik olarak sunulmuştur.
ASID ticari boyutları ImmoTherm GmbH (Mahler
& Guigas, 2013) firmasının ticari raporundan
elde edilmiş ve örnek sınır koşulu verileri olarak
Mittelhessen Teknik Üniversite’sinden Bastian
Niazi ve Ulf Theilen’in (Niazi and Theilen, 2015)
sunumundan faydalanılmıştır.
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Veriler doğrultusundan oluşturulan üç boyutlu model
Şekil.2 ve Şekil.3 ile gösterilmektedir.

•Sistem 10 metre olarak analiz edilmiş ve birim
alan başına ısı değiştirici gücü hesaplanmış ve
hesaplamalar yapılmıştır.
•Isı değiştirici altından kalan hava hacminin başlangıç
sıcaklığı için atık su ve temiz su sıcaklıklarının
ortalaması kabul edilmiştir.
•Atık su özkütle, viskozite ve özgül ısısı bilinmediği
için atık su olarak ANSYS Fluent yazılımında normal su
kullanımı kabullenmesi yapılmıştır.

Sistemin üç boyutlu modeli oluşturulduktan sonra,
oluşturulan model ANSYS Fluent yazılımına geometri
olarak atanmış ve aşağıda verilen kabullenmeler
doğrultusunda çözüm ağı oluşturulmuştur.

Çözüm ağı oluşturulurken kabul edilen kalite değerleri
arasında olmasına özen gösterilmiştir ve 10 metrelik
ASID-hava-temiz su- atık su hacimleri için “Swept”
metodu ile çözüm ağı oluşturulmuştur. Oluşturulan
çözüm ağının ana istatistik değerlerinden “orthogonal”
kalitenin en az %30 en fazla %99, “skewness” değerinin
0,75, en az “aspect ratio’nun” 1,0077 en fazla aspect
ratio’nun 13 ortalamasının da 1,35 olduğu 3 milyon
eleman ile çalışılmıştır. ANSYS tarafından önerilen
en az “ortogonal kalitenin” %10’dan büyük olması
ve “skewness” değerinin 0,95’den küçük olması
önerisine uyulduğu ve kalite ölçüsünde iyi kalitede
çözüm ağı olarak nitelendirilebildiği görülmüştür.
Sistem sınır koşulları notlardaki gibi temiz su giriş
sıcaklığının 7oC (280,15 K), atık su giriş sıcaklığının
12oC (285,15 K) olduğu kabul edilerek yapılmıştır.
Isı değiştirici altında kalan hava hacmi için 281,15
K başlangıç sıcaklığı kabullenmesi yapılmıştır. Atık
su ve temiz su girişleri sisteme “velocity-inlet”
olarak tanımlanmış ve parametrik olarak değerler
değiştirilerek sistemin sıcaklık değişimi ve istenilen
sıcaklık değerine ulaşmak için gerekli ısı değiştirici
uzunluğu hesaplanmıştır. Temiz su ve atık su giriş
hızları dışında 3. parametre olarak ısı değiştirici altında
kalan hava hacminin sıcaklığının 3 farklı değer için
analizi yapılmış ve hava sıcaklığındaki değişimin ısı
değiştirici çıkış sıcaklıklarına ve uzunluğuna etkisi
gözlemlenmiştir. Analizler sonucu elde edilen atık su
çıkış sıcaklığı, temiz su çıkış sıcaklığı ve ısı değiştirici
sıcaklığı giriş değerleri ile tablo haline getirilmiş ve
gerekli hesaplamalar yaptırılarak sonuç grafikleri
oluşturulmuştur.

Analizlere ait kabuller aşağıda verildiği gibidir;

BULGULAR VE TARTIŞMALAR

•Sistem zamandan bağımsız (Steady-State) olarak
incelenmiştir.
•Türbulans modelleme için “k- ɛ Realizable” modeli,
“Enhanced Wall Treatment” kullanılmıştır.
•Sistemde ısı transferinin sadece atık su-temiz su–ısı
değiştirici duvarı ve ısı değiştirici altında kalan hava
hacminde gerçekleştiği kabul edilmiş, beton kanal ve
üstte kalan büyük hava hacmine ısı transferi ihmal
edilmiştir.

ASID analizleri ilk olarak sabit atık su debisi ve sabit
hava sıcaklığı koşuluyla temiz su giriş hızının yani
temiz su debisinin değişmesi durumunda yapılmıştır.
Temiz su giriş hızı 0,5 m/s ile 2,0 m/s arasında
değiştirilerek debinin kademeli olarak artması
sağlanmış ve analiz sonuçları Tablo.2, Tablo.3 ve
Tablo.4 ile verilmiştir. 10 metrelik sistemde ASID ıslak
yüzey alanı 5,66 m2 ve atık su tarafı ıslak yüzey alanı
21,25 m2 olarak modelleme programı Solidworks
aracılığı ile ölçülmüştür.

Şekil 2. Atık su ısı değiştiricisinin
izometrik ve önden görünüşü

Şekil 3. Atık su ısı değiştiricisinin
kanal içinde görünüşü
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Tablo.2-Temiz su debisinin değişimi ile çıkış sıcaklıklarının değişimi

Tablo.3-10 m’lik sistemin atık su ısı değiştirici tarafı toplam ve birim alan güç hesaplamaları ile referans tesis
sonuçlarına ulaşmak için gerekli atık su ısı değiştirici uzunluğu hesaplamaları sonuçları

Yukarıda tablo olarak verilen sonuçlar daha rahat gözlemlenebilmesi amacıyla grafik haline getirilmiştir.

Yapılan ilk analizler sonucunda beklenildiği gibi
temiz su debisinin artması ile birim temiz suya
verilen ısı miktarı azalmış ve bunun sonucu temiz su
çıkış sıcaklığı Şekil.4 ile gösterildiği üzere azalmaya
başlamıştır.
Aynı şekilde atık su sıcaklığı da atık su üzerinden
transfer edilmek istenen ısı miktarı arttığı için
azalmaya başlamıştır. Temiz su ile atık su arasındaki
ASID’de depolanan ısı sonucu, ASID belli bir sıcaklık
değerine sahiptir. Ancak temiz su debisi arttıkça ASID
aracılığı ile atık sudan transfer edilecek ısı miktarı da
arttığı için Şekil.4 ile görüleceği üzere ASID sıcaklığı da
azalmaya başlamıştır.
Şekil.4-Temiz su giriş hızının değişimi ile temiz su, atık su
ve atık su ısı değiştirici sıcaklıklarının değişimi

Sisteme giren ve atık sudan ısı çekmesi istenen
temiz suyun miktarı her bir analizde arttığı için güç
hesabındaki artış da buna paralel olacaktır. Ancak her
bir analizde ıslak yüzey alanı sabit olduğundan debi
kaynaklı bu artış birim alan başına düşen gücü Tablo.2
ve Tablo.3 ile görüldüğü gibi arttıracaktır.
Referans sıcaklığı olan 283,15 K temiz su çıkış
sıcaklığına ulaşabilmek için gerekli olan ASID uzunluğu
hesabı yapıldığında, her bir analizde 283,15 K’e
ulaştırılmak istenen temiz su miktarı arttığı için ASID
uzunluğu da buna paralel olarak artış gösterecektir.
ASID uzunluğundaki artış Şekil.5 ile gösterilmektedir.

Şekil.5-Temiz su giriş hızının değişimine bağlı olarak
gerekli atık su ısı değiştirici uzunluğu
64

OCAK ŞUBAT MART 2017 YIL: 20 SAYI: 76

Makale
Referans temiz sıcaklığına ulaşıldığında, hesaplanan
uzunluktaki ASID’deki atık suyun çıkış sıcaklığı
hesaplanmış ve karşılaştırması referans atık su çıkış
sıcaklığı ile Şekil.6 ile gösterilmiştir.
Temiz su debisinin artması ile atık sudan transfer
edilmesi gereken ısı miktarı arttığı için atık su sıcaklığı
istenilen uzunluktaki ASID sonunda düşmektedir.

Şekil.6-İstenilen temiz su çıkış sıcaklığını sağlayan atık
su ısı değiştiricisinin atık su çıkış sıcaklığı ve referans
sistemin atık su çıkış sıcaklığının karşılaştırılması
Tablo.4-Hava sıcaklığının değişimi ile çıkış sıcaklıklarının değişimi

Tablo.5-10 m’lik sistemin atık su ısı değiştirici tarafı toplam ve birim alan güç hesaplamaları ile referans tesis
sonuçlarına ulaşmak için gerekli atık su ısı değiştirici uzunluğu hesaplamaları sonuçları

ASID altında kalan hava hacminin sıcaklığı arttıkça atık
sudan temiz suya ısı transferinin zorlaştığı ve buna
bağlı olarak Şekil.7 ile görüldüğü gibi temiz su çıkış
sıcaklığında düşüş ve atık su çıkış sıcaklığında artış
meydana gelmektedir.
Isı transfer edilmek istenilen bölgenin sıcaklığının
artması sonucu ASID’nin depoladığı ısı da artmakta ve
ASID sıcaklığı hava sıcaklığı arttıkça artmaktadır.

Şekil.7-Hava sıcaklığının değişimi ile 10 metrelik
sistemdeki temiz su ve atık su çıkış sıcaklıklarının değişimi
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Isı transferi sürecinin hava sıcaklığının artması ile
zorlaşmasından dolayı referans temiz su sıcaklığına
ulaşmak için gereken ASID uzunluğu da artmaktadır.
Ancak bu artış lineer bir şekilde olmamaktadır.
Hava sıcaklığının 280,5 K’den 281,5K’e çıkması ısı
transferinde çok büyük bir değişiklik yaratmazken,
282,5 K’e arttırılması atık su sıcaklığı ile aradaki
sıcaklık farkını çok daha fazla azalttığı için ısı transferi
süreci daha fazla uzamakta ve gereken ASID uzunluğu
Şekil.8 ile görüldüğü üzere çok daha fazla artmaktadır.

Şekil.8-Hava sıcaklığının değişimine bağlı olarak atık ısı
değiştiricisi uzunluğunun değişimi
Tablo.6-Atık su debisi değişimi ile çıkış sıcaklıklarının değişimi

Tablo.7-10 Metrelik sistemin atık su ısı değiştirici tarafı toplam ve birim alan güç hesaplamaları ile
referans tesis sonuçlarına ulaşmak için gerekli atık su ısı değiştirici uzunluğu hesaplamaları sonuçları

Atık su debisinin artması ile Şekil.9 ile verildiği gibi
atık su çıkış sıcaklığı artmaktadır. Çünkü atık su
debisi arttıkça birim atık sudan çekilen ısı miktarı
düşmekte bu da sıcaklığının daha az azalmasına sebep
olmaktadır.
Aynı şekilde atık su debisi arttıkça temiz su çıkış
sıcaklığı ve ASID alan sıcaklıkları da artmaktadır ancak
bu artışlar atık su çıkış sıcaklığındaki artışa oranla çok
da küçüktür.

Şekil.9-Atık su debisinin değişimi ile 10 metrelik sistemdeki
temiz su, atık su çıkış sıcaklıklarının ve ısı değiştiricinin
sıcaklığının değişimi
66
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Şekil.10-Atık su debisinin değişimi ile gerekli olan atık su
ısı değiştirici uzunluğu

Atık su debisinin artması ile temiz su çıkış sıcaklığı
da arttığından Şekil.10 ile gösterildiği gibi gerekli
ASID uzunluğu da artmaktadır. Atık suyun gerekli
uzunluk hesaplandıktan sonra ASID’den çıkış
sıcaklığı hesaplandığında debi arttıkça ASID’den
çıkış sıcaklığının da arttığı Şekil.11 ile de gösterilmiş
ve referans tesisteki atık su çıkış sıcaklığı ile
karşılaştırması yapılmıştır. Atık su debisinin az
olması çıkış sıcaklığının düşmesine neden olmakta
ve referans tesisin çıkış sıcaklığına göre daha soğuk
olduğu görülmektedir.
SONUÇLAR
Analiz sonuçları ASKIP sistemleri kurulmadan
önce gerekli ASID uzunluğunun ve performansının
belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Analiz sonuçları ile çeşitli çalışma durumları (atık su
debisi, temiz su debisi, ortam sıcaklığı vb.) için ASID’ın
performansı hesaplanabilmekte ve inşa sürecinde bu
sonuçlar göz önünde bulundurularak boyutlandırma
ve konumlandırma işlemi yapılabilmektedir. Eğer
analizler ve hesaplamalar yapılmadan bir ASID
sisteme eklenirse yeterli performansın alınamaması,
verimli sistem için istenilen temiz su çıkış sıcaklığına
ulaşılamaması gibi problemlerle tesis işletimi sırasında
karşı karşıya kalınabilir.
Sistemde temiz su çıkış sıcaklığını dışında atık suyun
çıkış sıcaklığı da önem taşımaktadır. ASAT öncesi
kanalizasyon hattına yerleştirilen ASID tarafından
atık suda gerçekleşen sıcaklık değişimi doğrudan
ASAT’da arıtma performansını etkilemektedir. Bu
yüzden sistemden fazla ısı çekilmesi atık suyun
tesiste verimli arıtılmamasına ve ASAT’ın daha fazla
enerji tüketmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden
ASID tasarımı tüm bu etkenler göz önüne alınarak
yerleştirileceği kanalizasyon hattının ortalama debisi,
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Şekil.11-Gerekli uzunluktaki ısı değiştiricisi sonunda atık
su çıkış sıcaklığının atık su debisi ile değişimi ve referans
tesis atık su çıkış sıcaklığı ile karşılaştırılması

sıcaklığı, ASAT performansı, kanalizasyon hattı boyutu,
geometrisi gibi etkenler göz önüne alınarak yapılmalı
ve boyutlandırılmalıdır.
Yapılan analizler sonucu elde edilen boyutlar
analizler için yapılan kabullenmeler doğrultusunda
belirlendiği için olması gereken en az ASID boyutunu
ifade etmektedir. Sistemde kanalizasyon borusuna
ve atık su üzerinde kalan hava hacmine olacak ısı
kayıpları da göz önüne alınarak belirli bir opsiyonda
daha uzun bir ASID seçilmelidir. Analizler normal bir
bilgisayar ortamında yapıldığı için analiz güçlüğünden
dolayı bu kabullenmeler yapılmıştır. Daha güçlü
çalışma istasyonları ile sistem tüm olası kayıpları ile
modellenebilir.•
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Şeyh-ül Meze (4 Kişilik)
Malzeme:

Malzeme:

750 gram sardalya
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 su bardağı ufalanmış ekmek içi
3 çorba kaşığı kuş üzümü
3 çorba kaşığı çam fıstığı
2 çorba kaşığı kaşar rendesi
1 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
3 adet defne yaprağı
1 adet limon
1 çorba kaşığı şeker
5 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı sirke
Tuz
Dolma baharı

1 kg. küçük istavrit (kraça)
Un
Kızartma yağı
Kürdan

Yapılışı: Sardalyaları kafalarını koparıp, içlerini baş
parmağınızla, üstündeki pulları da parmaklarınızla
temizleyin. Kılçıklarını çıkarıp fileto haline getirin.
Kıyılmış soğan ile sarmısağı zeytinyağda sote edin.
Üzüm, çamfıstığı ve iki kaşık ayırarak ekmek içini ilave
edin. Birkaç dakika kavurup soğumaya bırakın. Şekerin
yarısını, maydanoz, peynir ve baharatı ilave edin. Karışımı
balık fileto üstüne bolca koyun ve üstünü diğer bir fileto
ile kapatın. Bu işlemi filetolar bitene kadar tekrarlayın.
Filetoları hafif yağlanmış bir tepsiye dizin ve balıkların
üstüne bir çorba kaşığı yağ gezdirin. 200oC’a ısıtılmış
fırında 15 dakika pişirip sıcak servis yapın.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar: Küçük sardalya
(Papalina hariç.)

Yapılışı: Kraçaları ayıklamadan kuyruklarından tutarak
keskin bir bıçakla kılçığı sıyıra sıyıra iki yanından fileto
çıkarın. Yıkayıp, suyunu süzüp durulayın. Tuzlayıp
buzdolabına koyun. Arzu ettiğiniz zaman hazır balıkları
buzdolabından çıkarıp unlayın ve kızgın yağda altın
sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. Kızarmış balıkları
yuvarladıktan sonra birer kürdan ile sabitleyip açılmasına
engel olun. Bu mezeyi ezilmiş soğan piyazı ve yağda
kızartılmış fındık patatesler eşliğinde ikram edebilirsiniz.
Sıcak servis yapınız.

Bu yemeğe uygun diğer balıklar: Hamsi
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2
Aday İklimlendirme

3
A Klima

4
Ak-Maks

5
Aksal

6
Alser

7
A.T.C.

8
Bal-Ay-Ka Müh.

9
Barlas Soğutma

Mekanik Tesisat, Taahhüt ve Proje
Mechanical Installation Consultancy and Contracting

Elektrikli Rezistans / Kanal Tipi ve Santral Tipi Elektrikli
Isıtıcı
Electrical Resistance / Duct and AHU Type Electrical Heater

İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials

Otomatik Kontrol / Otomasyon
Automatic Control / Automation

Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments

Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments

Fan / Fan

Isı Değiştirici / Heat Exchanger

Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon ve Cam Aksesuarları
Refrigerated Display Cases and Composite&Glass Material
Accessories
Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration

Endüstriyel Soğutma / Havalandırma / Jet Pulse Filtre /
Doğal Havalandırma ve Duman Tahliyesi
Industrial Refrigeration / Ventilation, Jet Pulse Filter /
Natural Ventilation and Smoke Evacuation

Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels

Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower

Su Soğutma Grubu /
Water Chiller
Hassas Kontrollü, Hijyenik, Isı Geri Kazanımlı Cihaz /
Sistemler
Close
Control A/C, Hygienic, Heat Recovery Units / Systems
Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler

Klima Santrali
Air Handling Unit

Fan Coil
Fan Coil

Klimalar - Paket / Rooftop
A/C- Packaged / Rooftop

Klimalar - Split / Salon / VRF
A/C - Split / Cabinet / VRF

Tüzel Üyeler

FAALİYET ALANLARI

ACS

10 Başarır Soğutma

11 Bentcam Kompozit

12 Buzçelik

13 Bütaş Klima

14 Cantek

15 Coşgun Furkan İnş.

16 CVS

17 Daikin

18 Delta Klima

19 Dinamik Isı

20 DK Müh.

21 Doğu İklimlendirme

22 Dostlar Mekanik

23 Egefer

24 Ekinoks

25 Ekofin

26 Ekonsat

27 Ema Enerji

28 Emsaş

29 Eneko

30 Ercan Teknik

31 Ergül Teknik

33 Form

32 FabricAir

34 Friterm

35 Gelişim Teknik

36 Gurvent

37 Gürçelik

38 HB Mekanik

39 HCS Teknik

40 Isıdem Yalıtım

41 ISM Makina

42 İm Makina

43 İmas

44 İmbat

45 İmeksan

46 İnci Enerji

47 Karataş Soğutma

48 Karyer
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Mekanik Tesisat, Taahhüt ve Proje
Mechanical Installation Consultancy and Contracting

Elektrikli Rezistans / Kanal Tipi ve Santral Tipi Elektrikli Isıtıcı
Electrical Resistance / Duct and AHU Type Electrical Heater

İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials

Otomatik Kontrol / Otomasyon
Automatic Control / Automation

Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments

Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments

Fan / Fan

Isı Değiştirici / Heat Exchanger

Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration

Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon ve Cam Aksesuarları
Refrigerated Display Cases and Composite&Glass Material
Accessories

Endüstriyel Soğutma / Havalandırma / Jet Pulse Filtre / Doğal
Havalandırma ve Duman Tahliyesi
Industrial Refrigeration / Ventilation, Jet Pulse Filter / Natural
Ventilation and Smoke Evacuation

Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels

Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower

Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler

Hassas Kontrollü, Hijyenik, Isı Geri Kazanımlı Cihaz / Sistemler
Close Control A/C, Hygienic, Heat Recovery Units / Systems

Su Soğutma Grubu /
Water Chiller

Klima Santrali
Air Handling Unit

Fan Coil
Fan Coil

Klimalar - Paket / Rooftop
A/C- Packaged / Rooftop

Klimalar - Split / Salon / VRF
A/C - Split / Cabinet / VRF

Tüzel Üyeler

FAALİYET ALANLARI

49 Klas Klima

50 Klimaİtalya

51 Klimasan

52 Kliterm

53 Lazer

54 Makro Teknik

55 Mekanik Tesisat

56 Maktes Müh.

57 Merkez Rezistans

58 Messan

59 Meytes Tesisat

60 Mitsubishi Electric

61 MS Klima

62 MTT

63 Murat Teknik

64 Nursaç Havalandırma

65 Ode Yalıtım

66 Ontek

67 Otto Otomasyon

68 Öge Müh.

69 Öz-Ge Müh.

70 Pnöso

71 Prodek

72 Rast Enerji

73 RD Grup

74 Ref Isı

75 Salvo

76 Savaşlar

78 Systemair HSK

77 Sevel Dondurma Makinaları

79 Tekan Teknik

80 Teknion

81 Terkan

82 Termokar

83 Termomak

84 Termosan

85 Tolerans Müh.

86 Trio İklimlendirme

87 Trox Turkey

88 Tunç Tesisat

89 Türkoğlu Makina

90 Ulus Soğutma

91 Uzay Mekanik

92 Ün-Sal Makina

93 Üntes

94 Üstünsoy Soğutma

95 Venco

96 Yılmazer
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