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Geleceğe Değer Katmak Projesi Değerlendirme Toplantısı 
İtalya’da Gerçekleştirildi
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Soğutma Sektörünün Önemli İsimleri Uluslararası Konferansta 
Buluştu

ESSİAD, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
TESKON+SODEX Fuarı’na Katıldı

ESSİAD’dan TESKON’da Bir İlk; “Soğutma Becerileri Yarışması”

ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ 
Özel Anma Oturumu Gerçekleştirildi

TEKNİON Ürün Tanıtım Günleri’ni İzmir’de Gerçekleştirdi

ESSİAD, ISH Frankfurt Fuarı’nda Üyelerinin Tanıtımını 
Gerçekleştirdi

Gelenekselleşen İSİB Sektör Buluşması Toplantısı’nda Yer Aldık

Hukukta Enerji Verimliliği

İzmir’in Genç ve Dinamik Firmalarından: Matesis Mühendislik

Haberler ve Ürün Tanıtımları
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“IŞIKLAR DÜNYA İÇİN BU SAATTE SÖNDÜ.”

İklim değişikliğine dikkati çekmeyi amaçlayan ve 
Dünya’nın en büyük çevre eylemi olarak kabul edi-
len “Dünya Saati (Earth Hour)” etkinliği kapsamında 
25 Mart 2017’de birçok ülkede ışıklar bir saatliğine 
kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye temsil-
ciliğinin açıklamasına göre, ışık kapatma, her ülke-
nin yerel saatiyle 20.30-21.30 saatlerinde gerçek-
leştirildi. Etkinlik kapsamında dünyadaki önemli bazı 
anıtsal yapıtların da ışıkları bir saat süreyle kapalı 
oldu. Türkiye’den İzmir Saat Kulesi, Topkapı Sarayı, 
Dolmabahçe Sarayı, Süleymaniye Cami, 15 Temmuz 
Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ile 
Nevşehir Uçhisar Kalesi ve Kurşunlu Külliyesi 25 
Mart’ta 1 saat süreyle ışıkları kapatılacak anıtsal ya-
pılar olarak belirlenenler.

Kuşkusuz Ülkemizden kurumsal, bireysel başvurular 
ve katılımlar da oldu.

Ve yine kuşkusuz  bir çoğumuz farkında bile olmadı 
bu eylemin ve neden yapıldığının…

2015’in Aralık ayında imzalanan ve küresel sıcak-
lık artışını 1,5 derecenin altında tutmayı hedefle-
yen Paris Anlaşması 200’e yakın ülkenin üzerinde 
uzlaşmasıyla tarihe geçmişti. ABD gibi bazı ülkele-
rin bu anlaşmadan çekilme yönündeki açıklamala-
rına karşılık Ülkelerin bu tür taahhütlere olan ilgisi 
artmaktadır. 

Bundan sonra iklim değişikliği için dünya çapında ta-
ahhütlerin ve baskıların artması, iklim mücadelesi-
nin güçlenmesi gerekliliği var.

Soğutma ve tesisat ya da geniş anlamıyla iklim-
lendirme mühendisliği, sektörü ile çalışanları da bu 
kapsamda üzerine düşeni gerçekleştirmek zorunda.

Ülke olarak da gerekli yasa ve yönetmeliklerle iklim 
değişikliği probleminin Dünya sorunu olduğunun bi-
linciyle düzenlenmesinin, izlenmesinin ve uygulan-
masının gereği var.

Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
yaşamımıza daha çok girmesinin sağlanması konu-
sundaki engellerin aşılması, enerjinin bilinçli kullanı-
mı vb. gerekiyor.  

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Enerji Bakışı 
2016” kitabında bazı üzerinde durulan konu başlık-
larını açmak istiyorum: Bu başlıklardan bu yazıda ele 
alacağım ilki:

•Dünyanın enerji ihtiyacı büyümeye devam ediyor, 
ancak milyonlarcası geride kaldı.

Dünyamız nüfus yoğunluğu genel anlamda giderek 
büyüyor, toplumların refah düzeyleri giderek artıyor, 
enerji gereksinimleri ve kullanımlar da buna bağ-
lı olarak artıyor. Ülkemizde de “Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü” elektrik enerjisi kullanımı istatistikleri-
ne bakılacak olursa kişi başı enerji tüketimleri aşa-
ğıdaki tablodaki gibidir ve artış hem sevindirici hem 
de endişe vericidir. 

Nasıl bir zıtlık, artış refah düzeyi artışının bir göster-
gesi ve aynı zamanda bu denli çok enerji kullanımı-
nın küresel iklim değişikliğine olan olumsuz etkisinin 
varlığı. Problem karmaşık mı? Anlamak mı istemiyo-
ruz? Dünya toplumu, bireyler bu problemin çözümü 
için nasıl hazırlanmalı? Son bireye kadar bu Dünyayı 
koruyacak biçimde bir yaşam sürdüremezsek, kendi 
sonunu hazırlamakta Dünya…

Son söz: Bir alıntı ile bitirmek isterim,

“Eğer biz de bilim adamlarının anladığı şekilde 
nükleer savaşın ve bunun getireceği yıkımın etki-
lerini görebilirsek, insanoğlunun eylemlerinin ve 
teknolojinin de bir şekilde iklim değişikliğine ne-
den olduğunu, belki de sonsuza kadar dünya üze-
rindeki yaşamı etkilediğini öğreniriz. Biz dünya-
da yaşayan insanlar, bilgilerimizi, deneyimlerimizi 
paylaşmakla yükümlüyüz” 
                Stephen William Hawking

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör
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Değerli Üyelerimiz, 
Sevgili Soğutma Dünyası Okurlarımız,

Ülke olarak Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma konusun-
da günden güne kendimizi geliştire-
rek, global pazarda yerimizi almakta-
yız. Özellikle güçlü inşaat sektörümüz 
ile paralel olarak gelişen endüstriyel ik-
limlendirme çağımızın vazgeçilmez bir 
kolu haline geldi. Gelişen teknoloji, di-
jital dünya her yeni gün yeni gereksi-
nimleri ortaya çıkarmakta, beraberinde 
mimari ve mühendislik çözümlemeleri ile modern insanı sağlıklı, konforlu ve 
refah düzeyi yüksek kılmaktadır.

Büyük verinin işlenmesi ve kullanımıyla birlikte dijitalleşen dünyada, Endüstri 
4.0 ve nesnelerin interneti (IoT) gibi kavramların anlaşılması, başarılı olmak 
isteyen şirketler için önem taşımaktadır. Günümüzde bu yeni kavramlar;  3 
boyutlu yazıcılar, yapay zeka, nanoteknoloji, robotlar vb ile birlikte farklı alan 
uzmanları bir arada ortak değerler yaratmaktadır. Dernek olarak çok önem 
verdiğimiz BIM çalışmaları da burada farklı disiplinlerin uyum içinde çalış-
malarını dikkate alarak, daha önce birbirinden bağımsız çalışan alanları ve bu 
alanların uzmanlarını bir araya getirerek onları birlikte çalışmaya ve ortak de-
ğer yaratmaya yönlendiriyor.

Bu anlamda kullanılabilecek olan işbirliği platformları sayesinde projenin en 
başındaki tasarım aşamasından, binanın yatırımcıya teslim edilmesine ka-
dar geçen sürede tüm paydaşlar bağlı sistemler üzerinden etkileşime geçe-
biliyorlar. Böylece tüm kilit meslek gruplarına dahil profesyoneller (mimarlar, 
projeciler, mühendisler) ve yatırımcılar birlikte çalışarak model üzerinden et-
kileşime geçebiliyor ve en optimum sonuca ulaşabiliyorlar. Bu anlamda BİM 
konusundaki çalışmalarımıza hız vereceğiz.

Geçmiş dönemdeki faaliyetlerimizi ve gelecek yol haritalarımızı masaya ya-
tırabileceğimiz bir organizasyon olan İklimlendirme Sektör Buluşması 6-9 
Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da sektörümüz ihracatçılar birliği İSİB evsa-
hipliğinde gerçekleşti. Bu etkinlik, bir zirve olmanın yanında katılımcılara yö-
nelik seminer ve eğitimler ile sektörümüz içinde farkındalık yaratan ve kişisel 
gelişime katkı sağlayan bir etkinlik haline geldi. Ülkenin dört bir yanından ge-
len üyeler birbirleriyle belki de ilk kez tanışarak yeni projelerin kapılarını ara-
larken, tecrübeli duayenlerimiz sektördeki yeni nesil ile belki de ilk kez bir ak-
tarımda bulunma şansına sahip oldu. Yeni dönemde biz de yeni projelerimiz ile 
bu zirvede belirlenen yol haritaları ile firmalara ışık tutacağız. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı destekli yol haritamız kapsamında ilk olarak Hindistan’a 
yurtdışı heyet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yine KOSGEB desteğiyle MCE 
Mostra Convegno Milano yurtdışı heyeti çalışmalarımıza başladık. ISK-Sodex 
bünyesinde alım heyeti faaliyetlerimiz devam ediyor. Sizlerin de yeni karar-
laştırılan bu faaliyetlerimize katılımcı olacağınızdan hiç şüphemiz yok. Ayrıca 
değişen kuşaklara kalite kültürünü aşılamak adına başlattığımız “Yaz Okulu” 
eğitimlerimiz de özellikle kaliteli üretim ve kalite yönetimi konusunda kendi-
sini geliştirmek isteyen sektör dostlarımıza elimizden geldiğince yardımcı ol-
mak istemekteyiz. 

Geçmiş deneyimlerimiz bize gösterdi ki ülke olarak, global pazarda üreti-
ci konumunda projelere ve uygulamalara ismimizi kabul ettirecek ölçeklere 
ulaşmış bulunmaktayız. Bundan sonraki aşamada ismimizi gerçek bir marka 
haline getirecek doğru adımları gerçekleştirmek, ESSİAD olarak en önemli gö-
revlerimizden biri olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla,

Hakan SEMERCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD Yönetim Kurulu

Başkan
Hakan SEMERCİ

Başkan Yardımcısı
Güray KORUN

Başkan Yardımcısı
Ebru KARAKIRAN

Sayman
Can İŞBİLEN

Yönetim Kurulu Üyesi
A. Sait GÜRSÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer BARLAS

Yönetim Kurulu Üyesi
Serhan GÜNDOĞAR

Genel Sekreter
Aylin GEL

ESSİAD Denetleme Kurulu

Başkan
Akın KAYACAN

Başkan Yardımcısı
Suat KARAKAŞ

Raportör
M. Turan MUŞKARA

Reklam/Sayfa Dizini



ESSİAD’dan Haberler
Geleceğe Değer Katmak Projesi Değerlendirme Toplantısı 

İtalya’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum 
Diyalogu IV Hibe Programı kapsamında gerçekleşti-

rilen “Geleceğe Değer Katmak Projesi” çalışmaları kap-
samında, 29-31 Mart 2017 tarihleri arasında İtalya’nın 
Casale Monferrato kentinde 3. Kavramsallaştırma 
Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya 
ESSİAD’dan Genel Sekreter Aylin GEL ile birlikte İdari 
İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL katıldı.

İzmir ve Piedmont (İtalya) Bölgeleri arasında böl-
gesel politika ve ekonomik kalkınma modelleri üze-
rinde karşılıklı anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesi-
nin hedeflendiği toplantının ilk gününde, T.C. İzmir 
Vali Yardımcısı Nihat KAYNAR’ın katılımları ile Casale 
Monferatto Belediye Başkanı Concetta PALAZZETTI 
ziyaret edildi. Yine aynı gün, İZKA’yı temsilen Planlama, 
Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanlarından 
Hülya ULUSOY SUNGUR tarafından Geleceğe Değer 
Katmak projesi ile ilgili gelişmeleri içeren sunumun ar-
dından, Türk ve İtalyan soğutma sektöründe yer alan 

firmaların katıldıkları saha çalışmasına ait istatisti-
ki çalışmalar gözden geçirildi. Toplantının ikinci gü-
nünde; ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL tarafından 
dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler ile ilgili su-
num gerçekleştirildi. Coldcar, U5 (U Cinque), Embraco 
firma temsilcilerinin katılımları ile Geleceğe Değer 
Katmak Projesi kapsamında 21-22 Nisan 2017 ta-
rihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan Avrupa 
Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin 
Birlikte Tasarlanması Konferansı kapsamında gerçek-
leştirilecek olan ikili görüşmeler ile ilgili bilgiler pay-
laşıldı. Aynı gün, Centro Studi Galileo’nun yayın orga-
nı olan Industria & Formazione Dergi Sorumlusu olan 
Daniela BUONİ ile Soğutma Dünyası dergisi ile ilgi-
li çalışmalar hakkında ESSİAD İdari İşler Sorumlusu 
Gülcan ÖRTEL’in katılımları ile değerlendirme toplan-
tısı gerçekleştirildi. İlgili toplantıda dergilerin içerikleri-
nin oluşturulması, dizgi, mizanpaj ve reklam çalışmala-
rı hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, 
EHİS sektörünü tanıtan 
sunum gerçekleştirdi.

Zobu Danışmanlık’tan Hakan ZOBU 
Türk soğutma sektörü ile ilgili 

sunum gerçekleştirdi.

Lamoro Kalkınma Ajansı Danışmanı 
Simone PORTA İtalya soğutma sektörü 

ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL 
ATF’nin Kurucu Başkanı Prof. 
Dr. Alfredo SACCHI ile birlikte

İZKA, ESSİAD, ATF ve Lamoro Kalkınma Ajansı 
İtalya’da bir araya geldi.

Casale Monferatto Belediye Başkanı 
Concetta PALAZZETTI ziyaret edildi.
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ESSİAD’dan Haberler

Soğutma Sektörünün Önemli İsimleri Geleceğe Değer Katmak Konferansı’nda Buluştu

İZKA, kümelenme çalışmaları kapsamında, İzmir’in 
önemli kümelerinden birisi olan Endüstriyel 

Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Sektörüne 
yönelik “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: 
Geleceğin Birlikte Tasarlanması Konferansı”nı düzenle-
di. 21-22 Nisan’da gerçekleşen konferansta Hindistan, 
Amerika, Fransa, Japonya gibi ülkelerden gelen çok 
sayıda katılımcı İzmir’de sektörün geleceğini masaya 
yatırdı. 

Konferans, İzmir Kalkınma Ajansı’nın ESSİAD ve 
İtalya’dan Lamoro Kalkınma Ajansı ile İtalya Soğutma 
Teknisyenleri Derneği (Associazione dei Technici Italiani 

del Freddo–ATF) ile birlikte yürüttüğü “Geleceğe Değer 
Katmak – Adding Value to the Future” Projesi kap-
samında düzenlendi. Söz konusu proje Türkiye–AB 
Sivil Toplum Diyaloğu-IV Bölgesel Politika ve Yapısal 
Araçların Koordinasyonu Hibe Programı kapsamın-
da destekleniyor. Geleceğe Değer Katmak Projesi aynı 
sektörde faaliyet gösteren Türkiye ve İtalya’daki iki so-
ğutma kümesi arasında işbirliği ve deneyim paylaşımını 
geliştirmeyi amaçlıyor. 

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
Kümesi örneğinin proje çıktıları arasında özgün bir me-
todoloji ile değer zinciri analizi gerçekleştirmek, bu 

Katılımcılar, 
Proje Ortakları ile bir araya geldi.

ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ

açılış konuşması sırasında

ATF Genel Sekreteri Marco BUONI,
 UNEP Eski Direktörü ve Terre Policy 

Center Başkanı Rajendra SHENDE

Ekonomik Kalkınma Uzmanı 
Fevzi DOĞU

Ekonomik Kalkınma Uzmanı 
Hakan ZOBU

İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı 
Pietro ALBA
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Cold Car Genel Müdürü 
Giovanni ROSSO

ESSİAD’dan Haberler

analize dayanarak kümenin rekabet gücünü artıracak 
politikalar üretmek ve bu politika önerilerini hayata ge-
çirmek yer alıyor.

Konferansta sektör için geliştirilen değer zinciri anali-
zi sunularak yurtdışından gelen sektör temsilcileri ile 
soğutma teknolojisinin geleceği ele alındı. Soğutma 
sektörünün geleceği dünya çapında getirilen çevre-
sel yasal düzenlemeler, geliştirilen yeni teknolojiler 
ve akıllı uygulamalar (akıllı soğuk zincir vb.) ışığında 
değerlendirildi. 

Coca-Cola Küresel Ekipman Araştırma Direktörü Mike 
GAMBLE’ın açılış konuşmasını yaptığı, UNEP Eski 
Direktörü ve Terre Policy Center Başkanı Rajendra 
SHENDE’nin Onur Konuğu olduğu ve “Soğutma 
Sektörünün Geleceği” oturumuna başkanlık ettiği kon-
feransa, Türkiye ve Dünya’da sektör liderleri arasında 
yer alan Sanden Environmental Products Corporation, 
Cold Car, Ahmet Yar Soğutma ve Metalfrio gibi firma-
lardan temsilciler katıldı. Konferansın 2. gününde Türk 
ve İtalyan sektör temsilcileri arasında ikili iş görüşme-
leri gerçekleştirildi. Birebir görüşmelerin çok başarılı 

Coca Cola AR-GE Direktörü 
Mike GAMBLE

Eurovent Teknik ve Yasal İşler Müdürü 
Francesco SCUDERI

GT Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji 
Genel Müdürü Şahin Ali GÖKÇELİK

Friterm Genel Müdürü 
Naci ŞAHİN

Çetinel Soğutma Teknik Satış 
Mühendisi Oğuz KORKUT

Devres Teknoloji ve Danışmanlık 
Firma Sahibi Prof. Dr. Y. Onur DEVRES

Insigma Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Risharb ARORA

U5 Pazarlama ve Ürün Geliştirme 
Direktörü Vincenzo Di ROSA

Metalfrio İnovasyon Direktörü 
Harry SANDHU

Sanden Genel Müdürü 
Yukio YAMAGUCHI

Türk ve İtalyan soğutma sektörü 
hakkında bilgi alışverişi yapıldı
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ESSİAD’dan Haberler

İkili iş görüşmeleri Ahmet Yar A.Ş. Fabrikası ve Fabrika gezisi ile eş zamanlı olarak 
«Efes Antik Kenti» ve «Meryem Ana’nın Evi» ziyaret edildi

Hindistan’daki gıda isra-
fını önlemek amacıy-

la 101 soğuk zincir projesi-
nin Hint Hükümeti Gıda İşleme 
Endüstrileri Bakanlığı tarafın-
dan onaylandığı bilgisi Yeni Delhi 
Ticaret Müşavirliği ve İSİB tara-
fından ESSİAD’a ulaştırılmıştı. 

Bu kapsamda Soğuk Oda ve  Soğutma Grubu Üreticisi 
ESSİAD üyelerinin katılımları ile 8 Mayıs 2017 tarihinde 
“Hindistan Soğuk Zincir Yatırımları” konulu toplantı 
düzenlendi. İlgili toplantıda; kümelenme anlayışı çerçe-
vesinde potansiyel iş fırsatlarını içeren bu projede bir-
likte yer alınması ve izlenebilecek yol haritaları konu-
sunda değerlendirmeler gerçekleştirildi. Ayrıca 12-14 
Aralık 2017 tarihlerinde Hindistan’ın Mumbai kentin-
de gerçekleştirilecek olan India Cold Chain Show 2017 
Fuarı hakkında görüşüldü. 

•India Cold Chain Show 2017 hakkında: İlgili fuara İSİB 
tarafından yeterli katılım sağlandığı takdirde Milli Katılım 
Organizasyonu düzenlenecektir. India Cold Chain 2017 
Fuarı’na katılacak olan firmaların T.C. Ekonomi Bakanlığı 
tarafından 2009/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde stand katı-
lım bedeli (nakliye, gümrük, stand konstrüksiyon) ve bir fir-
madan toplam 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş – 
dönüş uçak bileti %50 oranında desteklenecektir. 

Yeterli katılım sağlandı-
ğı takdirde ESSİAD tara-
fından yürütülen UR-GE 
Projesi kapsamında India 
Cold Chain Show 2017 Fuar ziyareti gerçekleştirilecektir. 
Detaylı bilgi için ESSİAD’ı takip edebilirsiniz.

Sektörün yurtiçinde dü-
zenlenen önemli fu-

arlarından biri olan Sodex 
Ankara Fuarı 10-13 Mayıs 
2017 tarihleri arasında 
Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Uluslararası Kongre ve 
Fuar Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. ESSİAD’ı temsi-
len Genel Sekreter Aylin 
GEL ve Kurumsal İletişim 
ve Muhasebe Sorumlusu 
Gamze AKÇAY’ın katıldığı 
fuarda EHİS sektöründe 
faaliyet gösteren firma 
ve kuruluşlar ürün ve hiz-
metlerini sergilediler. 

Ayrıca Sodex Ankara 
konferansları da bün-
yesinde topladı. 11 
Mayıs 2017 tarihin-
de T.C. Bilim Sanayi 
Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Yasemin DEMİRCİOĞLU 
«Piyasa Denetimi ve 

Gözetimi», T.C. Ekonomi 
Bakanlığı’ndan Türker KOCAMIŞ «Yatırım Teşvikleri», 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Esra TOMBAK 
ve Ferdi KESKİN «Binalarda Enerji Verimliliği» ile ilgili, 
12 Mayıs 2017 tarihinde ise Türk Eximbank’tan Haydar 
ÖZTÜRK ve Münevver KAPLAN AKAR «İhracat Sigortası 
ve Krediler», OAİB’den Neşe TURABIK BÜYÜKGÖZ 
«İhracatta Devlet Yardımları» ile ilgili sunum gerçek-
leştirdi. Yurt içi ve yurt dışından birçok sektör profes-
yonelinin yanı sıra, birçok lise ve üniversite öğrencisi, 
çevre illerden ziyaretçiler fuarı gezme imkanı buldu.

Hindistan Soğuk Zincir Projeleri ile İlgili 
Toplantı Gerçekleştirildi

geçtiğini belirten katılımcılar için öğleden sonra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana’ya turistik gezi ve Ahmet Yar fir-
masının fabrikasına teknik gezi düzenlendi. Konferans sonrasında katılımcılar, etkinliğin önümüzdeki yıllarda yi-
nelenmesi taleplerini dile getirdiler. Başta ESSİAD ve ATF olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş konferans aracı-
lığıyla gelecekte yeni ortak projeler hazırlamak konusunda da görüşme imkânı buldular.

ESSİAD Sodex Ankara Fuarı’nda

Isıdem

ESSİAD

Üntes
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Sektör Buluşma Toplantısı’nın 6 Nisan 2017 (Çalıştayın 
1. Günü) programı İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
POYRAZ’ın açılış konuşması ile başladı. Poyraz, açılış 
konuşmasında bu sektörde olmaktan gurur duyduğu-
nu, önü açık geleceği parlak bir sektör olduğunu, öğren-
ciler için tüm tesislerin açık olduğunu, sanayicilerin öğ-
rencilere tanıtım imkanı vermesini, ihracatın %50’sinin 
Avrupa ülkelerine yapıldığını söyledi. 

Toplantı açılış konuşmasının ikinci bölümünde öğrenci-
lere seslenen İSİB Başkanı Zeki POYRAZ; “Sizleri ağırla-
maktan mutlu oluyoruz, gelecekte sorumluluğu alacak 
kişilersiniz, daha donanımlı olmanız gerekiyor. Lütfen 
en iyisi olun, aranan eleman olun, üretici olun, ülkelerin 
geleceği ürettikleri ile ölçülüyor. Başarılarıyla ön plana 
çıkmış kişilerin hayat hikayelerini okuyun, bu yöntemin 
ışık tutacağını düşünüyorum” dedi.

Çalıştayın 1. gününde, ilk sunum “UL 
Sertifikasyon Ofisi Bilgilendirmesi” 
konusunda İnan ÖKMENGİL tarafın-
dan yapıldı. Elektriğin bulunmasının 
ilk standartlarının da başlangıcı ol-
duğunu, standartların geliştirilmesi 
ile yangın adetlerinin azaldığı, gü-
venliğin tanımının devinim halinde 
olduğu, UL’in aynı zamanda bir te-
darik zinciri, arama motoru olduğu-
nu, her sektörün bir UL sertifikası 

kriteri olduğunu, güvenlik ve satışa hazır olma süre-
cinde ürün güvenliği için onay anlamına geldiği, üretim 
sisteminin UL alındıktan sonra da devamlı denetime 
tabi tutulduğunu belirtti. Konuşmanın ikinci bölümün-
de UL Standartlarının yapısı anlatıldı.

İlk günün son etkinliğinde ise Proje Ödülleri sahipleri-
ni buldu. 4. İklimlendirme Sanayi Ürün & Mühendislik 
Tasarımı Yarışması Ödül Töreni, öğrencilerin proje su-
numları ile başladı ve sonuçların açıklanması ve ödülle-
rin dağıtımı ile tamamlandı.

Çalıştayın 2. günü sabah programında; Ali Orhan 
YALÇINKAYA “Dünya ve Türkiye Ekonomisi, Trendler” 
sunumunu gerçekleştirdi. Yalçınkaya; emtia fiyatları-
nın yükseleceğini, ve petrol fiyatlarının da yükselece-
ğini, dünya ticaretinin toparlanmaya gittiğini, merkez 

ESSİAD’dan Haberler

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki POYRAZ açılış konuşmasını 

gerçekleştirdi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Antalya Sektör Buluşma Toplantısı; 06-09 Nisan 2017 tarihlerinde 
Antalya Kaya Belek Hotel’de gerçekleşti. ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyeleri A.Sait GÜRSÖZ, Ömer BARLAS, Serhan 
GÜNDOĞAR, ESSİAD Üyeleri, ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL ve Kurumsal İletişim ve Muhasebe Sorumlusu 
Gamze AKÇAY’ın katıldığı ve 3 gün süren etkinliğe çok sayıda sektör firma yetkilisi, sektör dernekleri 
yetkilileri, sektör basın kuruluşları, üniversite öğretim görevlileri ve öğrencilerden oluşan izleyici grubu 
katıldı.

4. İklimlendirme Sanayi Ürün 
& Mühendislik Tasarımı 
Yarışması Ödül Töreni

Gelenekselleşen İSİB Sektör Buluşması Toplantısı’nda Yer Aldık
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bankalarının bilançolarını küçülteceğini, faizlerin de 
yükseleceğini, yeni bir durumun yaşanacağını ifade etti. 

Ali Orhan YALÇINKAYA reel sektörde ciddi bir elen-
me olacağını, devlet ile özel sektörün birlikte yürüme-
si gerektiğini söyledi. Yalçınkaya konuşmasında “2017 
Nisan ayından sonra Türkiye’nin önünün açık olduğunu 
düşünüyorum, iyimserim” diyerek önümüzdeki süreç-
ten umutlu olduğunun altını çizdi. 

Daha sonra “TEB Girişim Evi” konulu sunumu ile 
Mehmet SANLI söz aldı. “Özetle daha katma değer-
li ürünlere geçmeliyiz, KOBİ’ye dayalı büyüme modeli-
ni önümüze koyduk, ancak ömür boyu KOBİ kalınma-
malı, TEB Girişim Evi olarak teknoloji iddiası olan, yeni 
iş kuran veya mevcut işini teknoloji ile geliştirmek is-
teyen şirketleri büyütmek istiyoruz. TİM ile birlikte iş-
birliğimiz başladı. 10 ilde TİM-TEB Girişim Evi altında 
iş yapıyoruz. Amacımızı özetlemek gerekirse; katma 
değerli reel sektör girişimcileri aldık, bünyemize kat-
tık. Biz etkili danışmanlık, güçlü network desteği ile 
girişimci ihracatçı kavramının peşine düştük, destek 
verdik. Projede teknoloji odaklı firmaları hedef aldık. 
Yatırımcılar ile buluşturduk. Sahaya çıkınca Üniversite 
son sınıf öğrencilerinin girişimciliğe hazırlık seviyesinin 
eksik olduğunu gördük ve teknik bölümde özel prog-
ram başlattık. 10 ilde 11 başlık altında programlar yü-
rüten bir çalışmamız var. Yeni mezunlara “uyan” diyo-
ruz. Ön ödemeli teknik destek projesi geldi. Türkiye’ye 
2009 yılında. 190 kişiye verildi. Tanıtım yapılmadığı için 

para dağıtılamadı! Şirketler yatırımla büyür, çözüm al-
ternatifi üretiyoruz, elimizde her konuda her türlü fir-
ma var...” dedi. Katılımcılar Mehmet SANLI’nın sunumu-
na büyük ilgi gösterdi. 

Çalıştayın 2. Günü, öğleden sonraki program, Hakan 
AKGÜL tarafından “Yalın Uygulamalarda Verimlilik ve 
Şirketi Büyütmek” konulu sunumla başladı. Akgül, 
“Şirketin kaynakları, kaynakların alternatif getirisi, de-
ğer zincirinde neredeyiz, 5-10 sene sonra nerede ne 
olmalıyız?, hedefler ve stratejiler, işleri doğru mu ya-
pıyoruz?, süreç+sonuç odaklı yönetime sahip miyiz?” 
sorularını sordu ve “inovasyon, yenilikçilik konularına 
açıklık getirmeliyiz” dedi. Pazarlar ile iletişim konusun-
da iyileştirmelerin göstergeleri, kalite -maliyet- tes-
limat-motivasyon-mevcut müşteriyi elinde tut-ye-
ni müşteriyi tut, önerilerini aktardı. Akgül sunumunda 
“stratejik plan, yönetim sistemi, müşterilerin sesi veya 
sessizliği, ÜR-GE için maliyet ve teslimat süresi, üre-
tim için kalite, kaynak tasarrufu, akışı sağlamak, görsel 
yönetim, proje bazlı yönetim, proje bazlı takım yapısın-
dan bahsetti.

Günün son sunumu Muhammet Fatih TAŞKIN tarafın-
dan AR-GE ve Tasarım Merkezleri konusunda gerçek-
leştirdi. Taşkın; AR-GE yapan firmalara verilen teşvik-
ler, inovatif ürünlerin yapılması, başvuruların elektronik 
imza ile alındığı, ön incelemenin sorumlu uzman tara-
fından yapıldığı şeklinde bilgiler aktardı ve “detay için 
www.agtmsanayi.gov.tr den bilgi alabilirsiniz” dedi.

ESSİAD’dan Haberler

Aynı gün bir başka salonda; Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Makina Mühendisliği Bölümü, Termodinamik ve 
Isı Tekniği öğretim görevlisi Doç. Dr. Özden AĞRA 
ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. L. Berrin ERBAY’ın katılımları ile 
öğrenciler ile bir toplantı gerçekleştirildi. 

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ’ın da katıl-
dığı toplantıda görüş alışverişi yapıldı, tavsiyeler veril-
di. Sektörü tanımak isteyen mühendis adaylarına staj 
yapacak firma bulmak ve firma yöneticileri ile tanış-
mak için bu toplantıların çok iyi bir fırsat olduğu anla-
tıldı. Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet ARIK 

kendisinden, eğitiminden ve Amerika’da ki çalışmala-
rından ve GE firmasındaki tecrübelerinden örnekler 
verdi, “Hayal edin” dedi.

Çalıştayın 3. günü sabah programında Recep ALEMDAR 
tarafından Eximbank Bilgilendirme sunumu gerçekleşti. 
Eximbank tarafından 2012 yılından bu yana artarak 
gelen sigorta ve kredi desteği sağlandığını, ihracatçı 
kredileri, uluslararası krediler ve sigortalar şeklinde 
üç hizmet verildiği aktarıldı. Teminat yapıları, vadeler, 
KOBİ’lere verilen haklar hakkında bilgi verildi.

Aynı gün “Beden Dili” konulu sunumu TRT’den 
tanıdığımız Zafer KİRAZ gerçekleştirdi. Beden dili, 
sosyal medya, algı operasyonu, diyafram nefesi alarak 
rahatlamak, renklerin dili gibi konulara açıklık getirdi. 
İnteraktif bir sunum yapan Kiraz ilgi ile takip edildi.

Ardından Jülide SÖNMEZ “Topluluk Önünde Konuşma” 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. Saygı uyandıran 

Öğrenci Toplantısı

Öğrenci Toplantısı Gerçekleştirildi
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ifadeler, acelesiz bir sunum, dinleyerek algılama, 
cümlelerin arasındaki bağlantılar, vurgulamalar, beden 
dili gibi başlıklara dayanan açıklamalar, öneriler yaptı.

Öğleden sonra ise Berna TARI KASNAKOĞLU “Marka 
Bilinci Oluşturmanın Önemi ve Yönetimi” sunumunda 
pazarlama, müşteri kavramlarını, satışın anlamını, 
pazarlama ile farkını, hedef kitlenin tanınması, içerik 
pazarlamasını, pazarlamada, üründe, iletişimde, 

fiyatlamada yenilikçilik kavramını, reklam, satış-
promosyon, halkla ilişkiler, tanıtım olarak dört başlığın 
önemini anlattı.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ, kapanış 
konuşmasında; katılımcılara teşekkür ederek, “geri 
dönüşlerden bu etkinliğin çok faydalı olduğu bilgisi 
geldi, amacımız kaliteli ürünler üreterek yurt dışına 
satmaktır” dedi. 

Zafer KİRAZ
«Beden Dili»

Jülide SÖNMEZ 
«Topluluk Önünde Konuşma»

İSİB 
Yönetim Kurulu Üyeleri

İSİB Çalıştayı’nda SolarDechatlon Vurgusu Yapıldı

Genel Proje Yöneticiliğini Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN’ın yaptı-
ğı, Eylül 2017’de sergilenecek olan Solar Decathlon ile il-

gili sunum gerçekleştirildi. Eğrican verdiği bilgilerde; YTÜ, İTÜ, 
İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin lisans, yüksek li-
sans, doktora öğrencileri, akademisyen ve mentörlerden olu-
şan yaklaşık 60 kişilik bir takımın çalışması ile Çin’de gerçekle-
şecek yarışma için iddialı olduklarını, Solar Decathlon 2017’de 
Türkiye’yi Teamİstanbul takımının temsil edeceğini, sürdürüle-
bilir enerji kavramının bina ölçeğinde uygulanmasını amaçlayan 
Solar Decathlon’un 2017 yılı sonunda Çin’in Dezhou kentinde 
yapılacağını, yarışmaya hazırlık sürecinde ön çalışmalardan 
olan teknik çalıştayların ikincisinin 13-15 Ocak 2017 tarihleri 
arasında Çin’in Dezhou kentinde yapıldığını, Teamİstanbul’un 
“AlgaeTECH House” adındaki tasarım modelinin sunumlarda 

büyük ilgi gördüğünü anlattı. “AlgaeTECTHouse” ismiyle tasarım önerisi sunulan ev, enerjisinin bir bölümünün yo-
sunlardan (alg-enerji) elde edilmesi, evaporatif soğutma, çeşitli doğal havalandırma stratejilerinin uygulanması, 
çatı ve duvar bahçeleri, etkin gölgeleme elemanlarının ve faz değiştiren malzemelerin, ses yalıtımı malzemelerinin, 
sismik koruma, güneş enerjisi uygulamalarının kullanımı gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.  www.solardecathlon.gov

Solar Decathlon 2017’de Türkiye’yi 
Teamİstanbul takımı temsil ediyor.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can İŞBİLEN, Yönetim 

Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR ve Genel Sekreter Aylin 
GEL, ESSİAD Üyelerinden Cantek Soğutma Yönetim Kurulu 
Başkanı Can Hakan KARACA’yı ziyaret etti.

6 Nisan 2017 tarihinde Cantek Fabrikası’nda gerçekleştiri-
len ziyarette; ESSİAD faaliyetleri ile ilgili güncel bilgiler hak-
kında görüşmeler gerçekleştirilirken, yürütülen projeler ve 
Cantek Soğutma’nın çalışmaları hakkında detaylı bilgi alış-
verişinde bulunuldu. 

Cantek Soğutma Ziyaret Edildi

ESSİAD’dan Haberler

City Multi Ürün Gamı, 32 farklı model ve
177 farklı iç ünite seçeneğiyle mekânın 
estetiğini göze görünmeden tamamlar.
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City Multi Ürün Gamı, 32 farklı model ve
177 farklı iç ünite seçeneğiyle mekânın 
estetiğini göze görünmeden tamamlar.



İklimlendirme sektörünün en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapan 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı, 19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde sektö-
rü bir araya getirdi. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri gibi farklı ürün gruplarını tek bir çatı altında 
toplayarak, ziyaretçilerine sektörün yeniliklerini keşfetme imkanı sundu.

ESSİAD, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı’na Katıldı

ESSİAD’dan Haberler

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR

Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü 
Alexander KÜHNEL

MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber ÇAKAR

MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Güniz GACANER ERMİN

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Birol KILKIŞ 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin KORAMAZ

Açılış kurdelesinin kesilmesi ile 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı başladı.

ESSİAD’ın standlı olarak katıldığı etkinliğin ilk günün-
de; açılış töreni gerçekleştirildi. Ana teması, “Tesisat 

Mühendisliğinde Bütünleşik Tasarım” olarak belirlenen 
ve Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan kongre ve 
fuar; MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz 
GACANER ERMİN, Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Hannover Fairs Turkey Genel 
Müdürü Alexander KÜHNEL, Türk Tesisat Mühendisleri 

Derneği (TTMD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol 
KILKIŞ, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ’ın 
açılış konuşmaları ve sonrasında sektör dernekleri-
nin temsilcilerinin ve ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ’nin de yer aldığı topluluk ile açılış kur-
delesi kesimi gerçekleştirildi.
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
Serhan GÜNDOĞAR,  İSİB Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ 
ve ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ

CVS

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Güray KORUN, BACADER 

geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı ve ROTEK Yönetim Kurulu 

Başkanı Ergün GÖK, ESSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. 
Sait GÜRSÖZ, Kurumsal İletişim 
ve Muhasebe Sorumlusu Gamze 

AKÇAY, İdari İşler Sorumlusu Gülcan 
ÖRTEL, MTMD Dernek Müdürü Nezih 

GİRAY, SOSİAD Dernek Müdürü 
Kemal ÖZ ve ESSİAD Yönetim 

Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ

Dr. Kadir İSA, İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Şule KAPKIN ve İstanbul Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 
Makina Mühendisliği Teknolojileri Kulübü öğrencileri ile birlikte ESSİAD’ı ve 

sektör derneklerimizi ziyaret etti.

ESSİAD Üyeleri TESKON+SODEX’te 

Dinamik Doğu

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan 
SEMERCİ ve EHİS LAB Proje 

Koordinatörümüz Ayşegül SEVER 
MENKÜ Üntes standını ziyaret etti.
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ESSİAD’dan Haberler

Ekonsat

Isıdem

Karyer

MS Havalandırma

Systemair HSK

Fritem

İmbat

KLS

MTT

Ünsal Makina

İmas

İnci Enerji

Makro Teknik

Ontek

Venco
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ESSİAD’dan Haberler

TESKON+SODEX ÜNTES Kokteyline Ev Sahipliği Yaptı

19 -22 Nisan 2017 tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde TESKON+SODEX 2017 Fuarı’nın üçüncü günü 

olan 21 Nisan 2017 akşamı, fuara Hisense ürünleri ile katılan 
ÜNTES ev sahipliğinde kokteyl gerçekleştirildi. 2016 yılından beri 
günümüz kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına odaklanan ÜNTES, kok-
teylde Hisense ürünlerinin lansmanını yaparak geniş ürün ga-
mından söz ettirdi. Yarım asıra uzanan tecrübesi, VRF ve split kli-
ma pazarına odaklanan güçlü ekibi ve yaygın bayi-servis ağı ile 
Türkiye’nin her noktasına ulaşmayı hedefleyen ÜNTES, VRF paza-
rında büyük öneme sahip olan Hisense marka ürün gamı ile bü-
yümesini sürdürmeyi hedefliyor. Yeni ürünlerini TESKON+SODEX 
Fuarı esnasında ziyaretçileri ile buluşturan kokteylde katılımcılar 
ÜNTES Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL’ın evsahipliğinde 
keyifli bir akşam geçirdi.

Metin DURUK, Metin AKDAŞ, Hakan SEMERCİ,
Mehmet ŞANAL kokteyl katılımcıları ile birlikte

Oturum ve Kurslardan Görüntüler

19 Nisan 2017 / Oturum 2B 
Konutlarda Bağımsız 

Havalandırmanın Önemi
Taner YÖNET-İmco

21 Nisan 2017 - Oturum 10C 
Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif 

Soğutma Teknolojileri: Örnek Bir Uygulama 
Fırat ÖZDEMİR, Ali GÜNGÖR – Ege Üni.

Ali KAYGIN – Coolbreeze Evaporatif 

21 Nisan 2017 / Oturum 12C 
Doğrusal Tip Manyetik Soğutma 

Sistemi Tasarımı ve Performansının 
Deneysel Olarak İncelenmesi

Orhan EKREN, Ahmet YILANCI – Ege Üni.
Emrah BIYIK – Yaşar Üni. 

Mehmet Akif EZAN – DEÜ

22 Nisan 2017 / Oturum 15A
BİM Özel Oturumu

Ozan ATASOY - Trox

21-22 Nisan 2017
Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme

Kurs Yöneticisi: Dilek KUMLUTAŞ
Kurs Eğitmeni: M. Haluk SEVEL

21 Nisan 2017
Binaların Performansının 

Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı 
Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve 

Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı 
Kurs Yöneticisi: Arif HEPBAŞLI

Kurs Eğitmenleri: Zafer UTLU, Nurdan 
YILDIRIM ÖZCAN, Yıldız KALINCI, 

Cem YÜCER

22 Nisan 2017
Soğutma Sistemleri, Hesapları 

ve Modellemesi
Kurs Yöneticisi: M. Turhan ÇOBAN

Fırat ÖZDEMİR’e teşekkür sertifikası 
Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ 
tarafından takdim edildi.
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD’dan TESKON’da Bir İlk: Soğutma Becerileri Yarışması

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD’dan TESKON’da Bir İlk “Soğutma Becerileri Yarışması”

19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen ve “TESKON+Sodex 

Fuarı’nda İzmir’in en başarılı teknik liselerinden olan 
Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 
Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ka-
tılımı ile “Soğutma Becerileri” yarışması düzenlendi. 
Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma 
Kümesi’ne yönelik faaliyetlerine yoğun olarak devam 
eden ESSİAD, yürüttüğü “Okuldan İşe Projesi” kapsa-
mında gerçekleştirdiği yarışmada İzmir’in başarılı teknik 
liselerini bir araya getirdi. Yarışmanın açılış konuşması-
nı yapan ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, ESSİAD’ın 
sektöre nitelikli personel yetiştirilmesi konusunda-
ki hassasiyeti ile öğrencilerin girişimcilik, bilimsel dü-
şünme, yaratıcı zekâ ve rekabet bilinçlerini geliştirmek, 
aynı zamanda ülkemizdeki meslekî ve teknik eğitimin 
niteliğinin artırılmasına, yaygınlaştırılmasına ve sektö-
rel alanda tanınırlığına katkıda bulunmayı hedefledik-
lerini belirterek yarışma fikrinin ortaya çıkmasına ve 
olgunlaşmasına katkıda bulunan Konak Çınarlı MTAL 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Uzman Teknik 
Öğretmeni Fevzi BALKAN’a teşekkür etti.

Öğrenciler adına güzel amaçlar ile yola çıktık

Bu yarışmanın temel amacı, İzmir’de bulunan meslekî 
ve teknik eğitim veren okullardaki tesisat teknolojisi 
ve iklimlendirme alanı öğrencilerinin, soğutma alanın-
da proje hazırlama deneyimi edinmeleri, mesleki ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda edindikleri meslekî bilgi ve 

becerilerini farklı alanlarda da kullanabilmeleridir. 

Yarışma ile geleceğin teknik insanı olma potansi-
yeline sahip öğrencilerimizin var olan yetenekleri-
nin geliştirilmesi ve keşfedilmesi hedeflenmekte-
dir.TESKON+SODEX Fuarı bünyesinde 20 Nisan 2017  
tarihinde ESSİAD standında düzenlenen yarışma-
da teknik okullardan katılan öğrenciler basit soğutma 
düzeneğini en hızlı ve en doğru şekilde kurmak için ya-
rıştılar. Türkiye’de soğutma ve iklimlendirme sektörü-
nün önde gelen firmalarından Barlas Soğutma, Eneko 
Havalandırma, Karataş Soğutma, Aday İklimlendirme, 
Form, Doğu ve Rothenberger sponsorluğunda ger-
çekleştirilen yarışmanın jüri koltuğuna ise İskender 
BARLAS, Mustafa E. DERYAAŞAN, Huriye UĞUZ, Tayfun 
ARAL, Ersin KARATAŞ, Ahmet TUNCA oturdu.

Yarışma, sosyal medyada canlı yayınlandı

ESSİAD’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak ya-
yınlanan yarışma, fuar katılımcıları ve ziyaretçilerine de 
oldukça heyecanlı dakikalar yaşattı. Her okuldan iki öğ-
rencinin katıldığı yarışmada Bornova Seyit Şanlı MTAL 
birinci olurken, Bornova Mimar Sinan MTAL ikinci ve 
Konak Çınarlı MTAL ise üçüncü oldu. Yarışmanın sonun-
da öğrencilerin hediyelerini ESSİAD Sayman Üyesi Can 
İŞBİLEN verirken, okullarını temsilen katılan öğretmen-
lerin plaketini ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ebru KARAKIRAN ve jüri üyelerinin teşekkür sertifikala-
rını ise ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray 
KORUN verdi. 

Bornova Mimar Sinan MTAL  Bornova Seyit Şanlı MTAL Konak Çınarlı MTAL
*Alfabetik sıralanmıştır.
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ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ Özel Anma Oturumu Gerçekleştirildi

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ

İTÜ’den sınıf arkadaşı ve 1984-1986 
Dönemi MMO İzmir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Necdet TÜRETKEN

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Onursal Başkanı 
Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ın 

Oğlu  Güneş ERTAŞ

TESKON+SODEX 2017 içerisinde, ESSİAD tarafından 
düzenlenen Soğutma Teknolojileri Sempozyumu 

kapsamında 22 Nisan 2017 tarihinde ESSİAD Onursal 
Başkanı Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ adına özel 
anma oturumu düzenlendi. Oğlu Güneş ERTAŞ ile bir-
likte MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz 
GACANER ERMİN, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ, Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ın sınıf arkadaş-
ları ve çalışma arkadaşlarının katıldığı anma oturumun-
da Erol ERTAŞ hakkındaki duygu ve düşünceler ifade 
edildi. 

Anma oturumunda, Dr. Müh. Erol ERTAŞ adına hazır-
lanan tanıtım filminin izlenmesi sonrasında konuş-
ma yapmak üzere MMO İzmir Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Güniz GACANER ERMİN söz aldı. Ertaş’ın aka-
demik ve bilimsel çalışmalarından bahseden Ermin, 
meslek hayatı boyunca çalışkanlığından hiçbir şey kay-
betmediğini ve başarılı çalışmaları ile hepimizin ör-
nek alması gereken bir mühendis olduğunu ifade etti. 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ söz 
alarak Sivil Toplum Kuruluşlarında kurum kültürünün 
apayrı bir önemi olduğunu, çalışma azmi ve ekip ruhu 
ile bu çalışmaların başarıya ulaşacağını belirtti. Hakan 
SEMERCİ konuşmasında “ESSİAD’ın 1992-1993, 1993-
1994, 1996-1998 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yürüten Değerli Hocamız, başkanlık görevini tamam-
ladıktan vefatına kadar dernek üyesi olarak birçok gö-
revler üstlenmiş, 2009 yılından itibaren ise Onursal 
Başkanımız olarak derneğimiz ve sektörümüz adına 
başarılı ve iz bırakan katkılar ile çalışmalarına devam 
etmiştir. Bilgi ve donanımı ile gerek projelerimizde, ge-
rek etkinlik ve faaliyetlerimizde desteğini esirgemeyen, 
her zaman yanımızda olan değerli büyüğümüzü saygı 

ile anıyoruz.” dedi. Daha sonra aile adına söz alan Oğlu 
Güneş ERTAŞ, “Anma oturumunun düzenlenmesi hu-
susunda çaba gösteren ESSİAD’a ve MMO İzmir Şube 
Yönetim Kurullarına çok teşekkür ederim. Babam ha-
yatının son günlerine kadar hocalık vasfını elinden bı-
rakmadı, araştırmacı kimliği ile sektöründeki kongre ve 
konferanslarda sayısız eğitimler verdi. İsmini yaşatmak 
için çalışacağım, kendisini saygı ile anıyor, oturuma 
katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum” dedi. Daha 
sonra, Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ’ın çalışma arka-
daşları olan ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, 
2000-2004 Yönetim Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
2011-2013 Dönemi ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin VATANSEVER, 1998-2000 Dönemi ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Halit ŞAHİN, MMO İzmir 
Şube Kurucu Başkanı ve 1969-1974 Dönemi MMO 
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem BULGUN, 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı olan 
ve 1984-1986 Dönemi MMO İzmir Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Necdet TÜRETKEN, Çiğli Rotary Kulübü 
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ORAL, 
Friterm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin DURUK söz 
aldı. Merhum Dr. Müh. Erol ERTAŞ ile olan anılarından 
bahseden konuşmacılar sabırlı ve disiplinli çalışmala-
rı ile herkesin örnek alması gereken bir değer olduğu-
nun altını çizdi.  İstanbul Teknik Üniversitesi’nden sınıf 
arkadaşı olan ve 1984-1986 Dönemi MMO İzmir Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet TÜRETKEN ise 1955 
yılında İTÜ’ye kayıt oldukları günden bugüne kadar olan 
birlikteliklerini hep koruduklarını, Erol ERTAŞ’ın kendi-
si için çok ayrıcalıklı bir dost olduğunu belirterek, “Erol 
ERTAŞ gibi 1960 mezunu olan Can BÖKE ile birlikte de-
ğerli arkadaşımızı saygı ile anıyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

Yüksek Verimli Isı
Geri Kazanım Bataryası

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

Paslanmaz Borulu NH3 
ve Glikol Soğutucular

Islak - Kuru 
Soğutucular

Kanal Tip
Isıtma ve Soğutma
Bataryaları Sıcak-Soğuk

Su Bataryaları

Hava Soğutmalı
Kondenser

Oda Soğutucular

SERTİFİKALI
GEOMETRİLER ID No

M2522-3/8” 14.06.001
F3228-12mm 14.04.002
F3833-12mm 14.04.003
F3833-15mm 14.04.004
M4035-12mm 14.04.005
M4035-15mm 14.04.006

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

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

TEKNİON Ürün Tanıtım Günleri’ni 
İzmir’de Gerçekleştirdi

Türkiye iklimlendirme, havalandırma ve soğutma sektörünün öncü teda-
rikçilerinden TEKNİON, 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule 

Kongre ve Sergi Merkezi’nde, yeni nesil gazlar ve ekipmanların tanıtımı-
nı içeren bir etkinlik gerçekleştirdi. Organizasyonunu ESSİAD’ın üstlendiği 
etkinliğe Ege Bölgesi ve İstanbul’dan firma temsilcileri katılırken, Amerika, 
Japonya ve İtalya’dan ünlü markaların temsilcileri ise, güncel ekipman ve 
gazların kullanımları hakkında bilgi verdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, ESSİAD üyesi olan TEKNİON’un soğutma sektö-
rüne olan katkılarının İzmir’de bir yenisine imza atmasından dolayı yaşadı-
ğı mutluluğu dile getirerek TEKNİON’a teşekkürlerini sundu. Açılış konuş-
ması sonrası İtalyan FRASCOLD’dan Massimo NAVA ve LUBREEZE’dan 
ABD’den Michael SANDLER ile Hollanda’dan Anore Van NIMWEGEN yeni 
ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Sunumlarda ürünlerin teknik özellik-
leri üstünde durulurken aynı zamanda değişen ve gelişen teknoloji ile yeni 
ürünlerin doğayla daha uyumlu, enerji ve maliyetlerde daha tasarruflu ol-
duğu konularına dikkat çekildi. 

Mühendisler ve teknik çalışanlar tarafından ilgi ile takip edilen sunum-
ların ikinci gününde ise İtalya OLAB’dan Stefania FASSINA, yeni nesil 
ürünlerinde inovasyon ve güvenlik başlıklarına dikkat çekti. Japonya’dan 
SAGINOMIYA firma temsilcileri Yasufumi USHIKI ve Kohei YAMAMOTO 
ürünlerinin spesifik özellikleri hakkında bilgi vererek uygulama örnekleri 
üzerinde durdu. Sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde yer alan A7 Şehir Kulübü’nde düzenlenen ye-
mek organizasyonu ile sona erdi.

Teknion Yönetim Kurulu Üyesi Vedat 
İLEL ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Hakan SEMERCİ

Frascold / Massimo NAVA

Lubreeze / Michael SANDLER 

Olab / Stefania FASSINA Saginomiya / Yasufumi USHIKI
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Dünyanın önde gelen su ve enerji birleşimi olan ISH 
Fuarı, bu sene önemli sayıda ziyaretçi ve katılım-

cıya ev sahipliği yaptı. 61 ülkeden 2482 katılımcının 
(Almanya: 889, Türkiye: 137, Uluslararası: 1456) yer al-
dığı ve 14-18 Mart 2017 tarihleri arasında en yeni tek-
noloji ürünlerini sergiledi. 

Toplam 200.114 ziyaretçinin katıldığı ve uluslararası-
laşma düzeyinin arttırıldığı, katılımcılarının %64’ü ve zi-
yaretçilerinin %40’ını Almanya dışındaki ülkelerin oluş-
turduğu fuarda, 2015 yılına göre bu seneki uluslararası 
ziyaretçilerin sayısındaki %5 artışta en büyük ziyaret-
çi grubu Çin, İtalya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere, 
Polonya, Belçika, Avusturya ve İspanya’dan oldu.
Partner ülkenin Türkiye olduğu ve sektörümüzün yurt-
dışında düzenlenen önemli fuarlarından biri olan ISH 

Frankfurt’ta İSİB çatısı altındaki dernek stantları ara-
sında ESSİAD da yer aldı.

İlgili fuar süresince; ESSİAD, BSRIA tarafından ger-
çekleştirilen soğutma sektörü ile ilgili pazar çalışma-
larını içeren sunumların yer aldığı toplantıya katıldı. 
Ayrıca İSKİD, EUROVENT ve Alman VDMA’nın Klima 
İklimlendirme Bölümü işbirliğinde düzenlenen “Turkey 
in Europe Aircontec Lunch Reception”da yer aldı. 
Almanya ve Türkiye arasındaki ticaretin büyüklüğü-
nün vurgulandığı toplantıda, Geleceğe Değer Katmak 
Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ve ulus-
lararası katılımcıların da yer alacağı Avrupa Soğutma 
Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte 
Tasarlanması Konferansı ile ilgili gelişmeler katılımcılar 
ile paylaşıldı.

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD, ISH Frankfurt Fuarı’nda Üyelerinin Tanıtımını Gerçekleştirdi

ESSİAD Üyelerinden Kliterm Müh. 
Şirket Sahibi Ali BÜYÜKYILDIZ ve 
Maktes Müh. Şirket Sahibi Lütfi 

KILIÇ, ESSİAD standını ziyaret etti.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki POYRAZ, ESSİAD 
standını ziyaret etti.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner YÖNET

Turkey in Europe Aircontec Lunch 
Reception’da konuşma gerçekleştirdi.
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ESSİAD’dan Haberler
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CVS

Eneko
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Mitsubishi ElectricMakro Teknik
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ISH Fuarı’na Katılan ESSİAD Üyeleri
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ESSİAD’dan Haberler

UR-GE Projeleri Bilgilendirme Toplantısı’nda 
Yeni UR-GE Tebliği Görüşüldü

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 

Tebliği ile ilgili güncel bilgileri ve tebliğ değişikliği ile 
ilgili bilgilerin küme yöneticileri ile paylaşılabilmesi 
amacıyla 28 Mart 2017 tarihinde Ankara’da toplantı 
gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı 
toplantıda, UR-GE Projesi yürüten kurumlar ile bir araya 
gelen T.C. Ekonomi Bakanlığı uzmanları 2010/8 Sayılı 
Tebliğ kapsamında UR-GE Projesi’ne katılan firmaların 
yararlanabilecekleri eğitim, danışmanlık, yurtdışı heye-
ti, alım heyeti organizasyonları hakkında güncel tebliğ-
de yer alan değişiklikler hakkında bilgiler verirken, proje 
katılımcısı iş birliği kuruluşları, da proje süreci hakkın-
da taleplerini dile getirdi. Henüz ihracata başlamamış 
firmaların sürekli olarak ihracat yapabilir hale gelme-
si amacı ile çalışmalarına devam eden kümelenme bi-
rimi, yurtdışı heyetlerinde ağırlıklı olarak ikili görüş-
melerin (B2B) önem taşıdığını, fuar ziyaretlerinin ise 
2010/5 Sayılı Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve 

Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ kapsamında gerçek-
leştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca T.C. Ekonomi 
Bakanlığı teşviklerinden olan, firmaların bireysel yarar-
landığı yurtdışı fuar teşvikleri hakkındaki tebliğin yeni-
lenmesi ile, firmaların ihracat kapasitelerinin geliştiril-
mesine katkı koymak adına yurtdışı fuar desteklerine 
başvuru sürecinin kolaylaştırıldığı, ön başvuru şartının 
kaldırılarak daha çok firmanın yurtdışı fuar desteğin-
den yararlanmasının hedeflendiği dile getirildi.

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

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sivil 
Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama 

Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kap-
samında düzenlenen ve 150 Sivil toplum kuruluşunun 
davet edildiği Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı 30 Mart 
2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 

ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 
SEVER MENKÜ’nün katıldığı çalıştay, T.C. Avrupa Birliği 
Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim YENEL 

ve T.C. İstanbul Vali Yardımcısı ve AB Temas Noktası 
Ahmet ÖNAL tarafından yapılan açılış konuşmaları ile 
başladı. Açılış konuşmalarında sivil toplumun IPA’nın 
ikinci döneminde (2014-2020) bir “sektör” olarak ta-
nımlanmasının ve sivil toplum kuruluşlarının kapasi-
telerinin artırılması için sürdürülen çalışmaların önemi 
vurgulandı. Ardından, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tem-
silcileri tarafından katılımcılara “sivil toplum sektörü” 
ve programlama sürecinin işleyişine ilişkin detaylı bil-
gi verildi.

ESSİAD Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı’na Davet Edildi 
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ESSİAD’dan Haberler

UR-GE Eğitimleri

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

Sistem Servisi ve Sorun Çözme Eğitimi / 29 Mart 2017

Soğutma Sistem Komponentleri Eğitimi / 26 Nisan 2017

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı 
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi Tebliği kapsamında yürütülen 

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma 
(EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması 
Projesi kapsamında Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi İklimlendirme ve Tesisat Teknolojisi 
Öğretmenlerinden Ayhan ÖZGEN ve Taner ÖZTEKİN’in 
sunumları ile Sistem Servisi ve Sorun Çözme Eğitimi 
gerçekleşti. Okulun Metroloji Laboratuvarında uygu-
lamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara 
iş hayatlarında uygulamalı olarak sorun çözme algo-
ritması mantığı ile yaklaşım teknikleri ve sistem so-
run çözme teknikleri ile ilgili bilgiler aktarıldı. Anket so-
nuçlarının değerlendirilmesi sonrasında katılımcıların 
memnun kaldıkları teknik eğitimlere ESSİAD tarafından 
ağırlık verileceği belirtildi.

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği 

kapsamında  yürütülen Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat 
Kapasitesinin Arttırılması Projesi kapsamında Konak 
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İklimlendirme ve 
Tesisat Teknolojisi Öğretmenlerinden Günay SERBEST 
ve Fahri KISMETLİ’nin sunumları ile Soğutma Sistem 
Komponentleri Eğitimi gerçekleşti. 

Okulun Metroloji Laboratuvarında uygulamalı olarak 
gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara ölçüm aletleri, 
evaportatörler, kondenserler, kompresörler, erişim valf-
leri, aksesuarlar ile ilgili bilgiler aktarıldı. 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında katı-
lımcıların memnun kaldıkları teknik eğitimlere ESSİAD 
tarafından ağırlık verileceği belirtildi.

ESEM Eğitimleri
İş Akdinin Kuruluşu ve Sona Ermesi Semineri / 24 Mart 2017

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 24 Mart 
2017 tarihinde Okyay Hukuk Bürosu’ndan Av. S. 

Önder DEMİR’in sunumu ile İş Akdinin Kuruluşu ve Sona 
Ermesi Semineri gerçekleşti. İlgili seminerde, iş akdi hü-
kümleri ve iş ilişkisine ilişkileri, iş akdinin sona erme hal-
leri ve sonuçları vb. konu başlıkları altında katılımcılara 
hukuki bilgiler aktarıldı. 

Üyelerimizin kendi şirketlerinde yaşadıkların özel olay-
lara birebir değerlendirildiği seminerde somut sorunlara 
çözüm bulmak amacıyla fikir alışverişi yapıldı.
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ESSİAD’dan Haberler

ESEM Eğitimleri
Sözleşmeler Hukuku Semineri / 14 Nisan 2017

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 14 
Nisan 2017 tarihinde Şahin&Odluyurt Avukatlık 

Bürosu’ndan Bülent ŞAHİN’in sunumu ile Sözleşmeler 
Hukuku Semineri gerçekleşti. 

İlgili seminerde, sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken 
hususlar, muhtemel uyuşmazlık konularının tespiti, söz-
leşmelerden kaynaklanan sorunların çözümüne yöne-
lik somut çözüm önerileri ile ilgili bilgiler katılımcılar ile 
paylaşıldı.

21 Mart 2017 tarihinde 
Ege Üniversitesi Makina 

Mühendisliği Bölümü öğren-
cilerinin katılımları ile Eneko 
ve KLS firmalarına teknik 
gezi düzenlendi. Öğrencilerin, 
fabrikaların üretim süreci ve 
cihazların kullanımları ile il-
gili bilgi sahibi oldukları tek-
nik gezide, Eneko ve KLS fir-
malarını tanıtan sunumlar 
gerçekleştirildi. 

Katılımları ve destekleri için Eneko Hav. ve Isı Eko. Sis. Tek. Mak. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk 
UĞURAL, Genel Koordinatör Macit TOKSOY, İnsan Kaynakları Uzmanı Gizay UĞUZ, AR-GE Şefi Huriye OĞUZ, Klas 
Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur ALTINKÜP, Ege Bölge Satış Müdürü ve 
Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Başkanı Suat KARAKAŞ’a teşekkürlerimizi sunarız.

TESKON+SODEX Fuarı’nın ilk günü olan 19 Nisan 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
ve Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımları ile Ahmet Yar A.Ş.’ye teknik gezi 

düzenlendi. Öğrencilerin, fabrikanın üretim süreci ve cihazların kullanımları ile ilgili bilgi sahibi oldukları teknik 
gezide, soğutma sektörünü 
tanıtan sunumlar gerçekleştirildi. 

Katılımları ve destekleri için Ahmet 
Yar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 
Halit SALAÇİN ve Ömür DÜZTAŞ 
başta olmak üzere Üretim Müdürü 
Hakan KANDEMİR’e teşekkürler-
imizi sunarız.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi / Teknik Gezi
Eneko ve KLS / 21 Mart 2017

Ahmet Yar A.Ş. / 19 Nisan 2017

Eneko KLS

Ahmet Yar A.Ş.
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ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, 23 Mart 
2017 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Balatçık Kampüsü Merkez Amfisi’nde iklimlendirme 
sektör sunumu gerçekleştirildi. 

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Can İŞBİLEN, Genel 
Sekreter Aylin GEL ve Messan Soğutma Proje 

Mühendisi Aydın YAPAN’ın katılımları ile gerçekleş-
tirilen etkinlikte öğrencilere EHİS sektörü ile ilgili bil-
giler aktarıldı ve kariyer planlarına yönelik önerilerde 
bulunuldu.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe 
katkılarından dolayı Ref Isı ve Messan Soğutma firma-
larına teşekkürlerimizi sunarız.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi / İklimlendirme Sektör Sunumu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / 23 Mart 2017

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Can İŞBİLEN Messan Soğutma Proje Mühendisi Aydın YAPAN

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, 25 Nisan 
2017 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Merkez 

Amfisi’nde iklimlendirme sektör sunumu gerçekleşti-
rildi. Prodek Havalandırma Proje Mühendisi Yasemin 
BOZKURT DOĞANCA, Dinamik Isı İthalat İhracat 
Sorumlusu Aslı AKDAŞ ve ESSİAD Genel Sekreteri Aylin 
GEL’in katılımları ile gerçekleştirilen etkinlikte öğren-
cilere EHİS sektörü ile ilgili bilgiler aktarıldı ve kariyer 
planlarına yönelik önerilerde bulunuldu. 

Sektör sunumuna katılan ve Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’ndeki öğrencilerin ağırlıklı olarak yer aldığı su-
num iki oturumda gerçekleştirildi ve öğrenciler tarafın-
dan ilgi ile takip edildi. 

Katkılarından dolayı Prodek Havalandırma ve Dinamik 
Isı firmalarına teşekkürlerimizi sunarız.

Prodek Havalandırma Proje Mühendisi
Yasemin BOZKURT DOĞANCA

Dinamik Isı İthalat İhracat Sorumlusu 
Aslı AKDAŞ

İzmir Ekonomi Üniversitesi / 25 Nisan 2017
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Söyleşi

•Soğutma Dünyası (SD): Matesis Mühendisliği biraz 
yakından tanıyabilir miyiz?

Matesis, 28 Haziran 2016’da üç Makina Mühendisi or-
tak ile kuruldu. Daha önceki tecrübelerimize dayana-
rak bizim de artık bu sektörde yer almamız, birer genç 
girişimci olmamız gerektiğini düşünerek ve bir cesa-
ret örneği olarak “bu işte biz de varız” diyerek Matesis 
Mühendisliği kurmaya karar verdik. Bu noktada ken-
dimize teknik ve nitelik anlamında güveniyoruz. Tabii 
ticaret hayatına başladığınızda başka sorunlarla da 
karşılaşmak durumunda kalıyorsunuz. Biz tüm bu so-
runları aşarak mekanik tesisat, proje ve taahhüt kapsa-
mında çalışmalarımıza başladık. Bir yıl içerisinde top-
lam 238 proje gerçekleştirdik. Bunlardan 38’i 20bin m2 
ve üzeri, aynı zamanda çeşitliliği olan projelerdi. Bazı in-
şaat firmalarının kule, AVM, otel projeleri ile Türkiye’nin 
önde gelen bazı eğitim kurumlarının projelerini gerçek-
leştirdik. Bu zaman zarfında ofis ve hastane tecrübesi 
de kazandık. Zaten ne yapmamız gerektiğini biliyorduk. 
Bu projelerin altından kalktığımız zaman başarı da gel-
miş oldu. 

İstanbul’da bir şubemiz var ve işleri mümkün oldu-
ğunca koordinasyon içinde götürmeye çalışıyoruz. Bu 
bağlamda da teknolojiden en üst düzeyde faydalanı-
yoruz. Şu anda 6 makina mühendisi ve tekniker arka-
daşımız var. Genç kadromuzun tecrübe anlamında ye-
terli olamadığı noktalarda üniversite hocalarımızdan, 

danışmanlarımızdan ve MMO bünyesinde yer alan ve 
yine danışmanlık hizmeti veren kişilerden destek alıyo-
ruz. Tabii gençliğin ve dinamizmin verdiği enerji başka 
oluyor. Bu anlamda gençlere önem veriyoruz.

•SD: Oldukça yeni bir firmasınız ve kısa sürede güzel 
işlere imza attınız. Bu başarınızı en çok hangi özelliği-
nize bağlıyorsunuz?

Şirketi kuralı 1 yıl oldu ve bu sürede ciddi bir çalışma 
performansı sergiledik. Çalışma arkadaşlarımızın bu 
noktada bizlere ciddi bir katkısı oldu. Bizim de özveri-
miz çok fazlaydı fakat en önemlisi; nitelikli iş geliştir-
mek ve teknolojinin son gelişmelerini takip etmek olu-
yor. Sektörde çok fazla bizimle aynı işi yapan deneyimli 
büyüğümüz var. Bizler genç olduğumuz için karşı tara-
fın soru işaretleri ile karşılaşıyoruz. Karşınızdaki kişinin 
gözünden anlıyorsunuz bunu, “acaba bu işi yapabile-
cekler mi?” gibisinden. Biz zaten hem nitelikli eğitimi-
miz hem mevcut tecrübemiz anlamında nitelikli işlerin 
de üstesinden gelebildik. Yaptığınız işi hakkıyla ve kali-
teli yaptığınız zaman bunun devamı geliyor, bunu gö-
rüyorsunuz. Dolayısı ile bize başarıyı getiren en önemli 
özelliğimiz bence nitelik ve kalite olacaktır. Yaptığımız 
projeler ile ilgili geri dönüşleri çok az alıyoruz, hesapla-
rımızı çok iyi kontrol ediyoruz ve sanki projenin uygula-
ması ve daha sonrasını da düşünerek projelendirme ya-
pıyoruz. Dolayısı ile kalite en sonunda başarıyı getiriyor. 
Son 1 yılda 1 milyon m2’nin üzerinde proje çıkartmışız.

Matesis Mühendislik Firma Ortağı Selim KAYAN
“İzmir’in gelişmesi, en iyi ve en kaliteli projelerin çıkması için 

elimizden geleni yapıyoruz.”
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Söyleşi
•SD: İnşaat sektörünün sürekli gelişmesi ve İzmir’e 
başarılı yatırımların devam ettiği bu süreçte Matesis 
olarak kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz?

Başlangıçta 2,5 yıllık bir iş deneyimim oldu. Sonrasında 
şirketi kurma aşamasına geçtik. Üniversiteyi İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde okudum ve sonrasında da 
İstanbul’da çalıştım. İnşaat sektörünün en geliştiği yer 
olarak tabii ki İstanbul diyebiliriz. İzmir de bu noktada 
İstanbul’un arkasından geliyor. Bu açıdan baktığımız 
zaman İzmir’de de büyük yatırımlar var. Kentin geliş-
mesini Matesis olarak kendimize görev addediyoruz. 
Tabii ki toplumsal bir görev olarak addediyoruz bunu. 
Kentin sağlıklı gelişmesi ve Avrupa kentlerine benzer 
yaşamların yaşanması bizim en önem verdiğimiz de-
ğerlerden biri. Yaptığımız işlerde aynı şekilde insanla-
rın hayatını ve sağlığını koruyacak tasarımlar yapmaya 
özen gösteriyoruz. Bunu da yatırımcılar ile sürekli pay-
laşıyoruz. Bazen yatırımcılar da işin daha ucuzuna kaç-
maya çalışıyorlar, bizim işimiz size biraz daha maliyetli 
gelecek fakat konfor ve hayat kalitesi açısından yüksek 
verim alacaksınız diyoruz ve bu noktada yatırımcıları 
ikna etmeye çalışıyoruz. Dolayısı ile İzmir’in gelişmesi, 
en iyi ve en kaliteli projelerin çıkması için elimizden ge-
leni yapıyoruz.

•SD: Matesis’in gelecek projeleri nelerdir?

Bizim şirket olarak proje ve taahhüt ayağımız var. 
Taahhüt ayağında kendimizi daha da geliştirerek bu 
alanda daha fazla çalışmak istiyoruz. Çünkü İzmir’in in-
şaat sektöründeki gelişmesinden dolayı büyük projeler 
olacağını öngörüyoruz. Dolayısı ile kendimizi bu yön-
de geliştirmeye çalışıyoruz. Bir de enerji verimliliği ko-
nusunda yapmış olduğumuz bazı çalışmalarımız var. 
Yüksek lisansını yapan bir çalışan arkadaşımız ile yük-
sek binalarda enerjinin daha verimli kullanılabilmesi için 
bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmamızı yakında sektör 
ile de paylaşacağız. 

Bunun dışında inşaat sektöründe yaşanan en büyük sı-
kıntılardan bir tanesini elektrik–statik–mekanik–de-
korasyon gruplarının koordineli olarak çalışamaması 
olarak gördük, böyle bir sorun tanımladık. Bu sorunla-
rın çözümü ile ilgili BİM’i (Bina Bilgi Modellemesi) kendi 
bünyemizde geliştirerek yaptığımız projelerde uygula-
maya çalışıyor,  bu grupların koordineli bir şekilde ça-
lışmasına yönelik projelerimize devam ediyoruz. Bu şe-
kilde Matesis Mühendisliği artık şantiyelerde daha çok 
görmeye başlayacaksınız. Bu noktada projelerimiz de-
vam ediyor.•
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İSKİD 2013-2014 Yönetim Kurulu Başkanı ve Friterm 
Genel Müdürü Naci ŞAHİN, 2018 Yılında İSKİD adı-

na Avrupa Eurovent Derneği Başkanı olmak üzere 1. 
Başkan Yardımcılığına seçildi.

Fransa’nın Versay şehrinde 19 Mayıs 2017 tarihinde 
yapılan Eurovent 60. Genel Kurulu’nda Dernek Başkanı 
Alex RASMUSSEN’in başkanlığı bir yıl daha uzatıl-
dı ve birinci başkan yardımcılığına, önümüzdeki yıl ise 
Eurovent Başkanı olmak üzere İSKİD adına Sayın Naci 
ŞAHİN seçildi.

Avrupa Birliği’nde İklimlendirme Sektörü ile ilgili stan-
dart, kanun, yönetmelik gibi dokümanların hazırlan-
masında en etkin kurum olan EUROVENT’e İSKİD 2000 

yılında üye oldu. Bu tarihten itibaren dernekte giderek 
artan bir etkinliğe sahip olan İSKİD, bu sayede ulusla-
rarası ilişkilerini giderek güçlendirdi. Eurovent toplantı-
larına düzenli katılım sağlayarak, sektörle ilgili Avrupa 
Birliği’nde çıkarılacak ya da çıkarılmış olan yönetmelik-
ler hakkında Türk üreticilerin görüşlerini ileterek norm-
ların şekillenmesine katkı sağladı ve üye standartlarını 
Avrupa Birliği normlarına taşıma konusunda etkin fa-
aliyetler yürütmeye devam ediyor. Naci ŞAHİN’in baş-
kan yardımcılığı ve önümüzdeki sene başkan olması ise 
Türkiye’nin, Avrupa İklimlendirme Sektöründeki öne-
mine işaret ediyor.

Naci ŞAHİN’in Başkan Yardımcısı olduğu EUROVENT 
Yönetim Kurulu’nda, Belçika Agoria dernek temsilciliği-
ni üstlenen David JACOBS ve Finlandiya FABSI’yi tem-
sil eden Mika HALTTUNEN ise yeni Başkan Yardımcıları 
olarak kurula seçildi. 

Başkan Yardımcılığı görevine devam edenler Luca 
BINAGHI - Assoclima, İtalya; Henk KRANENBERG - 
NKI, Hollanda; Robin VOLLERT - Svensk Ventilation, 
İsveç; Karsten FUCHS - VDMA FV ALT, Almanya; Eric 
JASIKAS - Uniclima, Fransa; Guillermo ROSENBERG 
-AFEC, İspanya olarak Yönetim Kurulu belirlendi.

İSKİD, EUROVENT’de Başkan Yardımcılığı Statüsünde Temsil Edilecek

İSKİD, Türk İklimlendirme sektöründe en çok ihra-
cat yapılan ülke konumundaki Almanya’nın Frankfurt 

şehrinde düzenlenen ISH Frankfurt Fuarı’na katılarak 
sektör paydaşlarını buluşturdu. 
Türk iklimlendirme sektörünün 
%90’ını temsil eden İSKİD, 14-18 
Mart 2017 tarihleri arasında dü-
zenlenen ISH Frankfurt Fuarı’nda 
uluslararası ilişkileri geliştir-
mek adına yine etkin bir organi-
zasyona ev sahipliği yaptı. ISH 
Frankfurt Fuarı’nda Türkiye’nin 
partner ülke olması sebebiyle 16 
Mart 2017 perşembe günü İSKİD, 
EUROVENT ve Alman VDMA’nın 
Klima İklimlendirme Bölümü 
ile birlikte “Turkey in Europe 
Aircontec Lunch Reception” düzenlendi. Etkinliğe çok 
sayıda Türk ve Alman iş adamının yanı sıra ESSİAD’ı 
temsilen Genel Sekreter Aylin GEL katıldı. 

Açılış konuşmasını yapan Eurovent Association Genel 
Sekreteri Felix Van EYKEN’in ardından VDMA FV-
ALT Başkanı Hugo BLAUM temsil ettikleri dernek-
ler hakkında kısa bilgiler vererek Türkiye ve Almanya 

arasındaki ticari ilişkilere değindi. İSKİD adına konuş-
ma yapan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET 
konuşmasında kısaca İSKİD’den bahsettikten son-

ra Türkiye Almanya ticari ilişki-
leri hakkında önemli verilere yer 
verdi. Yönet, “Almanya, Türkiye 
HVAC&R ihracatı açısından en yo-
ğun çalışılan bölgelerden birisidir. 
Öte yandan, Türkiye’deki Alman 
şirketlerinin sayısı 6000’den faz-
la ve yatırımlarının değeri T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’na göre yak-
laşık 10 milyar Euro’yu bulmak-
tadır. Türkiye’de geniş ve kaliteli 
ürün yelpazesine sahip güçlü fir-
malar var. İhracatta Almanya ilk 
sıralarda olup yıllık yaklaşık 400 

milyon Euro ihracat gerçekleşiyor. Ayrıca ülkemizin 
jeopolitik özellikleri ve genç nüfusu gibi pek çok fak-
tör bölgede Türkiye’yi öncü konuma getirdi” diyerek 
Türkiye’nin HVAC&R Endüstrisinin gelişmişliğine dikkat 
çekti. Yönet konuşmasında Türk-Alman ilişkilerinin 12. 
yüzyıla kadar dayandığını ve artık kültürlerin içi içe geç-
miş olduğunu ve böylesine kökleşmiş ilişkilerin kolayca 
vazgeçilemeyecek nitelikte olduğunu da vurguladı.

İSKİD, ISH Frankfurt Fuarı’nda Sektör Paydaşlarını Buluşturdu
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BACADER Baca İmalatçıları ve Uygulayıcıları 
Derneği Yönetim Kurulu’nun 8. Olağan Mali 

Genel Kurulu 25 Şubat 2017 tarihinde Kartal Titanic 
Otel’de gerçekleştirdi. Divan Başkanlığına Ergün GÖK, 
Başkan Yardımcılığına Onur PİŞİREN ve Katip Üyeliğe 
Muammer AKGÜN’ün seçildiği Genel Kurulda Yönetim 
Kurulu faaliyet raporları ve Denetim Kurulu raporlarının 
okunması ve ibrasının ardından diğer maddeler 
görüşüldü. Genel Kurul toplantısını takiben Yönetim 
Kurulu Başkanı, Barış SAY yaptığı açıklama ile genel 
kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederek dünyada 
rekabet koşullarının giderek zorlaştığı bu dönemde 
BACADER’in her zamankinden daha dinamik bir şekilde 
öncülük eden bir yaklaşımla önümüzdeki yılda tüm 
üyelerimizi kucaklamamız gerektiğini ve bu dönemi 
en verimli şekilde geçirmek üzere geçen yıl seçilmiş 
olan yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri olarak tüm 
üyelerden de her türlü desteklerini devam ettirmelerini 
talep etti. 

ISIDEM Yalıtım, 19 – 22 Nisan 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 

ve TESKON+SODEX Fuarı katıldı. MMO İzmir Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen fuarda, ISIDEM 
Yalıtım standı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. 
Sektör profesyonelleri, akademisyenler ve üniversite 
öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği stantta, 2016 yılın-
da Türkiye’de ilk kez ISIDEM Yalıtım tarafından üretilen 
halojen içermeyen elastomerik kauçuk köpüğü Coolflex 
HF ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı, EPDM esaslı elasto-
merik kauçuk köpüğü Coolflex HT dikkatleri üzerine çek-
meyi başardı. ISIDEM Yalıtım standında yetkililerden de-
taylı bilgi alma fırsatı bulan ziyaretçiler, ürünler hakkında 
sorularını ve değerlendirmelerini de ISIDEM Yalıtım’a 
iletti.

BACADER 
8. Olağan Mali Genel Kurulu Yapıldı

ISIDEM Yalıtım Yenilikçi Ürünleriyle İzmir 
TESKON’da Yoğun İlgi Gördü

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 12. Dönem Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2017 tarihinde TTMD 

üyelerinin katılımlarıyla Ankara Latanya Otel’de yapıldı. 
Açılışın ardından Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sayın 
Ethem ÖZBAKIR, yardımcılıklarına Tamer ÇALIŞKAN ve 
Dilşat BAYSAN ÇOLAK seçildi. Gündem maddelerinin 
karara bağlanmasından sonra MMO Yönetim Kurulu 
Sekreteri Yunus Yener ve İklimlendirme Meclisi ve İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ, genel kurula 

hitaben birer konuşma yaptılar. 2016-2017 yıllarına 
ait Faaliyet Raporu’nu sunan TTMD 12.Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Sarven ÇİLİNGİROĞLU, başkanlığı dö-
neminde düzenlenen sempozyum, eğitim seminerleri, 
toplantılar ve diğer etkinlikler hakkında detaylı bilgi ver-
dikten sonra, dönem içerisinde birlikte çalıştığı yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür etti. 

Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardından 2016-
2017 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço, Gelir-
Gider Tabloları ve Dernek Denetim Kurulu Raporu Genel 
Kurul’a sunuldu. Dernek Tüzüğü’nün bazı maddelerin-
de değişiklik yapılmasının görüşülmesi ve kabulünden 
sonra yeni yönetim kurulu seçimi için oy verme işlemi-
ne geçildi. 

Üyelerin söz alarak görüş belirttiği son bölümün ardın-
dan 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Çalışmaları, Genel 
Kurul tarafından oy birliği ile ibra edildi. Kurul üyeleri-
ni seçmek üzere yapılan oylama sonucunda, iki yıl süre 
ile görev alacak olan TTMD XIII. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Birol KILKIŞ oldu.

TTMD 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Birol KILKIŞ Oldu
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İSİB, Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Bahar Konferansına Sponsor Oldu

Avrupa inşaat sanayinin en yüksek temsil organı 
olan European International Contractors/Avrupa 

Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin yılda iki defa dü-
zenlediği konferanslara İSİB sponsor olmaya devam 
ediyor. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin 
(EIC- European International Contractors) Genel Kurulu 
ve İlkbahar Konferansı 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde 
“Kentsel Alanlarda Sürdürülebilir Çözümler” temasıyla 
Kopenhag Danimarka’da gerçekleştirildi. 

İSİB, Söz Konusu Organizasyona Sponsor Olarak 
Destek Vermeye Devam Ediyor

Program kapsamında Avrupa’nın önde gelen müte-
ahhit firmaların temsilcileri ile birebir görüşmeler ger-
çekleştirme imkânı yakalandı. Türk ekonomisinin ve 

endüstrinin avantajlı durumuna vurgu yapılmasının ya-
nısıra, Türk İklimlendirme sektörünün rekabetçi yapı-
sı hakkında katılımcılar bilgilendirilerek karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Toplantıda konuşmacı olarak yer alan Danimarka Dış 
İşleri Bakanı Anders SAMUELSEN ile de bir görüş-
me gerçekleştirilirken, kendisine İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki POYRAZ 
ile Ankara Demir ve Demir Dışı Metallar İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin CECELİ tara-
fından Türkiye’yi anlatan bir kitap da hediye edildi. Daha 
önce EIC tarafından Berlin ve Brüksel’de gerçekleştiri-
len konferanslara da İSİB olarak sponsor olunmuş ve 
bu çerçevede tanıtım faaliyeti gerçekleştirilmişti.

EIC, Avrupa’da Yerleşik Uluslararası İş Yapan 
Müteaahitleri Geniş Bir Yelpazede Temsil Ediyor

Avrupa çapındaki 15 ülkenin ulusal müteahhitler birli-
ği üyesi olan müteahhitlik firmalarının dünya genelinde 
faaliyetlerine destek vermek amacıyla politik, ekono-
mik ve yasal koşulları geliştirme ve iyileştirme yönün-
de çalışmalar yapmakta. Türkiye’nin de dahil olduğu 15 
farklı Avrupa ülkesinden Müteahhiler Birliğini bir çatı 
altında toplayan EIC, Türk Yapı Sektörü için önemli bir 
muhatap olarak karşımıza çıkmakta. 

4. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması Sonuçları Belli Oldu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafın-
dan düzenlenen “4. İklimlendirme Sanayi Ürün ve 

Mühendislik Tasarımı Yarışması”nın ödül töreni 6 Nisan 
2017 tarihinde Antalya’da Kaya Belek Hotel’de gerçek-
leştirildi. İklimlendirme Sektörünün önde gelen isimle-
rinin katılımıyla gerçekleştirilen törende yarışmada ilk 
üçe giren proje sahipleri ödüllerini İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki POYRAZ’ın elinden aldı.

Yarışmada 25.000 TL’lik İSİB Büyük Ödülünü Modüler 
Akilli Mini Buzdolabı isimli projeleri ile Esra KIYGIN, 
Ferah YILDIRIM ve Bülent DOĞAN kazandı. 15.000 
TL’lik İkincilik Ödülünü Yoğunlaştırıcılı Isı Depolu Havalı 
Güneş Kolektörü ve Paneli Tasarımı isimli projeleriy-
le İlhan CEYLAN, Mehmet Tolunay GÖKER, Halit Akın 
ALTINÖRS, Atakan YENİLİKÇİ, Selim ADAKUL ve Naim 
ÖZETCİ kazandı. Son olarak 10.000 TL’lik Üçüncülük 
Ödülünü Dönel Çarklı Dolaylı Evaporatif Soğutma 
Sistemi Uygulaması isimli projenin sahibi Sena Özlem 
ARICA kazandı.

Ödül kazanan tasarımlar Akın KAYACAN, Prof. Dr. 
Ahmet ARISOY, Halit Turgut SALAÇİN, Zeki ÖZEN, Prof. 
Dr. Atilla BIYIKOĞLU, Prof. Dr. Macit TOKSOY, Prof. Dr. 
L. Berrin ERBAY, Dr. Murat ÇAKAN, Bahadırhan TARI, 
Ersin GÖKBUDAK, Serdar ELÇE, Saim KIRGIZ, Mehmet 
ARIK ve Mehmet DURMAZ tarafından seçildi.
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10. MTMD Çalıştayı Gerçekleştirildi

MTMD, 10. Çalıştayı’nı 12-14 Mayıs 2017 tarih-
lerinde Margi Otel, Edirne’de gerçekleştirdi. 10. 

Çalıştayının konusu; “Sektörümüzün Genel Durumu ve 
Tesisat Sektörünün Geleceği” olup, akademisyen, sek-
törel dernek başkanları, üretici ve satıcı firma yetkilileri, 
proje ve proje yönetim firma yetkilileri, MTMD üye fir-
ma yetkilileri konu hakkında değerlendirmeler yaptılar.

12 Mayıs 2017 Cuma günü gerçekleşen ve başkanlığı-
nı İsmet MURA’nın yaptığı 1. Oturuma konuşmacı ola-
rak katılan Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU, «Ülke 
Ekonomisi Genel Durumu» konulu bir sunum yaptı. 
İlk oturumun tamamlanmasından sonra otelden ay-
rılan davetliler Arda Bağları ve Şarapçılığı ziyaret etti. 
Edirne’nin güzel restoranlarından Hanedan restoranda 
akşam yemeğine Göksel Demlendirici dinletisi eşlik etti.

13 Mayıs 2017 Cumartesi günü; Mürşit ÇELİKKOL’un 
başkanlığını yaptığı 2. oturumda İSİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki POYRAZ, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Vural EROĞLU ve İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner YÖNET, İrfan ÇELİMLİ’nin başkanlığını yaptığı 3. 
Oturuma MTMD’nin üretici ve satıcı firma temsilcileri; 
Alarko Carrier firmasından İsmet GENCER, Giacomini 
Unival firmasından Haluk HACIZEKERİYAOĞLU, Norm 
Teknik firmasından İsmail TURANLI (Norm Teknik), 
Johnson Controls firmasından Alp YILMAZ, Barış 
ŞEVKETBEYOĞLU’nun başkanlığını yaptığı 3. oturum-
da MTMD’nin proje ve proje yönetim firma  temsilcileri; 
Detay Mühendislik firmasından Kani KORKMAZ  Merkezi 
Isıtma Sistemleri firmasından Abdullah BİLGİN, Entegre 
Proje Yönetimi firmasından Kemal OKUMUŞ, Dinamik 
Proje firmasından Zühtü FERAH, Hüseyin ERDEM’in 
başkanlığını yaptığı 4. Oturumda MTMD’nin üye fir-
ma yetkilileri; Demta firmasından Ersin GÖKBUDAK, 
Arı Mühendislik firmasından Gürkan ARI, Birleşim 
Mühendislik firmasından İbrahim BİNER, İdeal Tesisat 
firmasından Mehmet UZEL konuşmacı olarak katıl-
dı. Oturumlardan sonra Edrinet Restoran’ın bahçesin-
de keyifli bir akşam yemeği yendi.14 Mayıs 2017 Pazar 
günü; Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesinin oluş-
turulmasıyla 10. Çalıştay tamamlandı. Çalıştaya, MTMD 
üyelerinin yanı sıra; sektörel dernek başkanları, tasa-
rımcılar, akademisyenler, proje yönetim firmaları, üretici 
ve satıcı firmalardan önemli 40 konuk katıldı. Çalıştayın 
sonuç bildirisi için; www.mtmd.org.tr

Amacı, düşük GWP’ye sahip soğutkanlar için karma öğ-
renme platformu oluşturmak olan ve AB Komisyonu 

tarafından desteklenen Real Alternatives projesinin ikin-
ci safhasında SOSİAD da sosyal ortak olarak aktif rol ala-
caktır. “REAL Alternatives for LIFE” başlığı ile lansmanı 
yapılan projede, mevcut eğitim içerikleri güncellenecek, 
emniyetli çalışma standartları ile ilgili yeni eğitim ma-
teryalleri geliştirilecek ve pratik uygulamalar ile değer-
lendirme metodolojisi belirlenecektir. Aynı 
zamanda, eğitimcilerin eğitimi ile ilgili tüm 
sosyal ortakların bulunduğu ülkelerde semi-
nerler düzenlenecektir. Bu eğitimlerin ilgi-
li alandaki işverenler, tedarikçiler, üreticiler, 
son kullanıcılar ve politika belirleyiciler tara-
fından tanınması için geniş çapta yürütüle-
cek faaliyetler de proje kapsamı içindedir. Sonuç olarak, 
bu yeni soğutkan uygulamaları konusunda güven artı-
rıcı bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin 
sonunda tüm Avrupa’da yaklaşık 220 bin teknisyene 
proje tarafından akreditasyonu sağlanmış eğitmenler ta-
rafından bu eğitimlerin ulaştırılması hedeflenmektedir. 
REAL Alternatives for LIFE; HFO’lar, R32, hidrokarbonlar, 

karbondioksit ve amonyak gibi düşük GWP’li soğutkan-
larla ilgili iyi uygulamaları amaç edinen eğitimlerin tüm 
Avrupa’da yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. İlgi, tec-
rübe ve bilgi seviyesinin artırılarak alternatif soğutkanla-
rın ilgili sektörlerde yaygın kullanılmasının önündeki en-
gellerin aşılması diğer bir önceliktir. 13 ülkeden enstitüler 
ile eğitim ve sektörel kuruluşlar Haziran 2017’de başlayıp 
üç yıl sürecek bu önemli uluslararası projede birlikte ça-

lışacaklardır. Türkiye (SOSİAD), İngiltere, Fransa, 
Almanya, İtalya, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, İspanya, Romanya, Danimarka ve 
Portekiz gibi 13 farklı ülkeden 15 sosyal ortağın 
yer aldığı projenin sonuçları 13 farklı dilde ya-
yımlanacaktır.  Proje yönetimi; İngiltere’den IOR 
(The Institute of Refrigeration) ve London South 

Bank University, Belçika’dan University College Limburg, 
Almanya’dan IKKE, İtalya’dan ATF, Fransa’dan PROZON 
ve International Institute of Refrigeration ve SOSİAD’ın 
da tam üye olduğu merkezi Belçika’da bulunan AREA (Air 
Conditioning and Refrigeration European Association) 
tarafından gerçekleştirilecektir.

SOSİAD, Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen 
“Real Alternatives for LIFE Projesi”nin İkinci Safhasında Sosyal Ortak Olarak Yer Alıyor
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Yaz sezonunun açılışını “Şehre Daikin Geldi” kon-
septi ile İzmir’de yapan Daikin, Türkiye’de büyüme-

ye devam edeceğini açıkladı. Tüm üst düzey yöneticile-
ri ile birlikte İzmir’de bayileri ve sektör profesyonelleri 
ile bir araya gelen Daikin, iki showroom açılışı da yaptı. 
Daikin Türkiye CEO’su Hasan ÖNDER, 5 yılda 5 kat bü-
yüyerek sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılarda 
bulunduklarını belirtirken, “2020 yılında ciromuzu 1.6 
milyar TL’nin üzerine taşırken, istihdamda 1.500 kişi-
ye, ihracatta ise 300 milyon dolara ulaşmayı hedefli-
yoruz” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki hızlı büyümesini 
de sürdüren Daikin, yaz sezonunun açılışını İzmir’de 
yaptı. “Şehre Daikin Geldi” konsepti ile İzmir’e çıkartma 
yapan Daikin, yeni döneme ilişkin hedeflerini açıkladı. 
İzmir’de Karşıyaka Özler Bayi ile Gaziemir Egemak Bayi 
açılışlarını yapan, bayileri ve sektör profesyonelleri ile 
Swissotel Büyük Efes’te düzenlediği özel bir davette 
bir araya gelen Daikin Türkiye, yeni plan ve hedeflerini 
de İzmir basını ile paylaştı.

ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ, ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özay 
ERVARDAR  BİLGİCİ, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu 
Üyeleri Akın KAYACAN, Hüseyin VATANSEVER, Ema 
Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel 
VATANSEVER, Genel Sekreter Aylin GEL, ESSİAD üyeleri 
ve çok sayıda sektör temsilcisinin katıldığı etkinlikte 

Daikin Türkiye CEO’su Hasan ÖNDER, “Bayilerimiz 
ve sektörümüzün ileri gelenleri ile buluştuğumuz, iki 
showroom açılışı yaptığımız İzmir programımız ile 
birlikte yaz sezonunun açılışını da yapmış olduk” derken 
Ege Bölgesi’ne verdikleri önemi vurguladı. Önder, “Ege 
Bölgesi’nde mucidi olduğumuz ve özellikle prestijli 
projelerde tercih edilen VRV, split klima, Altherma 
ısı pompası gibi ürünlerimizle yüzde 35’lik pazar 
payımız ile liderliği sürdürüyoruz. Daikin Türkiye olarak 
hedefimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege Bölgesi’nde 
de büyümeye devam etmek ve sektör liderliğimizi 
perçinlemek. Özellikle split klima sistemlerimiz ve 
Daikin Altherma ısı pompası ile bu bölgede büyüme 
planları yapıyoruz. Daikin Türkiye olarak yeni açılışlar 
yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

1924 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren 
Japon iklimlendirme devi Daikin’in Temmuz 2011 
tarihinde, Airfel’i satın alarak girdiği Türkiye’de, sektör 
ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğine dikkat 
çeken Önder, şu bilgileri verdi: “Daikin bugün 145 
ülkede faaliyet gösteren, iklimlendirme sektörünün 
en büyük markası. Daikin, dünyada 157 milyar dolarlık 
bir pazarda faaliyet gösteriyor. Daikin’in toplam cirosu 
18 milyar dolar. Türkiye’de de bu yapıya yakışan, hatta 
Japonları da şaşırtan bir performans sergiliyoruz. 
Japon yatırımcılarımız 30 yıldır Türkiye’yi biliyor ve 
distribütörleri aracılığıyla faaliyet gösteriyorlardı. Ancak 
Airfel’i alarak doğrudan yatırımcı olmaları 2011 yılını 
buldu. Şimdi diyorlar ki, keşke daha önce Türkiye’ye 
yatırım yapsaydık. Japon yatırımcılar Türkiye’nin ve bu 
ülke insanının potansiyeline güveniyor, inanıyor.”

5 Yılda 5 Kat Büyümeyi Başardı

Daikin Türkiye’nin 2016 mali yılında %34’lük artışla 
cirosunu 756 milyon liradan 1 milyar liraya çıkardığını 
açıklayan Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Daikin 
Türkiye olarak faaliyete geçtiğimiz 2011 yılında bu 
rakam 202 milyon TL idi. İklimlendirme sektörünün 
Türkiye’deki büyüme performansı yıllık %10’lar 
seviyesindedir. Daikin ise sektör ortalamasının 
çok çok üzerinde performans göstererek, 5 yılda 
5 kat büyüme kaydetti. Türkiye’nin en büyük 500 
sanayi kuruluşu arasına girdiğimiz bu dönemde ülke 
ekonomisine katkımızı da en üst seviyeye taşıdık. 
Bu çalışmaların sonucunda çalışan sayımız 2011 
yılında 550 kişi iken, 2016 sonunda 1.019 kişilik 
bir kadroya ulaştık. İhracatımız ise 2011 yılında 10 
milyon dolar seviyesinde iken 2016 sonunda 100 
milyon dolara ulaştı. Bu hızlı büyüme aynı zamanda 
sektörümüzün gelişimine, ülke ekonomisine de katkı 

5 Yılda 5 Kat Büyüyen DAIKIN Yeni Hedeflerini İzmir’de Açıkladı

Sektörden Haberler
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demek. Hedefimiz bu katkıyı artırarak sürdürmek. Bu 
doğrultuda hedeflerimizi güncelledik. Yeni planlarımız 
da tamamen büyüme üzerine kurulu. 2020 yılında 
ciromuzu 1.644 milyon TL’ye, istihdamımızı 1.500 
kişiye, ihracatımızı da 300 milyon dolara çıkarmayı 
planlıyoruz. Bir yandan Hendek’teki tesislerimizde 
üretim kapasitemizi artırırken diğer yandan başta 
İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere bayi, satış ve servis 
ağımızla tüm Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz.”

Ar-Ge ve İnovasyon Sürüyor

Daikin’in halen Türkiye genelinde 181 bayi, kadın 
girişimcilerden oluşan 22 Sakura bayisi ve 500’ün 
üzerinde yetkili servisi ile yaygın bir şekilde faaliyet 
gösterdiğini belirten Önder, “Sektörün ürün gamı 
en geniş markası olarak bireysel klimalardan ticari 
çözümlere kadar hizmet sunabiliyoruz. Daikin zaten 
mucit bir marka, sektörde pek çok ilkte imzası var. 
Enerji verimliliğini artıran sezonsal verimlilik kriterleri, 
yeni nesil çevreci gaz R32 ile çalışan ilk klimalar gibi pek 
çok yeniliği Avrupa ile eş zamanlı olarak sektörümüze 
kazandırdık. Daikin’in uzmanlığının bir nedeni de Ar-
Ge ve inovasyon çalışmalarına büyük önem vermesidir. 
Daikin Türkiye olarak 2017 yılı itibariyle bu konudaki 
yatırımlarımızın sonuçlarını almaya başladık. Bugüne 
kadar pek çok iyileştirme çalışması yapmıştık ancak 
yeni cihazımız Daikin Kombi ile pek çok ilke imza attık. 
Hendek’teki fabrikamızda dünyanın ilk Daikin markalı 
kombisini ürettik. Daikin gibi dünyanın 145 ülkesinde 
faaliyet gösteren 93 yıllık bir iklimlendirme devinin, ilk 
kombisini Türkiye’deki fabrikamızda üretmiş olmaktan 
büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Daikin Kombi 
aynı zamanda segmentinin “en küçük hacimli” cihazı 
olarak da ayrı bir ilkin sahibi oldu.”

44 Ülkeye İhracat Gerçekleşiyor

Daikin Kombi’yi Türkiye ile eş zamanlı olarak Avrupa’da 
satışa sunduklarını açıklayan Önder, “Planlarımız 
arasında Avrupa’ya 100 bin adet kombi ihraç etmek yer 
alıyor. Önümüzdeki dönemde özellikle ihracatta büyük 
hamle yapmaya hazırlanıyoruz” dedi. Hendek’te üretilen 
300 bin adet klimanın Daikin Group bünyesindeki 
ülkelere ihraç edildiğini belirten Önder, “Hedeflerimiz 

daha da büyük. Yeni dönemde klimanın yanı sıra kombi 
ve radyatör ihracatında da daha etkin olacağız. Şu 
anda Avrupa ülkelerinden Çin’e kadar 44 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en çok klima ihraç eden 
markasıyız. 2020 hedeflerimiz arasında ihracat tutarı 
ile birlikte ihracat yapılan ülke sayısını ve Hendek 
tesislerimizde üretilen ürün gamını genişletmek de 
yer alıyor” diye konuştu. Bu gelişmelerin yatırıma da 
dönüşeceğini dile getiren Önder, “Japon teknolojisi ile 
Hendek’te ürettiğimiz klimaların Avrupa’ya satışını 3 
kat artırmış olmamız hem istihdam hem de üretim hattı 
yatırımı gerektirecek. Öte yandan ihracattaki payımızın 
artması ile birlikte klima üretimini de artırmamız da 
gündemde” bilgisini verdi.

ALARKO CARRIER
Sektörünün En “Sosyal” Markası Seçildi

Alarko Carrier, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş-
birliğiyle düzenlenen “Social Media Awards Turkey” 

yarışmasında, iklimlendirme sektöründe SocialBrands 
Veri Analitiği Ödülü’nü almaya hak kazandı. Marka ve 
ajansların sosyal medya performanslarının değerlen-
dirildiği yarışmanın sonuçları, 23 Mayıs 2017 tarihinde 
açıklandı. “SocialBrands Veri Analitiği” ve “Jüri” olmak 
üzere iki kategoride verilen ödüller; sosyal medyaya 
emek veren kurum ve ajansları teşvik etmeyi, içerik ve 
kampanya üretimindeki kaliteyi yukarı taşımaya katkı-
da bulunmayı hedefliyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier Reklam ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Hüdai ÖZTÜRK, “Değişen ve gelişen 
teknoloji, her alanda olduğu gibi markaların iletişim ça-
lışmalarını da yeniden şekillendiriyor. Hızın çok önem-
li olduğu günümüzde sosyal medya, iletişim çalışma-
larında birincil öneme sahip. Biz de değişen koşullara 
uyum sağlayarak hedef kitlemizle doğrudan ve etkili 
temas kurduğumuz sosyal ağlarımıza büyük önem ve 
emek veriyoruz. Her mecra için özelleştirdiğimiz içerik-
lerle, doğru mesajlarla, hızlı ve etkin şekilde hesapları-
mızı yönetiyor, tüm iş süreçlerimizde sosyal medyaya 
öncelik veriyoruz. Dijital dünyadaki çalışmalarımızın öl-
çümlenmesiyle kazandığımız ödülden, büyük gurur ve 
mutluluk duyuyoruz. Herkesi, hesaplarımızı takip et-
meye davet ediyoruz.” dedi. 

Sektörden Haberler
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Sektörden Haberler

İSKİD Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu’nun dü-
zenlediği teknik gezi kapsamında 21 Nisan 2017 tari-

hinde İstanbul Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri Doğu 
İklimlendirme tesislerini gezdi. Yaklaşık 3 saatlik prog-
ram çerçevesinde ilk olarak öğrencilere şirket hakkın-
da sunum yapıldı. Daha sonra Doğu İklimlendirme’nin 
geliştirdiği yeri ürünlerle ilgili bilgi verildi ve ardın-
dan öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı.  Doğu 
İklimlendirmede çalışan yeni mezunların kendi tecrü-
belerini aktarması, öğrenciler tarafından ilgiyle kar-
şılandı ve yeni mezun işe alım süreci hakkında gelen 
yoğun sorular cevaplandırıldı. Fabrika gezisi sırasında 
klima santralleri, kanal ekipmanları ve mutfak havalan-
dırmasına yönelik ürünler ve üretim süreçleri tanıtıldı. 
Fabrikada bulunan ameliyathane test odası da öğren-
ciler tarafından merak ve ilgili ile karşılandı.  Gezi top-
lu fotoğraf çekimi ile son bulurken öğrenciler TESKON 
2017 için Tepekule Kongre Merkezi’ne uğurlandı. 

Toplam 500.000 m²’lik in-
şaat alanı ile İstanbul’un 

en büyük, en yüksek ve de-
ğerli projelerinden biri olan 
Skyland İstanbul projesinin 
jet fanlı otopark havalan-
dırma ve duman egzoz sis-
temi IMCO tarafından te-
min edildi. Skyland İstanbul, 

Seyrantepe TT Arena’nın yanında, üç kule ve bu kulele-
ri birleştiren meydandan oluşan mimarisiyle, rezidans, 
ofis ve konsept AVM’den oluşan karma bir proje. Proje 
toplam alanı 170.000 m² olan 12 katlı kapalı otoparka 
sahiptir. Kapalı otoparklarının günlük havalandırması 
ve olası bir yangın anında oluşacak dumanın tahliyesi, 
VENCO marka jet fanlar ve aksiyal duman egzoz fanla-
rı ile yapılacaktır. Projede tek ve çift yönlü olmak üze-
re 270 adet jet fan ve toplam debisi 1.930.000 m³/h 
olan aksiyal fanlar kullanılacaktır. Jet fan ve duman eg-
zoz fanlarının tamamı EN 12101-3 standardına uygun 
F300 sınıfında sertifikalıdır.

Yeni enerji yönetmenliği-
ne uygun A++ verimli-

lik sağlayan Bosch inverter 
split klima B1ZMI12725, Wi-
Fi modülü sayesinde evde 
ve ev dışında internet üze-
rinden kontrol edilebiliyor. 
Böylece, henüz eve varmadan istenilen konforu sağ-
layan serinlik ortamı her yerden her an kolayca ayar-
lanabiliyor. Bosch’un Wi-Fi özellikli inverter split klima 
B1ZMI12725 ile korumaya almak mümkün. Bu klima 
sayesinde henüz eve varmadan evimizi önceden se-
rinletebiliriz. Çıkarılabilir ön filtresiyle temiz bir kulla-
nım sağlayan ve şık tasarıma sahip A++ verimlilik sağ-
layan B1ZMI12725, Wi-Fi ile kurulan internet erişimi 
sayesinde, bulunduğunuz yerden kontrol imkânı sunu-
yor. Klimadaki internet modülü ile akıllı telefon ve tab-
letlere ilgili uygulama yükleniyor. Bu özellik ile klima-
nın açılıp kapanması, sıcaklık ayarlarının değiştirilmesi, 
ısıtma/soğutma/nem ayarlarının hepsi akıllı telefonlar 
ve tabletler üzerinden tek dokunuşla ayarlanabiliyor. 
B1ZMI12725’te bulunan Süper İyonizer özelliği saye-
sinde bakteriler hızla yok ediliyor.

TESKON Kapsamında İSKİD Tarafından Doğu 
İklimlendirme’ye Teknik Gezi Düzenlendi

IMCO’dan VENCO Marka Fanlar, İstanbul 
Skyland Projesi’nde

BOSCH Wi-Fi Özellikli Klima ile İstenilen 
Maximum Konfor ve A++ Verimlilik

Danfoss, 24 Nisan’da Johannesburg’da Danfoss ofi-
sinin bulunduğu The Woodlands Boma Park’ta ger-

çekleşen organizasyonda Güney Afrika iş ortakları ile 
buluştu. 

Danfoss Kıdemli Başkan Yardımcısı Kjell STROEM, 
Danfoss TMA Bölge Başkanı Levent TAŞKIN, Danfoss 
Türkiye Genel Müdürü Emre GÖREN, Danfoss Güney 
Afrika Genel Müdürü Roland SARGENT’un sunum-
larıyla gerçekleşen etkinikte Güney Afrika bölgesinin 
Danfoss dünyasındaki öneminin yanı sıra 2017 hedef-
leri ve yenilikleri de konuşuldu. 

«Büyümeyi birlikte güçlendirelim» sloganıyla düzen-
lenen organizasyon 70 kişilik yoğun bir katılımla ger-
çekleşirken, sunumların ardından düzenlenen akşam 
yemeğinde bir araya gelen Danfoss iş ortakları, üst yö-
netimden etkinliğe katılan isimler ile bir araya gelerek 
sohbet etme fırsatı buldular. 

DANFOSS Güney Afrika İş Ortakları 
Johannesburg’da Bir Araya Geldi

Kalitesi ve teknolojisi ile paket klimada 
dünyanın süper gücü olan Lennox, 

gücünü Form Grup güvencesi ve 
mühendisliğiyle birleştirerek, en verimli 

çözümlerle sorunsuz proje süreçleri 
yürütüyor; satış öncesi ve sonrası destek 

hizmetleri ile Türkiye’nin en önemli 
projeleri için tercih ediliyor.

 
Havasıyla projelere prestij katıyor.

İstanbul 
(0212) 286 18 38
info@formgroup.com

İzmir 
(0232) 459 02 70
izmir@formgroup.com

Antalya 
(0242) 317 11 20
antalya@formgroup.com

Ankara 
(0312) 220 10 30
ankara@formgroup.com

Bursa 
(0224) 249 95 26
bursa@formgroup.com

Adana 
(0322) 881 00 11
adana@formgroup.com

HAVASI
YETER! 
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Güncel

Soğutma Dünyası dergisi için hazırlanan ve okumakta 
olduğunuz bu ve devamı çalışmalar, Enerji Verimliliği 
hakkında sektör oyuncularına, mevzuat kaynaklı hak 
ve yükümlülüklerinin farkında olunması, mevzuatın 
kolayca anlaşılabilir kılınması amacıyla hazırlanmıştır. 

Önce, Enerji Verimliliği nedir onunla başlayalım.

Nedir Enerji Verimliliği?

Enerji Verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hiz-
met kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üre-
tim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, 
birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin 
azaltılmasıdır.

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik 
büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürüle-
bilirliği ile doğrudan ilişkili olması, diğer taraftan ise 
toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında oyna-
dığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gere-
ken alanların başında gelmektedir.

Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliği-
nin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, 

HUKUKTA
ENERJİ 

VERİMLİLİĞİ

BÜLENT ŞAHİN
ŞAHİN & ODLUYURT 

HUKUK DANIŞMANLIĞI VE 
TEMSİL FAALİYETLERİ

AVUKAT
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çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mü-
cadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 
2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politi-
kalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.

Enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin enerji yo-
ğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerjinin) 2023 
yılına kadar en az %20 azaltılması hedeflenmiştir.

Enerji Verimliliği Mevzuatı, oldukça geniş bir mevzuat 
olup özellikle ve sıklıkla başvurulan mevzuatlar;

•5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ile

•28097 SAYILI, 27/10/2011 TARİHLİ “ENERJİ 
KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA 
VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK’tir.

Ayrıca, Enerji Verimliliği ile ilgili 16’dan fazla Yönetmelik, 
9’dan fazla Tebliğ, ilgili konularda düzenlenmiş 15’den 
fazla Tebliğ ile birçok Genelge bulunmaktadır.

5627 sayı ve 18/4/2007 tarihinde yürürlüğe giren 
“Enerji Verimliliği Kanunu” ve 28097 sayılı, 27/10/2011 
tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında 

Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsa-
mında, Endüstriyel İşletmelerde Verimlilik Artırıcı 
Projelerin (VAP) uygulanmasına yönelik yapılan des-
tekler yer almaktadır.

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, 
yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses dü-
zenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, 
atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenme-
si veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri 
kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ 
olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak ha-
zırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak 
değerlendirilmektedir.

VERİMLİLİK ARTIRICI PROJE (VAP)

Verimlilik Artırıcı Proje destekleri, işletmelerin ener-
ji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulaya-
cakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir.

Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini iste-
yen endüstriyel işletmeler, Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul 
ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları pro-
jelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. 
Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek 
suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru döne-
mini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde 
başvuru alabilir.

VAP Destekleri

•KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası,
•Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere,
•Proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde 
verilmektedir.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel 
kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 
TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan ticaret ve sana-
yi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak 
faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işlet-
meleri kapsamaktadır.

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) ile işletmeler yaptıkla-
rı tasarrufla hem kendi hem de ülke ekonomisine kat-
kı sağlamaktadırlar. Bu tür projeler 2009 yılından beri 
devlet tarafından desteklenmektedir. Verimlilik Artırıcı 
Proje (VAP) destek başvuruları her yıl Ocak ayında 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafın-
dan kabul edilmektedir.

Güncel
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GÖNÜLLÜ ANLAŞMA (GA) DESTEKLERİ

Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık 
enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans ener-
ji yoğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek üç yıl-
lık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranda 
enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere hibe şeklinde 
devlet desteği verilmektedir.

GA Destekleri

•Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren 
bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji gide-
rinin %20’sini 200.000 TL’yi geçmemek kaydıyla destek 
mahiyetinde nakdi olarak karşılanır.

Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel 
kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 
TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan ticaret ve sana-
yi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak 
faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işlet-
meleri kapsamaktadır.

Gönüllü Anlaşma Destekleri, 2009 yılında başlamış 
olup işletmelerin gerçekleştirdikleri uygulamaların 
2023 hedeflerine belirlenenden daha kısa bir sürede 
ulaşılmasını kolaylaştırmaları beklenmektedir. Gönüllü 
Anlaşma başvuruları her yıl Ekim ayında (YEGM) tara-
fından kabul edilmektedir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJELERİNİN FİNANSMANI

Türkiye’de uluslararası ve yerli finansman kurum ve 
mekanizmaları tarafından enerji verimliliği projelerine 

destek sağlanmaktadır. Finansman konusunda, mev-
cut mali destek araçlarının gözden geçirilmesi ve ener-
ji verimliliği için Türkiye’de sanayiye uygun mali mo-
dellerin belirlenmesi ve mevcut mali mekanizmanın 
uyumlaştırılması, prosedür ve seçim kriterlerinin daha 
etkin hale getirilmesi gibi her seviyede birçok çalışma 
yürütülmektedir.

TTGV’nin Yeni Çevre Destekleri

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın (TTGV) 2006 
Ağustos ayında başlattığı 3 yeni destek programı ile 
Sanayi kuruluşlarının gerçekleştireceği Enerji Verimliliği, 
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri alanlarındaki 
projelere destek sağlanması hedeflenmektedir.

KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Destekleri

KOSGEB tarafından hedef kitlesinde yer alan işletme-
lerin, enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, da-
nışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilmekte-
dir. KOSGEB’ in enerji verimliliği etüt ve danışmanlık 
destekleri; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kap-
samında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık 
Şirketleri (EVD)’nden, enerji verimliliğine yönelik ala-
cakları etüt ve danışmanlık hizmetlerine verilen des-
tekleri kapsamaktadır.

Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakma dileğiyle.

Görüşmek üzere.•

Güncel
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SERVET GİRGİN
EMA ENERJİ ENDÜSTRİ A.Ş.

İŞ GELİŞTİRME VE PROJE YÖNETİCİSİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEK OKULU 

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1.İzmir’de Kümelenme Çalışmaları

Türkiye’nin pilot ajanslarından biri olan İzmir Kalkınma 
Ajansı (İZKA), 2009 Eylül ayından itibaren, Kümelenme 
Komitesi ile birlikte İzmir Kümelenme Stratejisinin 
Geliştirilmesine yönelik bir çalışma yürütmektedir. 
Bu çalışma kapsamında, istatistiksel analiz ve saha 
araştırması çalışmaları gerçekleştirilmiş ve İzmir 
Kümelenme Komitesi teknik görüşü ve İZKA Yönetim 
Kurulu kararıyla, İzmir’de potansiyel olarak belirlenen 
sektörlerde küme oluşumunun geliştirilmesine yönelik 
yol haritası oluşturma çalışması başlatılmıştır. İzmir’de 
ilgili kurum ve kuruluşlar önderliğinde başarılı küme-
lenme çalışmaları halen devam etmektedir. (İZKA, 
www.izka.org.tr) (22.07.2011) İZKA koordinasyonunda 
gerçekleştirilen analiz ve yol haritası çalışmaları, ulu-
sal ve bölgesel anlamda model oluşturmak ve bunun 
sonucunda kümelenme çalışmalarını potansiyeli olan 
diğer sektörlerde de yaygınlaştırmak adına önem taşı-
maktadır. İzmir’de organik gıda, biyomedikal, havacılık, 
petrokimya, makina metal döküm sektörlerinde ger-
çekleştirilen başarılı kümelenme çalışmaları sürdürül-
mektedir. Devam eden kümelenme girişimlerinin yanı 
sıra analiz çalışmalarında ortaya çıkan ve yol haritası 
çalışmalarının yapılacağı potansiyel küme sektörleri 
“endüstriyel iklimlendirme, havalandırma ve soğutma 
cihazları” ve “işlenmiş meyve ve sebze” olarak belir-
lenmiştir. İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında “İstatistiksel Analiz”, “Saha 
Araştırmaları” ve “Yol Haritaları” oluşturulmaktadır.

1.1. İstatiksel Analiz

İstatistiksel Analiz çalışması, çeşitli kamu kurumların-
dan temin edilen verilerle yapılan veri değerleme ve 
analiz etme aşamalarıdır. Bu çalışma, İzmir ili ve ilçe-
leri için kümelenme stratejilerinin geliştirilmesi ve yol 
haritalarının oluşturulması sürecindeki ilk adım olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, kapsamı itibarı ile bir 
ilktir. Kümelenme konusunda yapılan yurtdışı ve yur-
tiçi çalışmalar daha genel kapsamlı ve ana sektör se-
viyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada, ilk defa 
alt sektörler de analiz edilmiş ve böylece ilçe bazında 
alt sektörlerin durumu ve şirketleşme oranları, istihda-
ma, toplam işlem hacmine ve ihracata katkılarını tespit 
etmek mümkün olmuştur. Çalışmada, kamu kurum ve 
kuruluşlarından elde edilen veriler incelenmiş, sınıflan-
dırılmış, derlenmiş ve analiz edilmiştir:

1.Sektörel bazda istihdam ve firma bilgileri (Sosyal 
Güvenlik Kurumu),
2.Yurtiçi, yurtdışı ve net satış verileri (Maliye Bakanlığı),
3.2008 yılına ait ilçe, İzmir ve Türkiye genelinde ihracat 
verileri (Ege İhracatçılar Birliği),
4.Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model 
verileri (Türk Patent Enstitüsü),
5.Ayrıca, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
ilçe ticaret ve sanayi odaları, Sanayi Bakanlığı ve 
TOBB’dan kıyaslama amaçlı veri temini. 

Kümelenme

İZMİR’DE 
KÜMELENME 
ÇALIŞMALARI
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Kümelenme
Kümelenme çalışması için önerilen yöntemlerden biri-
si AB ve ABD’de yürütülen küme haritalama çalışma-
larında kullanılan ve akademik geçerliliğe sahip olan “3 
yıldızlı” derecelendirme sistemidir. İzmir ili ve ilçeleri 
bazında sektörel istihdam verileri kullanılarak yapılan 
istatistiksel haritalama çalışması yapılmıştır. 

İstihdam ile ilgili bir başka çalışma da ilçe bazında 
Pareto Dağılımı (Pareto Analizi) ile ortaya çıkan “alt 
sektörün istihdama katkısı” yaklaşımıdır. Bu yöntemin 
uygulanması sonucu İzmir’de en fazla istihdam yara-
tan 13 ilçe ve bunların içlerinde de en fazla istihdam 
yaratan ana ve alt sektörler belirlenmiştir. Toplam sa-
tışlar, ilçe ve sektör bazında inceleme ve ihracat verileri 
inceleme çalışması yapılmıştır. 

Analizlerin ortaya çıkarttığı en temel tespit, İzmir’in 
ağırlıklı olarak “hizmet ve ticaret” şehri olmasıdır. İl ba-
zındaki hizmet, ticaret ve üretimi destekleyici hizmet-
ler faaliyetlerinin oranı %66 iken, doğrudan üretimle il-
gili faaliyetlerin oranı %34’tür. İzmir ticaret ağırlıklı bir 
ildir. (İZKA, www.izka.org.tr) (22.07.2011)

Diğer bir önemli nokta, İzmir ili ve ilçelerinde çok sayıda 
iş kolunun olması ve istihdamın bu iş kollarına dağılmış 
olmasıdır. NACE sistemine göre belirlenen 62 ana fa-
aliyet kolunun 51’i İzmir ili ve ilçelerinde faaliyet gös-
termektedir. Bu faaliyet grupları, grup içindeki firma 
sayıları ile kıyaslandığında, İzmir ilinde belirli konular-
da yığılmalar olmadığı, daha çok iş kollarında yayılma 
görülmektedir. Bu da bölgede belli bir konuda uzman-
laşmış istihdamın daha az olduğuna işaret etmektedir. 

Ayrıca çalışması sonucunda, İzmir genelinde kümelen-
me potansiyeli olan 14 sektör tespit edilmiş ve İzmir 
Kümelenme Komitesi ve İZKA Yönetim Kurulu kararıy-
la, bu sektörler arasından aşağıdaki 6 sektörde saha 
çalışması yapılması kararlaştırılmıştır:

1. Gıda ürünleri ve içecek imalatı
2. Giyim eşyası ve kürk imalatı
3. Kimyasal madde ve ürünleri imalatı
4. Genel makine ve teçhizat imalatı
5. Motorlu kara taşıtları imalatı
6. Karayolu taşımacılığı

Saha araştırmasına geçilmeden önce, bu sektörler alt 
sektörler detayında İzmir’deki firma sayısı, istihdam, 
ihracat oranları parametreleri bazında değerlendirilmiş 
ve alt sektör bazında yeniden bir kümelenme analizi 
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, aşa-
ğıdaki alt sektörlerde saha araştırması yapılması uy-
gun görülmüştür:

1. Araçüstü ekipman
2. Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğut-
ma makineleri
3. Gelinlik ve abiye
4. Kimya

5. Konserve gıda
6. Lojistik

1.2. Saha Araştırması

Saha araştırması, firmalar üzerinden iş ve ihtiyaç anali-
zi, küme dinamiği analizi, kümelenme düzeyi analizi ve 
iş kümesi haritaları ortaya çıkarılmış ve araştırma bu 
şekliyle bölge düzeyinde bu alanda yapılan en detaylı 
çalışma olmuştur. 

Tablo 15’te görüldüğü üzere, güncel istatistiki verile-
re dayanan analiz çalışması ve bölgedeki kilit aktör-
ler ile görüşmeleri içeren saha araştırması temelinde 
detaylı saptamaların yapıldığı çalışma sonucunda üç 
küme kategorisi belirlenmiştir. (İZKA, www.izka.org.tr) 
(22.07.2011)
 
 
 

1.3 Yol Haritaları

İstatistiksel analiz ve saha araştırması sonucunda kü-
melenme potansiyeli en yüksek olarak belirlenen, en-
düstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma 
sektörü ile işlenmiş meyve ve sebze sektörlerinde yol 
haritası oluşturma çalışmaları 2010 Yılı Haziran ayında 
başlatılmıştır. 

İzmir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi’yle işbirli-
ği içinde yürütülmekte olan Yol Haritası oluşturma ça-
lışmaları kapsamında, yüksek kümelenme potansiyeli 
olan iki sektörde faaliyet gösteren firmalar ve sektör 
temsilcisi kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

2010 yılında bu sektörlerde faaliyet gösteren üretici 
firmalar, üniversiteler, kamu kurumları, meslek odaları, 
tedarikçiler ve sektöre katma değer sunabilecek diğer 
kurum ve kuruluşların katılımıyla bir farkındalık toplan-
tısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu sektörlerde ayrı ayrı 
çalıştaylar gerçekleştirilecek ve sektörlerin, temel ihti-
yaçlarını ortaya koyan yol haritaları tamamlanmıştır.• 
(İZKA, www.izka.org.tr) (22.07.2011)
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F. ÖZCAN TOKUŞ
AVUKAT

SAGALASSOS 
ANTİK KENTİ

Gezi

Nihayet Burdur ilinin Ağlasun ilçesinde yer alan son 
yıllarda gittikçe önemi anlaşılan Sagalassos antik 
kentini görme fırsatını yakalayabildim.

Sagalassos’a gidiş için bulunduğunuz yere göre yol 
planı yapmanız gerekmektedir. Benim yolcuğum 
İzmir’den başlıyor. Eğirdir’de bir gece mola verip din-
lenmek, gün boyu Sagalassos’a yeterince zaman ayı-
rabilmek için daha iyi olacaktır.

Zira, yol üstünde Dünyaca meşhur İnsuyu mağarası 
var. Buraya gitmeden Burdur Valiliği’nden mağaranın 
açık olup olmadığını kontrol ediniz. Yoksa mağara gi-
rişinde tadilattayız/kapalıyız levhasıyla karşılaşırsınız.

İnsuyu mağarasından sonra Sagalassos’a gitmek için 
Ağlasun’a bir ara yol ve Sagalassos levhası var, kaçır-
mayın sakın yoksa yolunuz uzar. Yol biraz virajlı ama 
son derece keyifli…

Ağlasun içinden Sagalassos’a gitmek için tepeye doğ-
ru yol alıyorsunuz. Ve kentin giriş kapısına varıyoruz. 
Şapkamız, güneş kremimiz, fotoğraf makinası, objek-
tif vb. yer aldığı çantamı kontrol sonrasında ücretimi-
zi ödeyip antik kente giriyoruz. (Suyunuzu unutmayın 
çünkü kafe henüz hizmete açılmamış.)

İlk insan izlerinin M.Ö. 10.000 yılına dayandığı M.Ö. 
6.500 yıllarında ise yerleşik düzene geçişin başladı-
ğı antik kente girişte gözlerimi kapatıp derin bir nefes 
aldım ve o günlerde yaşayan birisiymişim gibi hisset-
meye çalıştım. Müthiş bir şeydi.

Sagalassos Antik Kenti, Fransız gezgin Paul Lucas ta-
rafından 1706 yılında keşfedilmiş ancak gezgin ka-
lıntıları tam olarak adlandıramamış. 1824 yılında 
İngiliz din adamı Francis Arundel tarafından burada 
bulduğu bir yazıttan dolayı ilk defa bu kalıntılardan 
“Sagalassos” olarak söz edilmeye başlanmış.

Antik Psidya kentleri içinde önemli bir yerleşim mer-
kezi olan Sagalassos Antik Kenti oldukça yüksek ve 
geniş bir alana kurulmuş. Arkeolojik çalışmalar halen 
devam ediyor ve daha en az 150 yıl sürecek gibi duru-
yor ama kenti oluşturan ana unsurların bir kısmı aya-
ğa kaldırılmış, bir kısmı ayağa kaldırılmak üzere belli 
bölgelerde toplanmış, kısacası epey yol alınmış… 

Arkeolojik kazılardan çıkan bozulmadan kalmış hey-
keller ise Burdur Müzesi’nde. Roma İmparatoru 
Hadrian ve İmparator Marcus Aurelius heykellerini de 
burada görebilirsiniz.
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Gezi

Güvenlik ve su kaynaklarının bolluğu nedeniyle tepe-
ye kurulmuş olan Sagalassos Antik Kentindeki yapılar 
ve kalıntılar son derece iyi korunmuş durumda. Kentin 
kurulduğu alanın doğal yapısı nedeniyle gerçekleş-
tirilmiş seramik üretimi nedeniyle Sagalassos antik 
dönemlerdeki en uzun seramik üretimi merkezi ola-
rak UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmiş bir kent 
konumundadır.

Bilinen en yüksekte kurulu tiyatro...
  

Sütunlu cadde

Hadrian çeşmesi

Hayvan mezarlığı

Heroon (Onur Anıtı)
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Gezi

Yaşamış olduğu iki büyük deprem ve veba salgını son-
rasında M.S. 13. yüzyılda terk edilen kentin bugün 
muhteşem yükselişine tanıklık ediyoruz. Diğer bir çok 
antik kentle daha çok ilgilenilmesine bağlı olarak yavaş 
ilerlemiş arkeolojik çalışmaların son yıllarda hız kazan-
ması sevindirici bir olgu. Ziyaretçi sayısının artması ise 
bu kentin yükselişini ve önemini daha da ön plana çıka-
racaktır. Haydi Sagalassos’a…•

Stadyum

Kentin güney girişi

Kent merkezi

Antoninler çeşmesi 

Neon kütüphanesi

Tiyatrodan kent merkezine genel bakış

Toprak altından çıkan tarih. Ne heyecan verici bir an. 

Mezarlar, ölülerini yakıp küllerini ve kalan kemiklerini 
buraya koyup bir kapakla kapatmışlar.

Görsel olarak bilgilendirmeye önem verdiğimden, 
Sagalassos antik kentinin kuruluşu, üzerinde yaşayan 
medeniyetler ve benzeri bilgilerin ayrıntılarına internet 
üzerinden ve bu konuda yazılmış kitaplardan ulaşma-
nızı salık veririm.

Kütüphanenin zemininde yer alan mozaik, üstündeki 
tanrıça ve yarı tanrı oğlunun betimlemelerini yok et-
mek isteyen Hristiyanlar tarafından tahrip edilmiş.
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Kontrol Vanalarının Seçimi-2*
 

M. Haluk SEVEL
mhsevel@gmail.com

Makina Mühendisi

5.KONTROL VANALARI

Kontrol vanalarının görevi, panelden gelen talimatlar 
uyarınca madde ve enerji akışını ayarlamaktır. Bu iş-
lemi akışkanın geçiş alanını değiştirmek suretiyle ya-
parlar. Kontrol vanalarının değişik çeşitleri mevcuttur. 
Bunların en yaygın olanlarını şu şekilde özetleyebiliriz.

1.Oturtmalı vanalar
1.1.Tek oturtmalı vanalar
1.2.Çift oturtmalı vanalar

2.İki yollu oturtmalı vanalar

3.Üç yollu oturtmalı vanalar
3.1.Üç yollu karıştırma vanaları
3.2.Üç yollu saptırma vanaları

4.Kelebek vanalar
4.1.İki yollu kelebek kapama vanaları
4.2.Üç yollu kelebek vanalar
4.3.Dört yollu kelebek vanalar

5.Döner pabuçlu vanalar

Biz burada hidronik sistemlerde geniş uygulama alanı 
bulan, özellikle, klima santrallarının ısıtma ve soğutma 
serpantinlerinde, fan-coil cihazlarında, boyler ve eşan-
jörlerde kullanılan üç yollu oturtmalı vanaların özellik 
ve seçimleri ile ilgili esasları inceleyeceğiz.

Bir üç yollu vananın kesiti aşağıdaki resimde 
görülmektedir. 

Üç yollu vanalar lineer ve eşit yüzdesel olmak üzere 
iki tiptir. Şekil.8’de bu vanalar karşılaştırılmalı olarak 
görülmektedir.

5.1.LİNEER VANALAR

Bu tip vanalarda vananın portundan geçen debi ile tijin 
stroku birbiriyle doğru orantılıdır. Tij tüm strokun %10’u 
kadar hareket ettiğinde vanadan geçen debi de maksi-
mum debinin %10’u kadardır. Strok %50’ye yükselince 
debi de aynı oranda artarak tam açık vanadan geçen 
debinin yüzde ellisine varır.

5.2.EŞİT YÜZDESEL VANALAR

İleride bahsedeceğimiz terminal ünitelerinin özellikle-
ri nedeniyle ısıtma ve soğutma sistemlerinde oransal 
kontrol karakteristiği istendiğinde lineer vanaların ye-
rine eşit yüzdesel vanalar tercih edilir.

Bu vanalarda tij hareketi ile debi arasındaki münasebet 
eksponansiyeldir. Terminal üniteleri dediğimiz hidronik 
sistem elemanlarında kullanılan ısıtıcı ve soğutucu yü-
zeylerin ortak bir özelliği vardır. Su giriş sıcaklığı sabit 
tutulduğu taktirde kapasitenin hidronik debi ile lineer 
olmayan, karnı yukarı doğru bakan bir ilişkisi vardır. Bu 
durum Şekil.9 ve Şekil.10’da görülmektedir.

Şekil.7-3-yollu, çift oturtmalı, karıştırmalı 
kontrol vanası (Bölüm.1’den tekrar)

            Şekil.8-Lineer ve eşit yüzdesel 
vanaların karşılaştırılması
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Isıtma için diyagramın oluşturulmasında 90oC su giriş 
sıcaklığı esas alınmış,10oC, 20oC ve 40oC arasında de-
ğişen su giriş-çıkış sıcaklık farklılıklarına göre eğriler 
belirlenmiştir.

Soğutucu serpantinde, kapasite-debi ilişkisini belirle-
mede 7/13oC su giriş-çıkış şartları olan bir klima sant-
ralı serpantini örnek alınmıştır. 

Lineer olmayan bu ilişkilerin nedenleri şu şekilde 
özetlenebilir:

1.Serpantin ısı transfer alanının devamlı sabit olması, 
ancak hava ile ve hidronik devredeki akışkan arasında-
ki logaritmik sıcaklık farkının sabit kalmayıp değişmesi,
2.Isı iletim katsayısının, boru içi film katsayısının akış-
kan hızına bağlı olarak değişmesi nedeniyle sabit kal-
mayıp değişmesi.
3.Soğutma serpantinlerinde satıh kondansasyonu ve 
bunun ısı iletim katsayısına etkisi. 

“Isıtma serpantini kapasite-debi ilişkisi” isimli grafik-
te görüldüğü gibi 90/80oC (Δt=10oC) ile çalışan bir ısıt-
ma serpantininde kapasiteyi %50 düşürebilmek için 
serpantinden geçen akışkan debisini %100’den %10’a 
düşürmek gerekmektedir. Bu durum göstermekte-
dir ki hidronik debide meydana gelebilecek ufak bir ar-
tış dahi, özellikle düşük kapasite kullanımlarında, ka-
pasitede çok büyük artışlara neden olmaktadır. Böyle 
bir durumda kontrol sisteminin dengeli çalışabilme-
si oransal bandın geniş tutulması düşünülebilir, ancak 
böyle bir uygulama da hassas bir mahal sıcaklık kont-
rolunu engeller. 

P+I veya P+I+D uygulamaları da konuya çözüm getir-
mez. Durumun çözümü lineer karakteristikli olmayan 
bir vana kullanımı ile mümkündür. 

Eğer bir serpantin maksimum debinin %20’si ile %50 
kapasite kullanımı sağlayabiliyorsa, bunun çözümü 
%50 açık olduğunda debinin %20’sinin geçişine müsa-
ade eden kontrol vanasının kullanımıdır.

Yukarıdaki Şekil.11’de serpantinin ve eşit yüzdesel va-
nanın karakteristik eğrileri ile ikisinin birleşimi ve müş-
tereken kullanımında meydana gelen lineer kontrol 
gösterilmektedir.

5.3.KONTROL VANASININ OTORİTESİ

Vanaların akış performansları, vana üzerine uygulanan 
diferansiyel basınç ile ifade edilir. Hidronik bir sistemde-
ki basınç kayıpları aşağıdaki Şekil.12’de gösterilmiştir.
 

Uygulama

Şekil.9-Sabit giriş sıcaklığına bağlı olarak hava ısıtıcı 
eşanjörde kısmi debilerde kapasite değişimi

Şekil.11-Eşit yüzdesel vanalarda 
serpantin+vana kapasite değişim ilişkisi

Şekil.10-Sabit giriş sıcaklığına bağlı olarak hava 
soğutucu eşanjörde kısmi debilerde kapasite değişimi
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ΔPv kontrol vanasındaki basınç kaybı,  ΔPmax ise kont-
rol edilen terminal ünitesinin, örneğin klima santralı 
ısıtma/soğutma bataryasının giriş ve çıkıştaki vanalar, 
pislik tutucu ve bataryanın kendi dahil toplam basınç 
kaybıdır.Bu iki direncin orantısına “kontrol vanasının 
otoritesi” denir ve “ß” ile gösterilir.

Kontrol vanasının eşit yüzdesel olarak seçildiği durum-
larda “ß” değerinin 0,50’ye eşit veya daha daha büyük 
olması gerekir.  “ß” değerinin 0.50 olarak seçilmesi so-
nucu bataryada lineer bir kapasite değişimi sağlanır. 

Bu hususu şu şekilde özetleyebiliriz: Gidiş ve dönüş ko-
lonları arasındaki vana ve boru şebekesinin basınç ka-
yıplarının, diğer kayıp değerlerine göre çok küçük ol-
maları nedeniyle kabili ihmal olduğu kabul edilirse 
basınç kaybının serpantin basınç kaybı (giriş-çıkış da-
hil) ve kontrol vanası basınç kaybından meydana gel-
diğini kabul edebiliriz. Bu durumda ß=0.5 olması duru-
munda kontrol vanası basınç kaybı (tam açık konumda) 
bataryanın basınç kaybına eşit olmaktadır.

5.4.KONTROL VANASININ SEÇİMİ

Kontrol vanasından geçen akışkan miktarı, vanaya uy-
gulanan basınca ve dolayısıyla vanada meydan gelen 
basınç kaybına (ΔP) bağlıdır. Bu ilişki aşağıdaki formülle 
ifade edilebilir:

Bu formülde;
q= debi (m3/saat)
ΔP= vanada meydana gelen basınç kaybı (bar)
δ= akışkanın dansitesi (su için δ =1)
Kv= vana kapasitesi faktörü

“Kv” değeri 1 bar basınç farkında vanadan “m3/saat” 
olarak geçen su miktarıdır.  1 bar basınç farkında ve 
vana tam açıkken geçen debiye o vananın “Kvs” değeri 
denir. Bu değerler kontrol vanalarının karakteristikleri-
ni belirlerler. Her otomatik kontrol firmasının katalog-
larında bu değerler değişik vana çapları için yer alır (ge-
nelde benzeri vanalar için birbirlerine çok yakındırlar).

“Kv” değerlerinin değişik birimlerle hesaplanmaları 
aşağıdaki Şekil.13’de (Tablo1’de) gösterilmektedir.

Aşağıdaki Şekil.14 (Tablo.2)’de de iki fark-
lı firmanın 3-yollu oturtmalı vanalarının “Kvs” değerle-
ri verilmektedir.

Not: yukarıdaki değerler örnek olarak verilmiştir. Seçim 
için firma katalogları esas alınmalıdır.

Şekil.12-Sistem basınç kayıpları

Şekil.13-“Kv” değerlerinin hesaplanması için formüller

Tablo.1

Tablo.2. 3-yollu oturtmalı vanalarının “Kvs” değerleri

Şekil-14: İki değişik firmanın vanalarının “KVS” değerleri

NİSAN MAYIS HAZİRAN 2017 YIL: 20 SAYI: 7758



Uygulama

Otomatik kontrol firmalarının debi-basınç kaybını gös-
teren logaritmik diyagramları da vana seçimi için kul-
lanılabilir. Aşağıdaki Şekil.15 (Tablo.3) ve Şekil.16 
(Tablo.4)’de GEAMATIC AB firmasına ait vana basınç 
kaybı diyagramları yer almaktadır.

5.6. KONTROL VANASININ HESAP YOLUYLA  SEÇİMİ

Bir klima santralının soğutucu bataryasına üç-yollu 
kontrol vanası seçelim. Bataryanın soğutma kapasitesi 
210.000 kCal/h (244,19 kW), soğutucu akışkan giriş-
çıkış şartları da 6/10oC, imalatçı tarafından verilen 
batarya basınç kaybı ise 2600 mmSS (0,26 bar). 

Bu duruma göre:

Su debisi: q=210,000/(10-6)x1000
                   Q= 52,5 m3/saat’tir.

                , ΔP=0,26 bar ve δ=1 (su için) 
olduğuna göre;

Kv= 52,5/(0,26)1/2 = 103 m3/saat (1 bar ΔP’de)

En yakın bir küçük kontrol vanası olan DN80 çapındaki 
VL122/F380 seçilir.

Vananın basınç kaybı: Kvs=q/(ΔPv)1/2

          100=52,5/(ΔPv)1/2

           ΔPv=(52,5/100)2 = 0,276 bar

Bu durumda, toplam basınç kaybı:
ΔPmax= ΔPv + ΔPs= 0.276 + 0,260 = 0,536 bar
Β=  ΔPv  / ΔPmax= 0,276/0,596 = 0.515>0,50

Vana seçimi uygundur.            

5.7. KONTROL VANASININ ABAKLARDAN SEÇİMİ

Aynı örnek için Tablo.3 ve Tablo.4’deki abakları 
kullanalım.

Su debisi: 210.000/[(10-6)3600]= 14,58 l/saniye

ΔPs= 2600 mmSS = 26 kPa

1.Tablo.4’den 14,58 l/saniye ile 26 kPa hatlarının kesiş-
tiği noktanın en yakınındaki bir küçük vana olan  DN80 
(Kvs=100) seçilir.

2.14,58 l/saniye doğrusu ile DN80 karakteristik çizgi-
sinin kesiştiği noktadan çizilen düşey çizgi kPa ekseni-
ni kestiği yerden basınç kaybı okunur (ΔPv=0,28 kPa).•

6. REFERANSLAR

[1]ASHRAE Handbook-2000 HVAC Systems & 
Equipment
[2]ASHRAE Handbook-2001 Fundamentals
[3]Total Balancing. Tour & Andersson Second edition, 
1988
[4]Control Valve Handbook, EMERSON, 4th edition, 
2005
[5]ONTROL A.Ş. Vana ustası (internet)
[6]Valve Selection and Sizing, Honeywell.

*76. sayımızda yayınlanan “Kontrol Vanalarının 
Seçimi-1” konulu uygulama yazısının devamıdır.

Şekil.15-GEAMATIC AB firmanın vanalarının 
“KVS” değerleri

           Şekil-16: GEAMATIC AB  firmanın vanalarının 
“KVS” değerleri

Tablo.3

Tablo.4
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Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif Soğutma Teknolojileri: 
Örnek Bir Uygulama 

Evaporative Cooling Technologies For Public Environments: 
A Model Application

Arş. Gör. Müh. Fırat ÖZDEMİR1, Prof. Dr. Ali GÜNGÖR2, Ali KAYGIN3 
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3Coolbreeze Evaporatif Soğutma Sistemleri A.Ş.

ÖZET

İklimlendirme uygulamaları, enerji tüketiminin büyük 
bir bölümünü oluşturan, yüksek işletme maliyetli uy-
gulamalardır. Ülkemiz gibi ılıman iklime sahip ülkelerde 
özellikle yaz aylarında iklimlendirmede harcanan enerji 
miktarı yükselmektedir. Ayrıca insanların toplu olarak 
kullandığı kafeterya, avm gibi açık alanlardaki ortam 
havasının konfor şartlarına ulaştırılabilmesi için olduk-
ça karmaşık sistemlerin kurulumunun ve işletilmesinin 
gerekliliği doğmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışma-
lar yüksek verimli iklimlendirme sistemlerinin gelişti-
rilmesi konusunda yoğunlaşmaktadır. Bilinen en eski 
iklimlendirme sistemlerinden olan evaporatif soğutma 
sistemleri, gerçekleştirilen çalışmalar ışığında gelişti-
rilerek bu sorunlara yüksek oranda çözüm sunan sis-
temler ortaya çıkarılmıştır. Evaporatif soğutucular ya-
pıları gereği düşük maliyetli ve açık alan soğutmasına 
uygun cihazlardır. Bu sistemler pek çok uygulama ala-
nına sahip olduğu gibi diğer sistemlerle entegre kulla-
nımları da yaygın olarak ortaya çıkmaktadır.Bu çalış-
mada ise bir kafeterya ortamında halihazırda kurulu 
olan bir Evaporatif soğutma cihazının ölçümleri ger-
çekleştirilmiş ve çalışma karakteristikleri incelenerek 
termodinamik analizler yapılmış ve sistem verimliliği 
ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Evaporatif Soğutma, Buharlaşma, 
Nemlendirme, İklimlendirme

ABSTRACT

Air conditioning applications are one of the most ener-
gy consuming parts of the systems and have high ope-
rating costs. In the middle-climate region countries like 
Turkey, especially in summer periods energy consump-
tion for air conditioning increases. In addition, in pub-
lic environments, such as cafeterias and shopping mal-
ls, it is necessary to install and operate highly complex 
systems in order to be able to reach the control condi-
tions of ambient air. In last decades, researches focu-
sed on developing energy efficient air conditioning sys-
tems. Evaporative cooling systems, one of the oldest 
known air conditioning systems, have been developed 
to provide solutions to these problems. Evaporative 

coolers are suitable for low cost and open space coo-
ling applications due to their properties and construc-
tion. These systems have many application areas and 
their integrated usage with other systems is also com-
mon. In this study, measurements of evaporative co-
oling device in a cafeteria were carried out and ther-
modynamic analyses were made by studying working 
characteristics.

Key Words: Evaporatıve Cooling, Evaporation, 
Humidification, Air Conditioning

1. GİRİŞ

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana insanla-
rın ihtiyaçları teknolojinin gelişimine yön vermiştir. 
İnsanlığın barınma, yeme, içme gibi temel ihtiyaçların-
dan biri de iklimlendirmedir. Zor şartlarda hayatta kal-
ma mücadelesi veren insan, bulunduğu çevreye adapte 
olamadığı durumlarda çeşitli yollarla çevresini yaşanır 
hale getirmeyi başarmıştır. İklimlendirme genel olarak 
belirli bir hacme ait havanın ısıtma, soğutma, havalan-
dırma, nemlendirme, nem alma v.b yollarla şartlandırıl-
masıdır. İklimlendirme işlemlerinin çeşitli uygulamaları 
mevcut olmakla birlikte günümüzde de gözde bir çalış-
ma alanı olup sürekli geliştirilen bir konu haline gelmiş-
tir. İklimlendirme alanında yapılan çalışmalar incelen-
diğinde, bunların enerji verimliliği yüksek sistemlerin 
geliştirilmesi odağında gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Soğutma sistemlerinin iklimlendirme içersindeki öne-
mi oldukça büyüktür. Özellikle orta kuşak ülkelerinde 
soğutma için harcanan enerjinin toplam enerji tüketi-
mi içersinde önemli bir paya sahip olduğu bilinmekte-
dir. Özellikle de insan nüfusu ile bağlantılı olarak top-
lu kullanım alanlarının artması ile avm, okul, hastane 
v.b. mekanlarda kışın dahi soğutma ihtiyacı duyulduğu 
durumlar meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalar ge-
leneksel gaz sıkıştırmalı iklimlendirme cihazlarının ve-
rimliliklerini artırmak üzerine yoğunlaştığı kadar yeni 
sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar da oldukça 
yaygın hale gelmiştir.

Evaporatif soğutma sistemleri oluşan bu soğutma ih-
tiyacını kolaylıkla karşılayabilecek yüksek verimlilik 
değerlerinde çalışan cihazlardır. Kurulum ve işletme 
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maliyetlerinin oldukça düşük olmaları ve son yıllar-
da yapılan çalışmalar ile daha da kullanışlı sistemler 
haline gelmeleri, evaporatif soğutucuları hem bilim-
sel hem de ticari anlamda ilgi odağı haline getirmiştir. 
Ülkemizde de evaporatif soğutma sistemleri üzerine 
yapılan çalışmalar oldukça yaygınlaşmıştır.

1.1 Evaporatif Soğutma

Evaporatif soğutma sistemi suyun buharlaşması me-
kanizmasından faydalanılarak hava üzerinde soğu-
ma etkisinin oluşturulması işlemidir. Bilindiği üze-
re buharlaşma işlemi endotermik(ısı alan) bir işlemdir 
ve sürekliliği için bir ısı kaynağına ihtiyaç duymakta-
dır. Evaporatif soğutma sistemlerinde, hazırlanan ıslak 
yüzey üzerinde hava akışının oluşması sağlanmakta-
dır. Oluşturulan bu hava akışı hem buharlaşmayı olum-
lu etkilemekte hem de suyun buharlaşma ısısı havadan 
çekildiği için hava tarafında serinlik efekti sağlanmak-
tadır. Evaporatif soğutma sistemleri direkt evapo-
ratif soğutucular (DES), endirekt evaporatif soğutu-
cular (EES) ve bütünleşik sistemler olarak üç grupta 
incelenebilir. 

Direkt evaporatif soğutucularda, ortama gönderilecek 
olan soğutma havası buharlaşmanın gerçekleştiği yü-
zeyle temas etmekte ve serinlemenin yanı sıra nem-
lenmektedir de.Bu sistemlerde buharlaşma işleminin 

oluşması için nemli yüzeyler üzerinde hava akışı oluş-
turma ya da hava akışı içersine nozullar vasıtasıyla su 
püskürtme işlemleri uygulanmaktadır. 

Direkt evaporatif soğutucularda soğutma havasının 
nemlenmesi dolayısıyla direkt evaporatif soğutma sis-
temlerinde geri dönüş havasının soğukluğundan fay-
dalanması imkansız hale gelmektedir. Bu sistemler ta-
mamen taze hava ile çalışan sistemler olup soğutma 
kapasiteleri büyük oranda dış ortam şartlarına bağlı-
dır. Yüksek sıcaklık ve düşük nemin hakim olduğu ku-
rak iklimlerde sistem performansının arttığı bilinmek-
tedir. İdeal bir direkt evaporatif soğutma sisteminde 
buharlaşmanın gerçekleştiği ortam tamamen yalıtılmış 
olmalı ve buharlaşma suyu ile soğutma havası arasın-
da sonsuz temas yüzeyi oluşması öngörülmektedir. 
Buharlaşma veriminin 100% olduğu durumda soğutma 
havası, başlangıç şartlarındaki çiğ noktası sıcaklığına 
kadar soğutulabilir. Bu işleme adyabatik buharlaşma 
işlemi denir. Şekil.1’de direkt evaporatif soğutma sis-
temleri şematik olarak gösterilmiştir. Direkt evapora-
tif soğutma işleminin psikrometrisi Şekil.2’de gösteril-
mektedir. Burada sistem girişindeki havanın özellikleri 
1 noktası ile işaretlenmiştir. 1-2 arasında hava evapo-
ratif soğutma işlemine maruz bırakılmaktadır ve 2’ ile 
gösterilen nokta ise havanın soğutulabileceği en düşük 
sıcaklık noktasını vermektedir.

 Şekil.1 a)Fan-Petek Evaporatif soğutucu.   b) Püskürtmeli evaporatif soğutucu.

Şekil.1’de gösterilen hal noktaları, Şekil.2’de verilen 
psikrometrik diyagram üzerinde gösterilmiş ve noktalar 
arasındaki işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Şekil.2-Direkt evaporatif soğutma 
işleminin psikrometrik gösterimi
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Yapılan uzun süreli çalışmalarda direkt evaporatif 
soğutucuların nemli iklimlerde de kullanılabilmesini 
sağlayabilecek çözümler araştırılmıştır. Endirekt 
evaporatif soğutma sistemlerinde ise, soğutma havası, 
direkt evaporatif soğutma yöntemi ile soğutulmuş bir 
hava kütlesine ısısını vermektedir. 

Bu işlemde bir hava-hava ısı değiştirici kullanılmaktadır. 
Isı değiştirici uygulaması ile havanın nemlendirilmeden 
de soğutulması mümkün kılınmış ve evaporatif 
soğutma işlemi nemli iklim koşulları altında da konfor 
şartlarını sağlayabilir hale gelmiştir. Endirekt evaporatif 
soğutucu Şekil.3’te şematik olarak gösterilmektedir. 
Şekil.4’te ise endirekt evaporatif soğutma işleminin 
psikrometrisi verilmiştir.

Şekilde de görüleceği üzere bu sistemlerde soğutma 
havasının sirkülasyonu için ikinci bir fan ihtiyacı du-
yulmaktadır bu nedenle bu sistemlerin enerji sarfiya-
tı direkt evaporatif soğutuculara göre daha yüksektir. 
Ayrıca sistemde kullanılan hava-hava tipi ısı değiştiri-
cinin verimi de sistem verimini doğrudan etkilemekte-
dir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sistemlerin ve-
rim değerlerinin direkt evaporatif soğutuculara kıyasla 
daha düşük olduğunu ancak konfor şartlarını sağlaya-
bilmesi ve geleneksel gaz sıkıştırmalı sistemlere göre 
çok daha yüksek verim değerleri elde etmesi yönün-
den uygulamaya elverişli sistemler olduğu da ortaya 
konulmuştur.

Psikrometrik diyagramda da görüldüğü üzere bu sis-
temlerde iki farklı hava kütlesinin özellik değişimleri 
incelenmektedir. 1 noktasında,  direkt evaporatif so-
ğutucu birimine giden taze havanın özellikleri işaret-
lenmiştir, 1-2 noktaları arasında buharlaşma peteği 
üzerinden geçirilen hava nemlendirilerek soğutulmak-
tadır. 2-3 noktaları arasında, hava-hava tipi ısı değiş-
tiricisine girerek esas soğutma havasının ısısını alan 
nemli hava 3 noktası ile gösterilen özelliklerde sistem-
den atılmaktadır. 

1’ noktası olarak işaretlenen ve 1 noktası ile aynı yere 
isabet eden nokta esas soğutma havasının hava-ha-
va ısı değiştiricisine girmeden önceki özelliklerini gös-
termektedir.1’-4 arasında ısı değiştiriciden geçirilerek 
nemlendirilmeksizin soğutulan hava, doğrudan iklim-
lendirilecek alana gönderilmektedir. Psikrometrik di-
yagramda belirtilen hal noktaları Şekil.3’te sistemin 
şematik gösterimi üzerinde de gösterilmektedir.

Bütünleşik sistemler ise iki kademeli (direkt-endirekt) 
evaporatif soğutma sistemleri veya evaporatif soğut-
ma sistemleri ile geleneksel iklimlendirme yöntemle-
rinden birinin entegrasyonundan meydana gelen sis-
temler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemlerde 
evaporatif soğutucunun ön soğutma birimi olarak kul-
lanılmasının yaygın olması ile birlikte çeşitli nem alma 
sistemleri ile de kullanıldığı durumlar bulunmaktadır. 

Şekil.3-Endirekt evaporatif soğutucu

Şekil.4-Endirekt evaporatif soğutma 
işleminin psikrometrik gösterimi
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Şekil.5-Bütünleşik evaporatif soğutucu

Şekil.6-Bütünleşik evaporatif soğutucunun 
psikrometrik gösterimi

Uzun yıllar boyunca yapılan yoğun çalışmalar sonu-
cunda ortaya çıkan bütünleşik evaporatif soğutma 
sistemleri ile evaporatif soğutmanın kullanım alanları 
yaygınlaşmış ve geleneksel sistemlere kıyasla yüksek 
verimlilikle çalışan sistemler elde edilmiştir. 

Şekil.5’te geleneksel bir gaz sıkıştırmalı sisteme eva-
poratif soğutucu birimi entegrasyonu ile elde edil-
miş bütünleşik bir evaporatif soğutucu şematik olarak 
gösterilmektedir.

Şekil.5’te şematik olarak gösterilen bütünleşik evapo-
ratif soğutucunun psikrometrik gösterimi Şekil.6’da 
gösterilmektedir. 

Dış ortamdan alınan taze hava psikrometrik diyagram 
üzerinde 1 noktası ile işaretlenmiştir. 1-2 noktaları 
arasında direkt evaporatif soğutma işlemi ve 2-3 nok-
taları arasında ise geleneksel soğutma işlemi uygula-
nan taze hava iklimlendirilmek istenen alana doğrudan 
gönderilmiştir. 

Burada 3’ ile belirtilen nokta sistemin çiğ noktasıdır. 
Yapılan literatür araştırmalarında özellikle de bütün-
leşik sistem uygulamalarının çok çeşitli şekillerde ger-
çekleştirildiği görülmektedir [15].

2. EVAPORATİF SOĞUTMA UYGULAMALARI

Evaporatif soğutma yani bir diğer deyişle buharlaşma-
nın soğutma efekti yüzyıllardır kullanıldığı bilinen bir so-
ğutma yöntemidir. Elde edilen bulgular doğrultusunda 
antik çağlara kadar uzanan bir tarihi olduğu ortaya çı-
kartılmıştır. Geçmişten günümüze bilişim, gıda, tıp, ta-
rım, hayvancılık ve daha pek çok örnekle çeşitlendiri-
lebilecek alanda uygulamalarının varlığı bilinmektedir. 
Örneğin İran kuru iklime sahip orta doğu ülkelerinde, ko-
nut mimarisini dahi etkileyecek şekilde yaygın bir kulla-
nıma sahiptir.  Evaporatif soğutma sistemleri özellikle 
açık alan soğutmasına elverişli olmaları sayesinde kurak 
bölgelerde tarıma elverişli alanların oluşturulması, hay-
vancılık için elverişli şartların sağlanması gibi pek çok 
amaçla yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Ayrıca nemli havanın özellikle ihtiyaç haline geldiği 
tekstil fabrikaları, dökümhaneler, mekanik atölyeler ve 

bilumum kimya sanayisinde evaporatif soğutma sis-
temleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.1 LİTERATÜRDE EVAPORATİF SOĞUTMA

Yapılan araştırmalar sonucunda görülmüştür ki, evapo-
ratif soğutma sistemlerinin uygulamaları ile ilgili çok sa-
yıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalar yoğunlukla yük-
sek verimli sistemlerin geliştirilmesine yönelik olmakla 
birlikte farklı uygulama alanlarının oluşturulmasına yö-
nelik çalışmalar da mevcuttur.

Timmos v.d. yaptıkları çalışmada Kuzey Karolina bölge-
sinde kurulu bir kanatlı hayvan çiftliği için direkt evapo-
ratif soğutucu tasarımı gerçekleştirmiş ve soğutucuyu 
uygulamalı olarak incelemişlerdir. Deneysel çalışmaları 
sonucunda direkt evaporatif soğutucuların çalışma ka-
rakteristiklerini ortaya koyarak yüksek verimli sistemler 
olduğunu vurgulamışlardır [6].
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McNeil v.d. orta-güney Birleşik Devletlerde bulunan bir 
domuz çiftliği için direkt evaporatif soğutma sistemlerini 
uygulamalı analizlerini içeren bir çalışma yürütmüşler-
dir. Yaptıkları çalışma sonucunda bu sistemlerin özellikle 
yaz aylarında yüksek verimlerde çalıştığını vurgulamış-
lardır [7].

Dağtekin v.d çalışmalarında güney-doğu Türkiye bölge-
sinde bulunan bir kanatlı hayvan çiftliği için tasarlanmış 
üç farklı soğutma sistemini karşılaştırmalı olarak incele-
mişlerdir. Deneysel olarak test ettikleri üç sistem hava 
kanallarının toprak altından geçirilmesi ile soğutma el-
desi, püskürtmeli evaporatif soğutucu ve direkt evapo-
ratif soğutucu sistemlerinden oluşmaktadır. Elde edilen 
veriler doğrultusunda direkt evaporatif soğutucuların 
diğer sistemlere göre daha yüksek verimliliğe sahip sis-
temler olduğu görülmüştür [8].

Demirbaş E. çalışmasında petekli direkt evaporatif so-
ğutma sistemlerinin Türkiye’nin Samsun ili şartlarındaki 
çalışma karakteristiklerini irdelemiştir. Uygulamalı ola-
rak yürütülen bu çalışmada, imalatı gerçekleştirilen bir 
evaporatif soğutucu yılın farklı dönemlerinde farklı hava 
hızlarında test edilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultu-
sunda dış ortam havasının 75%’den daha düşük nem de-
ğerleri ve düşük hava hızlarında sistemin oldukça yük-
sek verimlilikte çalıştığını ortaya koymuştur [9].

Koç N. yürüttüğü çalışmada Çukurova/TÜRKİYE bölge-
si yaz iklim koşullarında direkt evaporatif soğutucula-
rın verimliliği üzerine yoğunlaşmıştır. Gerçekleştirilen 
deneysel çalışmalarda sabit hava debisi altında buhar-
laşma peteğine gönderilen farklı su debileri için sistem 
karakteristikleri ortaya konulmuştur. 2 L/dk, 4L/dk ve 
6 L/dk su debileri için ayrı ayrı gerçekleştirilen testler 
sonucunda 2 L/dk su debisinde buharlaşma veriminin 
maksimum değere ulaştığı ve en yüksek sıcaklık düşü-
münün bu değerde sağlandığı ortaya konulmuştur[10].
Hurmuzi A. A. çalışmasında 7 kW (Yaklaşık 24000 BTU) 

soğutma kapasitesine sahip bir gaz sıkıştırmalı split kli-
ma sisteminin verim değerlerini yükseltmek amacıy-
la sistemde bulunan yoğuşturucu birimine giren havayı 
püskürtmeli evaporatif soğutucular ile ön soğutma işle-
mine tabi tutmuştur. Dış ortam havasının 32 ila 45oC ve 
45 ila 80% bağıl nem koşulları arasında değiştiği deney-
sel çalışmalar yürütülmüş ve evaporatif soğutucu en-
tegrasyonu ile klima sisteminin soğutma etkinlik katsa-
yısı(COP) değerinde 36 ila 49% arasında artış olduğu not 
edilmiştir [11].

Heiderinejad G. v.d. yürüttükleri çalışmada gece ışıma-
sı, soğutucu serpantin ve evaporatif soğutucu birimle-
rinden oluşan bütünleşik bir soğutma sisteminin Tahran, 
İran koşullarında çalışma karakteristiklerini araştırmış-
lardır. Geliştirilen sistemde gece ışıması mekanizması 
ile elde edilen soğuk suyun gönderildiği soğutma ser-
pantini ön soğutma birimini, evaporatif soğutucu ise 
ikinci soğutma birimini meydana getirmektedir. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda ön soğutma biriminde 8 
ve evaporatif soğutucuda 5,5oC olmak üzere toplamda 
13,5oC sıcaklık düşümü sağlandığı ortaya konulmuştur. 
Yapılan analizlerin değerlendirilmesi sonucunda eşit so-
ğutma kapasitesi için yalnız soğutma serpantini kulla-
nılması durumunda verimin düştüğü, yalnız evaporatif 
soğutucu kullanılması durumunda ise konfor şartlarının 
sağlanamadığı vurgulanmıştır [12].

Min-Hwi Kim v.d. geliştirdikleri 100% taze hava ile çalı-
şan direkt-endirekt bütünleşik evaporatif soğutucunun 
bir değişken hava debili(VAV) klima santrali ile karşılaş-
tırılmasını içeren bir çalışma yürütmüşlerdir. Geçiş mev-
simleri ve yaz dönemi boyunca süren testlerden elde 
edilen sonuçlar ışığında iki sistemin karşılaştırmalı ana-
lizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler geliştirilen bü-
tünleşik sistemin değişken hava debili sisteme göre 51% 
seviyesinde enerji tasarrufu sağladığını ortaya koymuş-
tur. Geliştirilen sistemin şematik gösterimi Şekil.7’de 
gösterilmektedir [13].

Şekil.7-100% Taze hava ile çalışan Direkt Evaporatif ve Endirekt Evaporatif Soğutucunun 
beraber çalışma sistemi şematik gösterimi [13]
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B. Tashtoush v.d. gerçekleştirdikleri çalışmada, atık ısı 
gibi düşük ısı kaynaklarından beslenebilen bir açık ab-
sorbsiyonlu soğutucu geliştirmiş ve bu sistemi bir eva-
poratif soğutucu ile akuple etmişlerdir. Oluşturulan 
sistemde gerçekleşen çevrim bilgisayar ortamında si-
müle edilmiş ve sistemin değişen çalışma şartları altın-
daki çalışma karakteristikleri incelenmiştir. 

Gerçekleştirilen analizler sonucunda direkt-endirekt 
evaporatif soğutucu entegrasyonu ile sistemin soğut-
ma etkinlik katsayısının (COP) yaklaşık olarak 20% ora-
nında yükseldiği kaydedilmiştir. Geliştirilen bütünleşik 
sistemin çalışma şeması Şekil.8’de verilmiştir [14].

J. R. Camargo v.d. çalışmalarında absorbsiyon nem alma 
sistemi ile akuple bir bütünleşik evaporatif soğutma 
sistemini termodinamiğin 1. ve 2. yasalarına göre analiz 
ederek sistemin termo-ekonomik karakteristiğini 
ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında Exergetic 
Manufacturin Cost (EMC) yaklaşımı kullanılarak 
sistemin işletme maliyetlerinin optimizasyonu 
hedeflenmiştir. Reaktivasyon havası/İşlem havası 
(R/P) ve reaktivasyon sıcaklığındaki değişimin işletme 
maliyetleri üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmada 
R/P oranının 1 olduğu durumda 82,2 ve 71,1oC 
reaktivasyon sıcaklıkları ve R/P oranının 0,847 olduğu 
durumda 71,1oC reaktivasyon sıcaklığı için analizler 

gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda en düşük 
maliyetlerin 0,847 R/P oranı ve 71,1oC reaktivasyon 
sıcaklığı şartlarında elde edildiği belirtilmiştir[15].

A. P. Sawant v.d. çalışmalarında pencere tipi bir klima-
nın yoğuşturucu birimine giren havayı evaporatif so-
ğutma ile ön soğutarak sistemin yoğuşturucu basıncını 
düşürmeyi ve bu sayede sistem COP’sini yükseltme-
yi hedeflemişlerdir. Deneysel çalışmalarda önce pen-
cere tipi klima yalın olarak çalıştırıldığı ardından şebe-
ke suyu kaynaklı evaporatif soğutucu entegrasyonlu 
bütünleşik sistemin çalıştırıldığı ve son olarak da kli-
ma içersinde yoğuşan suyun buharlaşma peteklerin-
de kullanıldığı üç kurgu uygulanmıştır. Farklı dış hava 
şartlarında gerçekleştirilen testler sonucunda, sistem-
de yoğuşan suyun evaporatif soğutucuda kullanılması 
durumunda sistemin en yüksek verim değerine ulaştığı 
ortaya konulmuştur [16].

P. Martinez v.d. çalışmalarında bir split klima ünitesine 
ait yoğuşturucu birimi girişinde petekli evaporatif so-
ğutucu entegrasyonu ile meydana getirdikleri bütün-
leşik sistem üzerinde, petek kalınlığının sistem üze-
rindeki etkilerini araştırmışlardır. Deneysel çalışmada 
oluşturulan sistemin soğutma kapasitesi 2500 W ola-
rak belirlenmiş ve sisteme 50 mm, 100 mm ve 150 mm 
kalınlıkta buharlaşma petekleri yerleştirilerek testler 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusun-
da 50 mm kalınlığa sahip peteğin yeterli ön soğutma-
yı gerçekleştiremediği, 150 mm kalınlıktaki peteğin ise 
yüksek basınç düşümüne sebep olduğu kaydedilmiş ve 
100 mm petek kalınlığının yoğuşturucu basıncındaki 
en yüksek düşüşü sağlayarak sistem verimini yüksek 
oranda iyileştirdiği kaydedilmiştir. Oluşturulan deney 
düzeneği prototipi Şekil.9’da verilmiştir [17].

Makale

Şekil.8-Absorbsiyonlu-Evaporatif Bütünleşik 
Soğutucu çalışma şeması[14].

Şekil.9-Evaporatif soğutucu destekli 
Split Klima prototipi [17]

NİSAN MAYIS HAZİRAN 2017 YIL: 20 SAYI: 7766



Makale
Z. Huan v.d. hava soğutmalı bir yoğuşturucunun giriş 
havasını alüminyum folyo dolgulu bir direkt evaporatif 
soğutucu ile ön soğutarak sistem verimindeki 
değişimi ve petek malzemesinin evaporatif 
soğutma üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışma 
yürütmüşlerdir. Çalışmada tasarlanan sistemin imalatı 
gerçekleştirilerek deneysel çalışmalar yapılmış ve 
sistemin termodinamik analizi gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen deney verileri doğrultusunda buharlaşma 
peteğine alüminyum folyo dolgu ilavesi ile buharlaşma 
veriminin artırıldığı ve evaporatif soğutucu 
entegrasyonu ile oluşturulan bütünleşik sistemde 
14,7% verim artışı sağlandığı kaydedilmiştir [18].

W. Tipsaenporm v.d. çalışmalarında bir kompakt 
termoelektrik iklimlendirme sistemine direkt evaporatif 
soğutucu entegrasyonu ile geliştirdikleri bütünleşik 
sistemin deneysel çalışmalarını yürütmüşlerdir. 
Geliştirdikleri sistemde direkt evaporatif soğutucu ile 
üretilen soğuk hava ile termoelektrik soğutucuların 
sıcak yüzeylerinden ısı çekilmesi hedeflenmiştir. Direkt 

evaporatif soğutucu entegrasyonu ile, toplam soğutma 
kapasitesinde 40,6% ve sistem COP’sinde 20,9% artış 
gözlemlendiği kaydedilmiştir [19].

R. Philips tarafından yürütülen çalışmada bir direkt 
evaporatif soğutucu ile bir soğutma serpantini 
akuple edilerek oluşturulan bir bütünleşik soğutma 
sisteminin analizleri gerçekleştirilmiştir. Sistem 
bileşenlerinin lokasyon değişiminin verim üzerindeki 
etkisinin araştırıldığı çalışmada sistem bileşenleri; 
serpantin-buharlaşma peteği-fan, buharlaşma peteği-
serpantin-fan, fan-serpantin-buharlaşma peteği ve 
fan-buharlaşma peteği-serpantin olmak üzere dört 
farklı kurgu ile yerleştirilerek deneysel çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Test sonuçlarından elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda fan-serpantin-buharlaşma 
peteği sıralaması ile sistem veriminin maksimum 
değere ulaştığı gözlemlenmiştir. Deneysel çalışmalarda 
oluşturulan kurguların şematik gösterimi Şekil.10’da 
verilmiştir [20].

2.2 UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Evaporatif soğutma sistemleri üzerinde gerçekleşti-
rilen çalışmalar ile elde edilen sonuçlar sayesinde bu 
sistemlerin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. 

İtalya’da bulunan Parchi Del Garda Hotel’de yaz mev-
simi için soğutma ihtiyacı kış mevsimi için ise nem-
lendirme ihtiyacı endirekt evaporatif soğutucular ile 
karşılanmaktadır. Hotel alanına kurulu 3500 m3/h ve             

4500 m3/h hava debili iki ayrı santral ile konferans sa-
lonları, restoranlar ve toplamda 233 adet olmak üzere 
misafirlerin konakladığı odaların iklimlendirmesi sağ-
lanmaktadır. Kurulu bu sistemlerin yaz dönemi boyunca 
113 kW’a kadar güç tasarrufu sağladığı belirlenmiştir.

Teknoloji firmalarından Fujitsu’nun Nürnberg, 
Almanya’da kurduğu 480 m2 alan üzerine yerleştiril-
miş ve 2500’ün üzerinde sunucuya hizmet veren veri 
merkezinin iklimlendirilmesinde püskürtmeli direkt 

Şekil.10-R. Philips’in çalışmasında uyguladığı deneysel kurguların şematik gösterimi [20]
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Şekil.11-Su Soğutma Grubu (Çiller) yoğuşturucularına 
evaporatif ön soğutma uygulaması şematik gösterimi

evaporatif soğutucular kullanılmaktadır. Aynı zamanda 
otomatik kontrol sistemi ile kontrol edilen sistem, hac-
min şartlarına göre nemlendirme veya doğal soğutma 
şeklinde çalışmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucun-
da binada soğuk su serpantinlerinin kullanılması duru-
muna göre 90%’a varan oranda enerji tasarrufu sağ-
landığı ortaya konulmuştur.

Madrid, İspanya’da bulunan Penagrandemetro istas-
yonu İspanya’nın en işlek metro istasyonlarından biri 
olma özelliğine sahiptir. İstasyonda insan ve taşıt ge-
çişi ile ortaya çıkan yüksek ısının uzaklaştırılması özel-
likle de yaz aylarında önemli bir ihtiyaç haline gelmiş-
tir. İstasyonun soğutulması dış hava şartlarının 35oC 
olduğu yaz aylarında dış ortamdan çekilen taze hava-
ya pulvarize su püskürtülmesi ile sağlanmaktadır. 277 
kg/h debide su buharlaşması kapasitesi ile çalışan bu 
püskürtmeli direkt evaporatif soğutucunun soğutma 
kapasitesi 400,91 kW olarak belirlenmiştir. 2006 yılın-
da yapılan ölçümlerde sistemin 7-25 Haziran tarihleri 
arasında geçen süre boyunca 1600 kWh enerji tüketi-
mi ile çalıştığı saptanmış ve aynı işlemin soğutma ser-
pantinleri ile yapılması halinde 40000 kWh enerji tüke-
timi gerçekleşeceği belirlenmiştir.

Pakistan’da bulunan Saphire tekstil fabrikasında yük-
sek kapasitelerde farklı türlerde iplik üretimi gerçek-
leştirilmektedir. İplik üretiminde kullanılan yöntem-
ler göstermiştir ki üretim ortamının hava şartları ürün 
kalitesi üzerinde büyük öneme haizdir. Fabrikada nem 
ve sıcaklık gibi hava koşullarının kontrol altında tutul-
ması amacıyla püskürtmeli direkt evaporatif soğutma 
sistemleri kullanılmaktadır. Yakın zamanda sistemin 
pülverizatörlerinin orta basınç pülverizatörleri ile de-
ğiştirilmesi sonucunda önemli oranda su ve enerji ta-
sarrufunun sağlandığı kaydedilmiştir [21].

Aydın, Türkiye’de bulunan Forum alışveriş merkezi içer-
sindeki mağazaların iklimlendirilmesi fancoil sistemleri 
ile sağlanmaktadır. Yaz aylarında fancoil ünitelerine su 
soğutma grupları (çiller) ile soğuk su sağlanmakta ve 
mağazalardan çekilen ısı her bir mağazaya yerleştirilen 
kalorimetreler ile ölçülmektedir. AVM bloklarından biri 
için kullanılan 150 kW kapasiteli çiller grubunun veri-
minin artırılması amacı ile yoğuşturucu girişine petek-
li direkt evaporatif soğutucular yerleştirilmiştir. 2016 
yılı boyunca sistemden alınan ölçümler sonucunda 
sistem verimliliğinde 13 ila15% arasında artış olduğu 
kaydedilmiştir. Geliştirilen sistemin şematik gösterimi 
Şekil.11’de verilmiştir.
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3. ÖRNEK UYGULAMA

Bu çalışmada, Manisa’da kurulu ve kullanılmakta olan 
bir kafeteryanın açık hava kısmını ihtiva eden bahçe-
sinde kurulu bir direkt evaporatif soğutucunun ölçüm-
leri ve analizleri gerçekleştirilmiştir.

3.1. SİSTEM TANIMI VE ÖLÇÜMLER

Analizleri gerçekleştirilen direkt evaporatif soğutucu 
84 m2 açık alanın iklimlendirilmesinde kullanılmakta 

ve 4 adet buharlaşma peteği, 1 fan, 1 su pompası, 
su dağıtma kanalları ve hava kanallarından meydana 
gelmektedir. 

Evaporatif soğutucu çıkışına yerleştirilen fan, dış or-
tamdan emilen havanın buharlaşma peteklerinden 
geçirilerek soğutulmasından sonra 0,4 m çaplı daire-
sel kesitli havalandırma kanalı vasıtasıyla soğutula-
cak ortama iletilmesi işlemini gerçekleştirmektedir. 
Evaporatif soğutucu bileşenleri Şekil.12’de, soğutulan 
alanın şematik gösterimi Şekil.14’de gösterilmektedir.

Testlerde ilk olarak sistem girişindeki koşulların be-
lirlenmesi için dış ortam hava şartları kaydedilmiş-
tir. Sistem çıkışında hidrodinamik akışın oluşumu göz 
önünde bulundurularak ve ASHRAE standard 55 [22] e 
uygun olarak sıcaklık, nem ve hava hızı değerleri kay-
dedilmiştir. Hız ölçümleri Tcehbycheff kuralına [23] uy-
gun olarak dairesel kesitli kanallar için gerekli ölçüm 
noktalarının belirlenmesi ile küresel hız ölçüm probu 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sistemin enerji tüke-
timi, elektrik giriş hattına bağlanan bir enerji analizö-
rü ile ölçülerek kaydedilmiştir.Sistem üzerinde ölçü-
len veriler 1 saatlik bir süre boyunca her 5 dakikada bir 
kaydedilmiştir.

Soğutulacak alana inşa edilmiş olan direkt evaporatif 
soğutucunun şematik gösterimi Şekil.13’de gösteril-
mektedir. Burada gösterilen soğutucuda 4 adet hava 
giriş menfezi bulunmaktadır. Şekilde 1 ile belirlenen 
noktalar taze hava girişlerini göstermektedir, 2 ile gös-
terilen nokta ise soğutulmuş havanın alana verildiği 
kanal içersindeki halini belirtmektedir.

Şekil.12-Direkt evaporatif soğutucu üst görünüş şematik gösterimi.

Şekil.13-Direkt Evaporatif Soğutucu şematik gösterimi Şekil.14-Soğutulan alanın şematik gösterimi
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3.2 ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

Enerji, hareket kabiliyetinin nicel verisi olarak tanım-
lanabilir. Ekserji ise, iş veya iş kabiliyetidir veya bir di-
ğer tanım ile bir sistemin sahip olduğu enerjinin kalitesi 
olarak tanımlanabilmektedir. Basit bir tanım ile bir sis-
temin enerji verimliliği elde edilen işin harcanan ener-
jiye oranı yani gaye/bedel olarak belirtilebilineceği gibi 
farklı yaklaşımlar da mevcuttur. Bu çalışmada incele-
nen sistemin enerji verimliliği, soğutma etkinlik kat-
sayısı (COP) olarak tanımlanmış ve sistemin çektiği ısı 
(           ), sistemi enerji tüketimine (           ) oranı 
şeklinde ortaya konulmuştur. Burada  , sistemde 
meydana gelen duyulur soğutma miktarına eşittir ve 
Şekil.15’te verilen psikrometrik diyagram üzerinde de-
taylı olarak gösterilmektedir. 

Direkt Evaporatif Soğutucu kontrol hacmi için;

Kuru Hava Kütle Eşitliği: 

Su Kütle Eşitliği:

Enerji Dengesi:

Soğutma Etkinlik Katsayısı: 

Ekserji Dengesi:

Direkt evaporatif soğutma işleminde gerçekleşen buharlaşma işlemi adyabatik buharlaşma işlemidir ve bu işlem 
sabit sıcaklıkta meydana gelmektedir. İşlem sıcaklığında su sıcaklığı değişmediği için ekserji değişimi hesabın-
da faz değişimi göz önünde bulundurulmalıdır ve sistemin ekserji verimliliği aşağıdaki şekilde ortaya konulabilir:

Sisteme Sağlanan Ekserji:

Sistemden Elde Edilen Ekserji: 

Direkt Evaporatif Soğutucu ikinci yasa verimi;

eşitlikleri ile hesaplanmıştır.

Şekil.15-Soğutma işleminin psikrometrik gösterimi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Bir sistemin analizinde kullanılan ekserji verimliliği yöntemi sistemin enerji verimlilik tanımına göre değişiklik gös-
termektedir. Yukarıda verilen enerji verimlilik tanımını sağlayan ekserji verimliliğinin belirlenebilmesi için sistem-
de ürün ve yakıt tanımları yapılması gerekmektedir. İncelenen direkt evaporatif soğutma sisteminde sistemden 
elde edilen ekserji soğutulmuş hava’nın ekserji değişimi, sisteme sağlanan ekserji ise buharlaşma suyu’nun ek-
serji değişimi olarak tanımlanabilir. Bu durumda sistemin ekserji verimi; ürün tarafındaki ekserji değişiminin yakıt 
tarafındaki ekserji değişimine oranı şeklinde tanımlanabilir [24].
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3.3 ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Sistemin soğutma kapasitesi, enerji tüketimi, soğutma 
etkinlik katsayısı ve ekserji veriminin zamana bağlı de-
ğişimini gösteren grafikler sırasıyla Şekil.16, Şekil.17, 
Şekil.18 ve Şekil.19’da verilmiştir.

Şekil.16’da görüldüğü üzere sistemin soğutma kapa-
sitesi 23,05 ila 17,58 kW arasında değişiklik göster-
miştir. Alınan ilk ölçümlerde daha düşük olan soğut-
ma kapasitesi değerleri zamanla sistem kararlı hale 
geldiğinde küçük değişiklikler göstermiştir. Sistemin 
başlangıç performansının düşük olmasının sebebi, bu-
harlaşma peteğinin henüz homojen olarak ıslanmamış 
olması ve buna bağlı olarak buharlaşma yüzeyinin tam 
kapasitesine ulaşamamasına bağlıdır.

Sistemin enerji tüketimi 0,92 ila 0,76 kW arasında de-
ğişen bir karakter sergilemektedir. Enerji tüketiminde-
ki bu dalgalanma su sirkülasyon pompasının belirli pe-
riyodlarla durup çalışmasından ve şebekede meydana 
gelen voltaj değişiminden kaynaklanmaktadır.

Sistemin soğutma etkinlik katsayısı grafikte de görüldü-
ğü üzere 30,33 ila 20,48 gibi geniş bir aralıkta değişim 
göstermektedir. Bu durum enerji tüketimindeki dalga-
lanmalar ve soğutma kapasitesindeki değişimlerin doğ-
rudan etkisi ile meydana gelmektedir. Başlarda düşük 
seyreden COP değeri enerji tüketiminin minimuma indi-
ği noktada maksimum değerine ulaşmış ardından kararlı 
bir halde devam etmiştir.

Sisteme ait ekserji verimi değerleri başlarda yüksek ol-
makla birlikte ani bir düşüş göstermiş ancak sonrasın-
da yükselen bir doğrultuda ilerlemiştir. Verim değerinin 
0,486 ila 0,344 arasında değişiklik gösterdiği grafikte 
görülmektedir. Sistemin ekserji verim değerleri sistem 
verimliliğini doğrular nitelikte düşük kayıplarla çalıştığını 
doğrular niteliktedir.

4.SONUÇLAR

 Bu çalışmada evaporatif soğutma sistemleri detay-
lı olarak tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Literatürde 
ve piyasada mevcut uygulamalar geniş bir yelpaze-
de incelenerek bu cihazların günümüzde geldiği du-
rum ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Evaporatif soğutma 
sistemlerinin oldukça yüksek verim değerlerinde çalı-
şan cihazlar olduğu ve bu sistemlerle oluşturulan bü-
tünleşik sistemlerdeki verim artışı açıkça görülmek-
tedir. Yapılan deneysel incelemeler sonucunda sistem 

Şekil.16-Soğutma kapasitesinin 
zamana bağlı değişimi

Şekil.18-Soğutma etkinlik katsayısının 
zamana bağlı değişimi

Şekil.19-Ekserji veriminin zamana bağlı değişimi

Şekil.17-Enerji tüketiminin zamana bağlı değişimi
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veriminin geleneksel soğutma sistemlerine göre ol-
dukça yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Petekli direkt 
evaporatif soğutucu üzerinde gerçekleştirilen testlerde 
görülmektedir ki sistemin kararlı hale gelmesi için ge-
çen sürede görece düşük bir performans sergilemek-
tedir. Bu sorunun buharlaşma peteğinin başlangıçta 
homojen bir şekilde ıslanmamasından kaynaklandı-
ğı düşünülmektedir. İlerleyen çalışmalarda bu proble-
min üzerine gidilmesi ve petek ıslanma karakteristik-
lerinin incelenmesi ile bu sorunun ortadan kalkacağı 
öngörülmektedir.•
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Malzeme
2 adet dil balığı (çok iri)
24 adet karides
½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
3 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
3 su bardağı un
3 çorba kaşığı krema
250 gr mantar
5 çorba kaşığı tereyağ
3 su bardağı su
Tuz

Yapılışı: Dil balığı filetoları karides sayısı kadar enine 
şeritlere bölün. Çiğ karidesleri ayıklayıp her şeridin or-
tasına bir tane yerleştirin. Şeritleri rulo yapıp küçük bir 
kürdan parçasıyla tutturun. 

Rulo yaptığınız parçaları bir toprak kaba veya borcama 
yerleştirin. Tereyağını kızdırıp unu kavurun. İnce kıyılmış 
soğanı ve sarmısağı ekleyip karıştırın. Sırasıyla manta-
rı, suyu ve son olarak ta kremayı ekleyin. Hazırladığınız 
sosu ruloların üzerine dökün. 

160oC’a ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Çıkarıp üze-
rine kaşar rendeleri serpip tekrar pişirin. Sıcak servis 
yapın.

Not: Yemeği porsiyon toprak kaplarda yaparsanız, ge-
rek servis ve gerekse manzara açısından daha güzel 
olur.

FIRINDA BALIK KÖFTESİ (4 kişilik)

Malzeme
1 adet palamut (orta büyüklükte)
3 adet yumurta
½ somun bayat ekmek
1 adet soğan
1 çorba kaşığı sirke
1/4 fincan çam fıstığı
1/4 fincan kuş üzümü
Yenibahar
Tuz
3 çorba kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı: Palamutu karnını yararak temizleyin ve başla-
rını gövdeden ayırın. Bol su ile iyice yıkayın. Balığı derin 
bir tencereye yerleştirip üstünü örtecek kadar su dol-
durun, suya yeterince tuz ve bir çorba kaşığı sirke ila-
ve edip 20 dakika kadar kaynatın. Kevgirle balığı sudan 
alıp süzün. Balığın derisini, kılçıklarını ve siyah etleri-
ni ayıklayın. Ayırdığınız beyaz etleri satır veya bıçak ile 
kıyma gibi küçük parçalara kesin. Bu etleri çukurca bir 
kaba koyun. İçine bayat ekmek dilimlerini ufalayın, yu-
murtaları kırın ve iyice karıştırın. 

Rendelenmiş soğan, tuz, yenibahar, dövülerek kırıl-
mış çam fıstığı ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. 
Zeytinyağını ilave edip tekrar karıştırın.

Diğer taraftan fırın tepsisini veya pyrex kabınızı yağla-
yın ve üzerine karışımı döküp muntazamca yayın. 160-
180oC’a ısıttığınız fırına sürüp 20 dakika kadar pişirin. 
Sıcak veya soğuk servis yapılabilir.

Not: Balığı haşladıktan sonra artakalan suyunu atmayın. 
Bu suyu ilerde balık çorbası yapmakta kullanabilirsiniz.

Damak Tadı

Haluk SEVEL
mhsevel@gmail.com

FIRIN VE IZGARALAR

DİL KARDİNAL (4 kişilik)
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1 ACS
2 Aday İklimlendirme
3 A Klima
4 Ak-Maks
5 Aksal
6 Almira
7 Alser
8 A.T.C.
9 Bal-Ay-Ka Müh.

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

52 Klas Klima

53 Klimaİtalya

54 Klimasan

55 Kliterm

56 Lazer

57 Makro Teknik

58 Mekanik Tesisat 

59 Maktes Müh.

60 Merkez Rezistans

61 Messan

62 Meytes Tesisat

63 MGT Filtre

64 Mitsubishi Electric

65 MS Klima

66 MTT

67 Murat Teknik

68 Nursaç Havalandırma

69 Ode Yalıtım

70 Ontek

71 Otto Otomasyon

72 Öge Müh.

73 Öz-Ge Müh.

74 Pnöso

75 Prodek

76 Rast Enerji

77 RD Grup

78 Ref Isı

79 Salvo

80 Savaşlar

81 Sevel Dondurma Makinaları

82 Sisbim

83 Systemair HSK

84 Tekan Teknik

85 Teknion

86 Terkan

87 Termokar

88 Termomak

89 Termosan

90 Tolerans Müh.

91 Trio İklimlendirme

92 Trox Turkey

93 Tunç Tesisat 

94 Türkoğlu Makina

95 Ulus Soğutma

96 Uzay Mekanik

97 Ün-Sal Makina

98 Üntes

99 Üstünsoy Soğutma

100 Venco

101 Yılmazer
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Yüksek 

Verim

Yıl Boyu 
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Kurulum ve Bakımda 

Yüksek Esneklik
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Full DC Inverter, Yüksek Verimli Yeni Tasarım

Hi-FLEXi G Serisi
Hi-FLEXi G Serisi

Full DC Inverter, Yüksek Verimli Yeni Tasarım

Full DC Inverter sistemi
VRF

Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning System Co. Ltd.
Hisense VRF Sistemleri Yarım asırlık tecrübeye dayanan ÜNTES® güvencesiyle


