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City Multi Ürün Gamı, 32 farklı model ve
177 farklı iç ünite seçeneğiyle mekânın 
estetiğini göze görünmeden tamamlar.
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•İlanların her türlü hukuki ve mali sorumluluğu ilan verene aittir. Dergideki yazı ve fotoğraflardan kaynak belirtilmeden alıntı yapılamaz.
•Dergimiz basın ahlak kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Makale ve bilimsel yazılardaki hukuki ve teknik sorumluluk yazarına aittir.
•Geçmiş sayılara, makale ve bilimsel yazı fihristine ve yazım kurallarına www.essiad.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
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ESSIAD Üye ve Sektör Firmaları Ziyaretlerine Devam Ediyor

ESSIAD’DAN

IÇ HAVA KALITESI

KALITE

PENCERE

SEKTÖRDEN

ISK-SODEX

VERGI HUKUKU

UYGULAMA

MAKALE

TOBB Iklimlendirme Meclisi’nde EHIS LAB Projesi Görüşüldü

KOSGEB Ziyaretleri

AGORADA+ 2017 / Eko-Verimlilik için Endüstri 4.0

Hava Kalitesizliğinde Tehlikeli ve Sinsi Bir Gaz “Radon -Rn”

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

ESSIAD Yönetim Kurulu Üyesi, Nursaç Havalandırma ve Saç Işleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü A. Sait GÜRSÖZ ile Endüstriyel 
Havalandırma Sektörüne Bakış 

Haberler ve Ürün Tanıtımları

Sektörün Tüm Paydaşları ISK-SODEX 2018’de Bir Araya Geliyor

Kira Gelirlerinin  Verilme Zamanı
GMSI  Beyannamesinden  Indirilebilecek  Giderler Nelerdir?

Sulu-Havalı Iklimlendirme Sistemleri ve Endüksiyon Cihazları

Soğutma Yüküne Bağlı Olarak Set Sıcaklığı Değişen Hava 
Soğutmalı Soğutma Grubunun Performansının Deneysel 
Incelenmesi
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ENERJI GELECEĞIMIZ için Doğru Politikalar… 

76. sayıda iklim değişikliği ve enerji bakışı 2016 
konularına yoğunlaştığımızda Uluslararası Enerji 
Ajansının (IEA) bu konudaki yayınlarında: Enerji 
Bakışı 2016 kitabında bazı üzerinde durulan konular 
ve başlıklarını sıralamış ve 77. Sayıda enerji gereksi-
niminin büyümeye devam ettiğini vurgulamıştık. Bu 
başlıklara devam edecek olursak, Enerji Bakışı 2016 
kitabında enerji yatırımları ile ilgili vurgulananlar:

“Enerji üretiminde yeni bir sermaye yatırım paylaşı-
mı gereksinimi:

Dünya ana enerji senaryosunda küresel enerji arzın-
da kümülatif bir 44 trilyon dolara gereksinim var-
dır; bunların % 60’ı bu yakıtları kullanan santraller de 
dahil olmak üzere petrol, gaz ve kömür çıkarımı ve 
arzı ve yaklaşık % 20’si yenilenebilir enerjilere gidiyor. 
Enerji verimliliğinde iyileştirmeler yapmak için fazla-
dan 23 trilyon dolara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu du-
rum toplam enerji yatırımlarının %70’ine yakın olduğu 
fosil yakıtlara 2000-2015 dönemi ile kıyaslandığın-
da, özellikle anahtar yenilenebilir enerji teknolojile-
ri için maliyet düşüşünün devam etmesi beklendiği 
için, bu sermayenin önemli bir yeniden kullanım da-
ğılımını gerekli kılmaktadır. Akaryakıt ve gaz yatırımı-
nın üst sıralaması için ana uyarı, mevcut alanlardan 
üretimdeki düşüşün gerçekleşmesidir. Petrol söz ko-
nusu olduğunda bunlar, Irak’ın şu andaki çıktısını her 
iki yılda bir küresel dengede kaybetmeye eşdeğerdir.

Elektrik sektöründe elektrik arzı ve üretim kapasite-
si arasındaki ilişki değişiyor. Gelecekteki yatırımların 
büyük bir kısmı, nispeten düşük kullanım oranları ile 
yürütülen yenilenebilir enerjiye dayalı kapasitedir; 
bu nedenle, üretilen her bir elektrik biriminin kapa-
sitesi, 1990-2010 dönemine kıyasla %40 daha faz-
la kapasiteyi zorunlu kılmak üzere belirlenmiştir. 
Sermaye yoğun teknolojiler üzerindeki harcamaların 
artan payı, çoğu durumda, asgari işletme harcamala-
rı olanlarla, örneğin, rüzgar ve güneş enerjisi için sıfır 
yakıt maliyeti, dengelenmektedir.”

Bu başlıkta vurgulanan enerji üretim ve tüketim 
planlanmasında sermaye kullanımlarında ülke ola-
rak doğru paylaşımlar yapılması gerekliliğidir. Bu du-

rum firmalarımız tarafından da doğru algılanmakta 
olup, bazı firmalarımızın özgün yatırımlar gerçekleş-
tirmesi bunun önemli bir işaretidir. Geçtiğimiz yıllar-
da firmaların kojenerasyon, trijenerasyon tesislerine 
yönelişleri yanında, günümüzde yenilenebilir ener-
ji üretim santrallerine (rüzgar ve PV santralleri) yö-
nelişin artışı da Ülkemizde gözlenir olmuştur. Enerji 
üretim yatırımlarına özel sektörün önemli bir ilgisi 
vardır. Ülkemizde elektrik üretiminin çok önemli bir 
oranı da Özel sektör tarafından üretilmektedir ya da 
özelleştirmelerle bu düzeylere ulaşılmıştır. Aşağıdaki 
tablolarda 29 Ekim 2017 günü için üretimin dağılımı 
gösterilmektedir.

Kurumlara Göre Günlük Elektrik Üretimi

652.483.200 kW-h elektrik üretiminin gerçekleş-
tiği 29.10.2017 günü üretimin kurumlara dağılımı 
şöyledir.

Kaynaklara göre günlük enerji üretimi, yerlilik oranı 
(29.10.2017 için %58,71 ithal kaynaktan üretim ger-
çekleşmiştir.) ve diğer bilgiler: http://www.enerjiatlasi.
com/elektrik-uretimi/ web adresinden incelenebilir.
 
Bu çeşitliliğin artırılması ve dışa bağlılıkların planlı bir 
biçimde azaltılması gerekliliği vardır.

Son söz:
“Doğru, yaşça yanlıştan gençtir. Şimdi elimizde bu-
lunabilen doğruların bir bölüğü eski yanlışların geli-
şip doğurmuş olmasındandır.
Yanlışlar, doğrular üreten kaynaklardan biridir. 
Çünkü yanlış gökten inebilir, nereden nasıl geldiği-
ni kimse bilmeyebilir. Ama doğru gökten (zembil-
le veya zembilsiz) inemez. Peki nereye dayanacak? 
Akla.”
Özdemir Asaf “Kırılmadık Bir Şey kalmadı” etikalar 
1961-1981, 400 No’lu etika. 

Bu dağılımlar iyi irdelenip, enerji geleceğimiz ve çe-
şitliliğimiz anlamında doğru yatırımlar yapılmalıdır.

Sevgi ve Saygılarımla,

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

Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme 
gerçekleştiren Endüstriyel Havalandırma, 
İklimlendirme ve Soğutma Sektörü sahip 
olduğu eğitimli iş gücü, AR-GE yeteneği 
ve örgütlenme yapısıyla her geçen yıl ge-
lişimini sürdürmeye devam ediyor. 

1960’a kadar tesisat sektörü iklimlen-
dirme açısından sadece ısıtmaya yö-
nelikti. Birçok ev, iş yeri gibi binalarda-
ki ısıtma sistemleri iklimlendirme sektörünün ilk yapı taşlarını oluşturuyordu. 
Bu yıllarda havalandırma-klima uygulamaları da başlayınca iklimlendirme 
sektörü ülkemizde boyut kazandı. 1970’ler ise ülkemizde iklimlendirmeye 
soğutmanın da eklendiği, klima santralı, soğutma grubu, fan-coil gibi imalat 
ve uygulamaların başladığı zamanlara denk gelmektedir. Bu dönemde, iklim-
lendirme sektöründe yaşanan gelişmeler ile günümüzde gerçekleşen imala-
tın temelleri atıldı. Mühendislik eğitiminin gücü, yerli ürün üretme potansiyeli, 
yarı mamul üretiminin gelişimi, yapılardaki fonksiyon ve teknoloji gelişimi bu 
süreçte önemli rol oynadı. 

1980-2000 yılları arasında turizm, modern ofis binaları, alışveriş merkezleri, 
spor ve sinema salonları ve yeni hastaneler gibi yatırımlarının hız kazanması 
ile birlikte yerli üretim gelişme kaydetti. Sektördeki birlikteliği sağlamak adına 
ilk birliktelik ESSİAD ile olmak üzere sektörel dernekler kuruldu ve gerçekleş-
tirilen işbirlikleri sektörümüzün gelişimine yön verdi. 

İşte bu sektörel birlikteliklerin neticesinde EHİS Sektörü’nü aynı çatı altında 
toplayan ve sektörümüzün en önemli fuarı olma niteliğini taşıyan ISK-SODEX 
ortaya çıktı. Uzun soluklu firma ilişkilerine ev sahipliği yapan ISK-SODEX bu 
sene yeni yerinde, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 07-10 Şubat 2018 tari-
hinde gerçekleştirilecek. Sizleri ESSİAD ve EHİS LAB standlarında ağırlamak-
tan memnuniyet duyacağımızı bir kez de buradan ifade etmek istiyorum.

Hızlı geçen yaz mevsimini kapatıp, tabiri caizse sektörümüzün işlerinin açıl-
dığı, yoğun bir sonbahar mevsimine geçiş yaptık. ESSİAD olarak faaliyetleri-
miz ise hız kesmeden devam etti. Detaylarını ilerleyen sayfalarda okuyaca-
ğınız toplantılar, etkinlikler, eğitimler derken ESSİAD’ın Mobil Uygulaması’nı 
yayına açtık. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Tanıtım Faaliyeti kapsamında destek-
lenen uygulama aracılığıyla yayın organımız Soğutma Dünyası dergisi, aylık 
yayınladığımız ESSİAD e-bülten, basılı ve görsel yayınlarımız ile birlikte yürüt-
müş olduğumuz faaliyetler, projelerimiz ve üyelerimizin tanıtımlarını yurtiçi ve 
yurtdışında EHİS sektöründe faaliyet gösteren kullanıcılara interaktif bir şe-
kilde ulaştırmayı hedefliyoruz, sizleri de mobil uygulamamızı indirmeye davet 
ediyorum.

ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’na “T.C. İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kap-
samında başvurusunu yapmış olduğu, Okuldan İşe Projesi’nin de desteklen-
meye hak kazanmış olduğu haberini de sizlerle paylaşmak isterim.

Zengin haber içeriğimiz, teknik makalelerimiz ve röportaj sayfalarımız ile yine 
dopdolu bir sayı ile karşınızdayız. Keyifle okumanızı diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
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ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ 

ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katılımları ile İmeksan 
Yönetim Kurulu Başkanı Güven TOSUN,

03 Haziran 2017 tarihinde ESSİAD’ı temsilen Genel 
Sekreterimiz Aylin GEL tarafından Verda Soğutma 
Firma Sahibi Özcan BARIN,

22 Haziran 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan SEMERCİ tarafından İmbat Soğutma Yönetim 
Kurulu Başkanı Kerim GÜMRÜKÇÜLER, 

07 Temmuz 2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi 
Serhan GÜNDOĞAR, Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS 
LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün 
katılımları ile Reka Elektromekanik Genel Müdürü İrem 
GÜNERCAN, Emsaş Genel Müdür Yardımcısı Sinem 
VARDAR, Webasto Fabrika Müdürü Alp SAYILGAN, 
Ecocold Firma Sahibi İlhan MICILI, Öztaş/Green Cooler 
Ar-Ge Müdürü Ogün KUNT, 

14 Temmuz 2017 tarihinde ise ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi 

Seçkin Tuncer ERDOĞMUŞ ve Genel Sekreter Aylin 
GEL’in katılımları ile Aera İklimlendirme Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Cihan ÇANGARLI, Ay-Pas Soğutma 
Şirket Sahibi Savaş ŞİMŞEK ile Ay-Pas Soğutma ve 
AhmRef GmbH Müdürü Gökhan ALBAYRAK, 

Öztaş/Green Cooler Ar-Ge Müdürü Ogün KUNT, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR, 

Genel Sekreter Aylin GEL

Webasto Fabrika Müdürü Alp SAYILGAN, ESSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR, Genel Sekreter Aylin GEL, 

EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ

ESSİAD’dan Haberler

ESSIAD Üye ve Sektör Firmaları Ziyaretlerine Devam Ediyor

Reka Elektromekanik Genel Müdürü İrem 
GÜNERCAN, ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serhan 

GÜNDOĞAR, Genel Sekreter Aylin GEL

Verda Soğutma Firma Sahibi Özcan BARIN

İmeksan Yönetim Kurulu Başkanı Güven TOSUN, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 

Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017 YIL: 20 SAYI: 786



1 Ağustos 2017 tarihinde ESSİAD Genel Sekreteri Aylin 
GEL tarafından RD Grup Firma Ortağı Kemal KILIÇ, 
Barlas Soğutma Genel Müdürü Ömer BARLAS, Aksal 
İklimlendirme Şirket Ortağı Mutlu ALTUĞ, Teknozone 
Şirket Sahibi Sezen BEYLİ, Impelair/Teknogen 
Pazarlama Müdürü Ahmet YAVUZCAN, Turanlar 
Havalandırma Şirket Sahibi İbrahim TURAN, 

2 Ağustos 2017 tarihinde ESSİAD Genel Sekreteri 
Aylin GEL tarafından SPA Mekanik Teknik İşler Müdürü 
Volkan SAPMAZ, yine aynı gün ESSİAD Yönetim 
Kurulu Üyesi Duygu ÖZTAŞ, Genel Sekreter Aylin GEL, 
Kurumsal İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze 
AKÇAY’ın katılımları ile Matesis Mühendislik’ten İrfan 
İnanç YILDIZ ve Selim KAYAN, 

9 Ağustos 2017 tarihinde ESSİAD Genel Sekreteri 
Aylin GEL tarafından Ekrem Evren Tesisat İnşaat Firma 
Sahibi Ekrem EVREN, 

11 Ağustos 2017 tarihinde ESSİAD Genel Sekreteri 
Aylin GEL tarafından Dinamik Isı İthalat ve İhracat 
Sorumlusu Aslı AKDAŞ, Tekan Teknik Firma Sahibi ve 
Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Erdal TEKAN ve Şirket 
Ortağı Gökay TEKAN, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan 
GÜNDOĞAR’ın katılımları ile  Net Soğutma Şirket Sahibi 
Hasan ALTINEL, Yönetim Kurulu Üyesi Duygu ÖZTAŞ’ın 
katılımları ile Tunç Tesisat Şirket Sahibi Begüm TUNÇ 
ziyaret edildi. 

ESSİAD’ın faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında 
görüşmelerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde sektörün 
gelişimi için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bilgi 
paylaşımında bulunuldu.

ESSİAD’dan Haberler

Aera İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan 
ÇANGARLI, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray 

KORUN ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ

Ay-Pas Soğutma Şirket Sahibi Savaş ŞİMŞEK, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, Ay-Pas 
Soğutma ve AhmRef GmbH Müdürü Gökhan ALBAYRAK

Aksal İklimlendirme Şirket Ortağı Mutlu ALTUĞ

Dinamik Isı İthalat ve İhracat Sorumlusu
 Aslı AKDAŞ

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serhan GÜNDOĞAR,
Net Soğutma Şirket Sahibi Hasan ALTINEL
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ESSİAD’dan Haberler

IZELTAŞ ile Işbirliği Çalışmaları Hakkında Görüşme Gerçekleştirildi

Ayşatur ile 2017-2018 Dönemi Çalışmaları Hakkında Görüşüldü

Dernek üyelerimize ve sektör firmalarına fayda sağ-
lamak amacıyla firma ve kurum/kuruluşlar ile gö-

rüşmelerine devam eden ESSİAD, Türkiye’nin ilk el 
aletleri üreticisi olan İZELTAŞ ile işbirliği toplantısı 
gerçekleştirdi. 

02 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve ESSİAD’ı 
temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL, EHİS LAB Proje 
Koordinatörümüz Ayşegül SEVER MENKÜ ve Dövsa A.Ş. 
Satış ve Pazarlama Müdürü Tarık DOĞAN’ın katıldığı 
toplantıda; EHİS sektörüne özel hazırlanan el aletleri 
çantası ve içeriği hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. 
İZELTAŞ ve ESSİAD işbirliği sayesinde; başta ESSİAD 
üyeleri olmak üzere tüm sektöre sunulması konusunda 
fikir birliğine varıldı. ESSİAD Üyeleri istedikleri takdirde 
bu ürünü İZELTAŞ’tan temin edebilecekler.

TURSAB A grubu Seyahat Acentesi olan, 1996 
yılından beri hizmet veren ve 2012 yılından 

beri ESSİAD’ın işbirliği kuruluşları arasında yer alan 
Ayşatur’dan Genel Müdür Hakan NALBANTLI ve İç-Dış 
Hat Bilet Sorumlusu Evrim HARCAMOĞLU ile toplantı 
gerçekleştirildi.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL ve Kurumsal 
İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY’ın 
katıldığı toplantıda; önümüzdeki dönemde planlanan 
heyet organizasyonları ve üyelerimize yönelik avantajlı 
hizmetler hakkında görüşme gerçekleştirildi.

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, Dövsa A.Ş. Satış ve 
Pazarlama Müdürü Tarık DOĞAN

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, Kurumsal İletişim ve 
Muhasebe Sorumlusu Gamze AKÇAY, Ayşatur Genel Müdürü 
Hakan NALBANTOĞLU, İç-Dış Hat Bilet Sorumlusu Evrim 
HARCAMOĞLU

Ekrem Evren Tesisat İnşaat Firma Sahibi 
Ekrem EVREN

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Duygu ÖZTAŞ, ESSİAD Genel 
Sekreteri Aylin GEL, Tunç Tesisat Şirket Sahibi Begüm TUNÇ
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İzmir’in en köklü üniversitelerinden biri olan Ege 
Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi mezuniyet 

töreni 07 Temmuz 2017 tarihinde Bornova Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. 

Törene, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Süheda ATALAY, Makina Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR, Makina 
Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerinden Soğutma 
Dünyası Editörü Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Yayın Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Turhan ÇOBAN ve ESSİAD’ı temsilen 
Genel Sekreter Aylin GEL, Sivil Toplum Kuruluşları, 
Odalar, öğretim görevlileri, mezunlar ve aileler katıldı. 
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin Gıda, 
Biyomühendislik, İnşaat, Makina, Elektrik- Elektronik, 

Kimya, Tekstil, Deri ve Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümlerinden mezun olan öğrencilerin kep atma 
etkinliği ve diploma töreni gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi’nin farklı bölümlerini bitiren 
mezunlar, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek 
lisans ve daha sonra doktora çalışmalarına devam 
ederek akademik bir kariyer yapabilecekleri gibi mezun 
oldukları bölümden aldıkları eğitime göre sanayiden 
sağlığa kadar geniş bir alanda araştırma-geliştirme, 
üretim, kalite, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında 
mühendis olarak görev alabileceklerdir.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, Makina 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve 

dereceye giren mühendisler ile birlikte

Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Aydoğan ÖZDAMAR, Makina Mühendisliği Bölümü 

Akademisyenlerinden Soğutma Dünyası Editörü 
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Yayın Kurulu Üyesi Doç. Dr. 
Turhan ÇOBAN, ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL

Sivil Toplum Sektörü Hibe Programları Bilgilendirme Günleri Izmir’de Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil 
Toplum Sektörü Hibe Programları Bilgilendirme 

Günleri Ankara ve Antalya’nın ardından 20-21 Temmuz 
2017 tarihleri arasında İzmir Mövenpick Hotel’de 
düzenlendi. 

ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül 
SEVER MENKÜ’nün yer aldığı ve İzmir ile çevre illerden 
yaklaşık 250 STK temsilcisinin katıldığı bilgilendirme 
günlerinde, katılımcılara yerel STK’ların kurumsal 
kapasitelerinin güçlendirilmesi, savunuculuk ve iletişim 
becerilerini geliştirilmesini amaçlayan “Yerel STK’lar” 
Hibe Programı ile kamu kurumları ve STK’lar arasındaki 
işbirliğinin güçlendirilmesini, STK’ları destekleyecek 
yasal ve mali ortamın iyileştirilmesini hedefleyen 
“Ortaklıklar ve Ağlar” Hibe Programı hakkında detaylı 
bilgi verildi.
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ESSİAD’dan Haberler

Meslek Fabrikası Kursları ile EHIS Sektörünün Personel 
Ihtiyacının Giderilmesi Hedefleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meslek Fabrikası, 
bünyesinde yer alan kurs programları ile doğrudan iş-

gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler esas alına-
rak sektör ve alt sektörlere yönelik kurslar açmakta ve 
bu kurslar sayesinde belirlenen sektörlere nitelikli per-
sonel yetiştirmektedir.

İstihdama yönelik olarak sektörümüzün personel ih-
tiyacını karşılayacak MESLEK FABRİKASI kursları ve 
ESSİAD ile yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkın-
da görüşmek üzere 13 Haziran 2017 tarihinde İBB 
Meslek Fabrikası Şube Müdürü Gökçe BAŞKAYA, Proje 
Koordinatör Yardımcısı Sevgi SEVİMLİ BANDIRMA, 
Eğitim ve İstihdam Birim Sorumlusu Ebru Tuba İNCİ 
ile toplantı gerçekleştirildi. Avrupa ve ABD’deki uygu-
lamaları örnek alan Meslek Fabrikası bünyesinde açtı-
ğı kurslar ile meslek kazandırma çalışmalarna devam 
edecek. 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şef V. Zeynal UÇAR, ESSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk DOĞANCA ve Genel Sekreter 
Aylin GEL’in katılımları ile yapılan görüşmelerde; sektör-

de çoğunlukla ihtiyaç duyulan Kaynakçılık, Saç İşçiliği, 
Soğutma Personeli vb. mesleklerde sektördeki ihtiya-
ca göre açılacak istihdam garantili kurslarda İŞKUR’un 
sağlayacağı destekler belirlendi.Meslek Fabrikası bün-
yesinde gerçekleştirilen ve EHİS Sektörü’ne yönelik bir-
çok branşta düzenlenen kurslar hakkında görüşmelerin 
gerçekleştirildiği toplantıda işbirliği çalışmaları masaya 
yatırıldı.

EHIS Sektörü’ne Yönelik Açılan Kurslar

1.Bilgisayar destekli proje çizimi (Autocad)
2.Üç boyutlu grafik animasyon (3DS Max)
3.PLC
4.Hidrolik Elektrohidrolik
5.Pnömatik Elektropnömatik
6.Hidrolik Pnömatik Geliştirme ve Uyum Eğitimi
7.Katı-Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği
8.Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçiliği
9.Kaynakçılık/YE
10.CNC Operatörlüğü
11.CNC Programlama
12.Temel Elektrik
13.Gazaltı Kaynağı
14.Sıhhi Tesisat
15.Kaynak Teknolojisi
16.Yenilenebilir Enerji Sistemleri 
 a.Biyogaz Sistemleri
 b.Fotovoltaik Güç Sistemleri
 c.Rüzgar Güç Sistemleri
 d.Güneş Isıl Sistemleri

IBB Meslek Fabrikası, Bünyesinde Düzenlenen Kurslar 
ile Meslek Sahibi Yapmaya Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası’ndaki 
dikim operatörlüğü, üç boyutlu animasyon, kaynak 

teknolojileri, Autocad, 3D Max ve Yenilenebilir Enerji 
programlarını bitiren 85 kişiye daha sertifikalarını 
törenle verdi.

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıldığı 
törende, Yenilenebilir Enerji Sistemleri Mesleki Eğitim 
Programı’nı tamamlayan kursiyerlere sertifikaları 
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu ve ENSİA Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER tarafından 
takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
işsizliğin azaltılarak yerelde ekonomik gelişme ve 
rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla kurulan 
Meslek Fabrikası eğitimleri ile kursiyerlerin meslek 
sahibi olmaları hedefleniyor.

11 yılda 61 bin kursiyere ulaşan
 İzmir Büyükşehir Belediyesi, 85 kişiye daha sertifika verdi.
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ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL, Bornova 
Seyit Şanlı MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 

Alan Şefi Hüseyin AZAR ve Alan Öğretmenleri Erol 
BOZER, Günay CANKURTARAN ve Murat YILMAZ’ı 4 
Eylül 2017 tarihinde ziyaret etti. 

Okulun Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Atölyesi’nde gerçekleştirilen ziyarette; önceki yıllarda 
Bornova Seyit Şanlı MTAL Tesisat Teknolojisi ve Alan 

Şefi Günay CANKURTARAN tarafından yazılmış olan 
ve dereceye giren TÜBİTAK projesi olan «Jeotermal Isı 
Kaynaklı Isı Pompasının Konut Isıtmasında Kullanımı 
ve Jeotermal Verimin Arttırılması Projesi» kapsamında 
ortaya çıkan ve jeotermal ısıtmasında verimi attırmak 
amacıyla tasarlanan cihaz ve geçtiğimiz sene okulun 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Alan 
Şefi Hüseyin BOZER tarafından TÜBİTAK’a sunulan 
«Donmuş Gıdalarda Çözülme Uyarı Sistemi Projesi» 
hakkında görüşme gerçekleştirildi.

ESSİAD Üyelerinden Ercan Teknik Genel Müdürü 
Armen HÜSÜMAN 8 Eylül 2017 tarihinde ESSİAD’ı 

ziyaret etti. ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL ve 
Kurumsal İletişim ve Muhasebe Sorumlusu Gamze 
AKÇAY’ın katıldığı toplantıda Kasım ayında yapılması 

planlanan Ercan Teknik Ürün Tanıtım Günleri ile ilgili 
detaylar görüşüldü. Ayrıca Bornova Seyit Şanlı MTAL 
Alan Öğretmenleri ile birlikte sektörel değerlendirme 
yapıldı. 

Bornova Seyit Şanlı MTAL, ESSIAD’ı Ziyaret 
Etti

Bornova Seyit Şanlı MTAL Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme Alan Şefi Hüseyin AZAR ve Alan 

Öğretmenleri Erol BOZER, Günay CANKURTARAN 
ve Murat YILMAZ ile 8 Eylül 2017 tarihinde Dernek 
merkezinde toplantı gerçekleştirildi. İlgili toplantıda, 
Soğutma Becerileri Yarışması’nda birincilik ünvanını 
kazanan Bornova Seyit Şanlı MTAL’ın 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında gerçekleştireceği faaliyetler ve 
ESSİAD ile yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında 
görüşmeler gerçekleştirildi.

ESSİAD’dan Haberler

Ercan Teknik Genel Müdürü Armen HÜSÜMAN ile Ercan Teknik Ürün Tanıtım Günleri
Hakkında Görüşme Gerçekleştirildi

Ercan Teknik Genel Müdürü Armen Hüsüman ve 
Bornova Seyit Şanlı MTAL’ın Değerli Öğretmenleri

Bornova Seyit Şanlı MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan Şefi Hüseyin AZAR ve 
Alan Öğretmenleri Erol BOZER, Günay CANKURTARAN ve Murat YILMAZ

Bornova Seyit Şanlı MTAL 
Tesisat Teknolojisi ve Iklimlendirme Atölyesi’ni Ziyaret Ettik
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ESSİAD’dan Haberler

TOBB Iklimlendirme Meclisi’nde EHIS LAB Projesi Görüşüldü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme 
Meclisi Toplantısı 20 Eylül 2017 tarihinde TOBB 

Hizmet Binası (İstanbul)’da gerçekleştirildi. 
 
TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki POYRAZ’ın 
başkanlığında gerçekleştirilen ve derneğimizi temsilen 
TOBB İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı  ve 
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, 
Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Akın KAYACAN ve 
Hüseyin VATANSEVER, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
SEMERCİ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray 
KORUN’un katıldığı toplantıda EHİS LAB Projesi ile ilgili 
güncel gelişmeler hakkında görüşüldü.

Laboratuvar projesi ile ilgili gerçekleştirdiği 
sunum sonrasında, ilgili Bakanlıklar ile yapılan 

değerlendirmelerden söz eden ESSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hakan SEMERCİ, proje sürecinde yaşanan 
gelişmeleri ve projede gelinen son aşamayı paylaştı.

Laboratuvar projesi ile ilgili İklimlendirme Meclisi 
Üyeleri’nin sorularının yanıtlanmasını takiben, 26 Eylül 
2017 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan EHİS 
LAB Bilgilendirme Toplantısı aracılığı ile projeye destek 
veren firmalara ve paydaşlara da aynı içerikte bilgi 
verileceği ifade edildi. 

Başta İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği  (İSİB) 
Başkanı Zeki POYRAZ olmak üzere İklimlendirme 
Meclisi Üyeleri, laboratuvar projesinin EHİS sektörü ve 
Türkiye için büyük önem taşıdığını belirterek projeye  
destek verdiklerini bir kez daha vurguladı.
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ESSİAD’dan Haberler

AGORADA+ 2017 / Eko-Verimlilik için Endüstri 4.0 Etkinliği Büyük Ilgi Gördü

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Avrupa 
Kalkınma Ajansları Birliği-EURADA işbirliğinde, T.C. 

Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
(TTGV), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Serbest 
Bölge A.Ş. (ESBAŞ) ve Vestel ortaklığıyla düzenlenen 
Eko-verimlilik için Endüstri 4.0 (Industry 4.0 for Eco-
efficiency) konulu AGORADA+ etkinliği büyük ilgi 
gördü. 400’ün üzerinde kişinin katılım gösterdiği 
etkinlik yurtdışından ve yurtiçinden gelen konuşmacı 
ve uzmanlarla İzmir’li firmalar, akademisyenler, kamu 
ve STK temsilcilerini bir araya getirdi.
 
ESSİAD’ı temsilen Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin 
AKDAŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer BARLAS ve Seçkin T. 
ERDOĞMUŞ, Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB 
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’nün yer 
aldığı etkinlikte, konuşmacılar günümüz sanayisini 
temelden değiştirme gücüne sahip olması ile dünyada 
pek çok platformda tartışılmakta olan Endüstri 4.0 
kavramı ve bu kavramın sürdürülebilir kalkınma için 
üretimde verimlilik artışı, kaynak tasarrufu ve eko-
verimlilik (temiz üretim) anlamında getirdiği fırsatlar 
hakkında bilgiler verdi. Etkinliğe EURADA temsilcileri, 
Türkiye ve Avrupa’dan EURADA üyesi kuruluşlar, 
Bakanlık ve kalkınma ajansları yönetici ve uzmanları ile 
firma ve üniversite temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

İZKA Genel Sekreter Vekili Sena GÜRSOY açılış 
konuşmasında Ajansın bölge sanayisinin rekabet 
gücünü artıracak çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 
rekabet kadar sürdürülebilir üretimi ve sürdürülebilir 
kalkınmayı önemsedikleri için bu iki kavramı bir araya 
getirdiklerini söyledi. 

EURADA Yönetim Kurulu Başkanı Roberta DALL’OLIO 
Endüstri 4.0’ın kalkınma alanında çalışan bütün kurum 
ve kuruluşların gündeminde olduğunu belirterek 
İZKA’ya evsahipliği için teşekkür etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkan Yardımcısı Ender YORGANCILAR Endüstri 4.0 
kavramının yeni bir üretim modeli olarak sanayicilerin 
odağında olması gerektiğini ve bu yöndeki gelişmelere 
uyum sağlamanın İzmir sanayisi açısından büyük önem 
taşıdığını kaydetti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ender YORGANCILAR

T.C. Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih HASDEMİR
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ESSİAD’dan Haberler

Hugo Boss Tarafından Operasyonel Mükemmellik Günü Gerçekleştirildi

Opex Day, 2005 yılından bu yana mükemmellik 
vizyonuna sahip, yurtiçi ve yurt dışından 

yüzlerce kurum için etkin bir paylaşım ortamı olmaya 
devam ediyor. Her yıl bir tema çerçevesinde farklı 
şirketlerin yapmış olduğu sunumlara ve alanında 
uzman konuşmacılara ev sahipliği yapan Hugo Boss 
Operasyonel Mükemmellik Günü, bu sene «The Age of 
Collaborative Platforms / İşbirlikçi Platformların Çağı» 
ana temasıyla 22 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirildi. 

Dijitalleşme, network ağları ve işbirliği platformları 
aracılığıyla sistemleri birbirine bağlayarak günümüzde 
iş dünyasına yepyeni bir boyut getirirken, büyük verinin 
doğru kullanımıyla hem nesnelerin interneti (IoT) hem 
de Endüstri 4.0 gibi kavramları anlamak ve uygulamak, 
başarılı olmak isteyen şirketler için artık bir zorunluluk 
haline geliyor. Bu yılki Operasyonel Mükemmellik 
Günü, farklı sektörler ve ülkelerden profesyonelleri 
bu yeni çağın getirdiği, fırsatların paylaşıldığı ilham 
verici bir platformda ağırladı. ESSİAD’ı temsilen Genel 
Sekreter Aylin GEL’in katıldığı etkinlik; dijitalleşme, 
yeni kavramlar, yapay zeka, nanoteknoloji, robotlar, 
3 boyutlu yazıcılar, genetik ve biyoteknoloji gibi 
birbirinden ayrı görünen alanları ve bu alanların 
uzmanlarını bir araya getirerek onları birlikte çalışmaya 
ve ortak değer yaratmayı hedef aldı. Operasyonel 
Mükemmellik Günü farklı sektör ve şirketlerden uzman 
kişilerin biraraya gelmesini ve yeniçağın getirdiği 
fırsatların paylaşılmasını sağladı.

T.C. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Fatih HASDEMİR, İzmir’in çevre teknolojilerini, eko-
verimliliği, temiz üretimi kalkınma stratejilerinin önemli 
ayaklarından birisi olarak benimsediğini, İzmir’in bu 
konuda proaktif bir şekilde yol alma kapasitesinin 
bulunduğunu belirtti. Dr. Hasdemir konuşmasında 
kalkınma ajanslarının özellikle yenilikçi çözümler 
üretme, işbirlikleri geliştirme, kurumlar, sektörler ve 
yöreler arasında bağlantıları güçlendirme konusunda 
katkıları olduğunu belirterek, 21 ülkeden üyesi 
bulunan EURADA’yı geniş ve verimli bir işbirliği ağı ve 
profesyonel yaklaşımı olan bir bilgi platformu olarak 
çok önemli bulduklarını bildirdi. 

Dr. Hasdemir, EURADA Başkan Yardımcılığı görevine 
seçilen Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Mevlüt ÖZEN’i tebrik etti.

Ana konuşmacı olarak söz alan Ege Serbest Bölge’de 
faaliyet gösteren Hugo Boss Tekstil Sanayi’nin Genel 
Müdürü  Joachim HENSCH, İzmir firmaları için gelecek 
planlamaları açısından yol gösterici konulara değindi. 
İlgi ile dinlenen konuşmasında değişen tüketici 
tercihleri ve küresel ölçekte artan rekabet ortamı ile 
şekillenen yeni pazar dinamikleri hakkında bilgiler 
veren Hensch, dijitalleşen ve daha “akıllı” hale gelen 
üretim tesislerinin yarattığı avantajları vurgulayarak, 
akıllı fabrika ve yeşil fabrika kavramlarının birbiriyle 
çok ilişkili olduğunu anlattı. İzmir Hilton Otel’de 400’ün 
üzerinde katılımcı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında 
Endüstri 4.0 ve eko-verimlilik konuları, düzenlenen 
oturumlarda ele alındı. Bilgi alma yanında önemli bir 
işbirliği ortamı sağlayan etkinlik, yaşanan yoğun ilgi 
ve katılım doğrultusunda, katılımcıların bu tarz bir 
etkinliğin İzmir’de tekrarlanmasına yönelik dilekleri ile 
sona erdi.

İZKA Genel Sekreter Vekili Sena GÜRSOY EURADA Yönetim Kurulu Başkanı Roberta DALL’OLIO

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017 YIL: 20 SAYI: 78 19



ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ ve Genel 
Sekreter Aylin GEL’in katılımları ile 09 Ekim 2017 
tarihinde KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü 
Levent ARSLAN ziyaret edildi. İlgili ziyarette, dernek 
faaliyetlerimiz ile birlikte güncel KOSGEB destekleri 
hakkında görüşüldü.

Görüşmede, KOBİ ve Gelişim Destek Programı’nın 
(KOBİGEL) 4. kez uygulamaya alındığını ifade eden 
Levent ARSLAN, KOSGEB desteklerinin sadece 
imalatçılara yönelik iken ticaret/hizmet/enerji vb. 
sektörlerin eklenmesiyle birlikte desteklerden 
faydalanma oranının 6 kat büyüdüğünü belirtti. 

Toplam 5 milyon TL tutarındaki «Teknoyatırım» 
desteğinin sene sonuna kadar çıkacağı müjdesini 
paylaşan ARSLAN, projelerin kabul olmasından daha 
çok proje yürütmenin önemli olduğunu vurgulayarak asıl 
işin projeyi yönetmek olduğunun altını  çizdi. «Tematik» 
proje desteğinde format değişikliğine gidileceğini, 
«İşbirliği Güçbirliği» desteklerinde en az 5 işletmenin, 
orta-yüksek teknoloji (EHİS gibi) sektörlerinde ise en 
az 3 işletmenin katılımıyla ortak tasarım,  ortak AR-GE, 
ortak eğitim vb. çalışmaların yapılabileceğini vurguladı.

 Derneğimiz bünyesinde bir KOSGEB masası oluşturma 
konusunda ilk görüşmelerin yapıldığı ziyarette, tüm KOBİ 
üyelerimizin KOSGEB desteklerinden faydalanabilmesi 
için KOSGEB kayıtlarının tamamlanmasının önemi 
görüşüldü.

ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer BARLAS, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Güray KORUN, KOSGEB İzmir Güney 
Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa ÇANAKÇI, ESSİAD 

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Levent 
ARSLAN, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Güray KORUN, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ

ESSİAD’dan Haberler
KOSGEB Izmir Güney Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa ÇANAKÇI’yı Ziyaret Ettik

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN, 

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer BARLAS ve Genel Sekreter 
Aylin GEL’in katılımları ile 25 Eylül 2017 tarihinde 
KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa 
ÇANAKÇI ziyaret edildi. 

İlgili ziyarette, yeniden İzmir’deki 
görevine dönen ÇANAKÇI’ya 
iyi dilekler sunuldu; KOSGEB 
destekleri ve ESSİAD faaliyetleri 
hakkında görüşme gerçekleştirdi. 
KOBİGEL çağrısıyla ilgili detaylar 
görüşüldü.

KOSGEB Izmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Levent ARSLAN’ı Ziyaret Ettik
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ESSİAD’ın T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 
sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 

Desteklenmesi Tebliği kapsamında desteklenen UR-
GE Projesi kapsamında, ESSİAD – ENSİA işbirliğinde 
düzenlenen Yaz Okulu Eğitim Programı kapsamında  
“Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi”, “Proje Yönetimi 
Eğitimi” ve “Stratejik Planlama Eğitimi” Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ENSİA Genel Koordinatörü Kazım SAVER tarafından 
gerçekleştirilen Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi’nde 
kalitenin tarihçesi, kalite boyutları, toplam kalite 
yönetiminin tanımı ve uygulama alanları, ENSİA 
Genel Sekreteri Zeliha SİLLELİ ÜNAL tarafından 
gerçekleştirilen Proje Yönetimi Eğitimi’nde Proje 
Yönetimi metodolojisi, bir fikrin projeye dönüştürülmesi, 
proje yönetirken iletişim ve işbirliğinin sağlanması, 

Stratejik Planlama Eğitimi’nde ise stratejik planlama 
kavramı, stratejik planlamanın önemi, uygulama 
adımları konularında katılımcılara bilgi aktarıldı.

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.

ESSIAD – ENSIA Işbirliğinde Düzenlenen “Yaz Okulu” Eğitimleri Hızla Devam Ediyor

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi 

ENERJi
SANAYiCiLERi
& iŞ ADAMLARI
DERNEĞi

Proje Yönetimi Eğitimi 

Stratejik Planlama Eğitimi 

UR-GE Destekli Ticari Soğutma Eğitimi Gerçekleştirildi

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

Desteklenmesi Tebliği kapsamında desteklenen 
UR-GE Projesi kapsamında Çınarlı MTAL’da “Ticari 
Soğutma“ Eğitimi gerçekleştirildi. Çınarlı MTAL Tesisat 
Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Alan Öğretmenleri 
Fevzi BALKAN, Günay SERBEST ve Ayhan ÖZGEN’in 
sunumları ile gerçekleştirilen eğitimde; evaporatörlü 
sistemler, soğuk muhafaza, buz yapıcılar, dağıtım 
sistemli soğutucular, paket tipi likit chillerler ve sistem 
uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.
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•Soğutma Dünyası: Bize biraz kendinizden ve firma-
nızdan bahsedebilir misiniz? Nursaç nasıl kuruldu?

A. Sait GÜRSÖZ: Nursaç Havalandırma ve Saç İşleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 1950 yılında Ali İhsan GÜRSÖZ ta-
rafından kurulmuştur. Ali İhsan GÜRSÖZ, İzmir’in eski 
ustalarından olup bütün hayatını endüstriyel tesislere 
vermiştir. 1992 yılından sonra kardeşim Hilmi GÜRSÖZ 
ile beraber baba firmasını şirket haline dönüştürdük. 
1992’den beri de sanayideki endüstriyel tozsuzlaştır-
ma sistemlerine ağırlık verdik. Bu sene şirketleşme-
mizin 25. Yılını personelimizle ve dostlarımızla beraber 
25.yıl pastasını keserek kutladık.

•SD: Firmanızı kardeşiniz ile beraber yönettiğinizi bi-
liyoruz. Bunun avantaj ve dezavantajları nelerdir?

A. Sait GÜRSÖZ: Kardeş ile çalışmak veya karşılıklı an-
layışın hakim olduğu gruplar halinde çalışmak dünyanın 
en güzel şeyidir. Eğer karşılıklı anlayış içinde yürünebili-
niyorsa çok güzel, aksi takdirde dış faktörlerden etkile-

nen yerlerde ilişkiler çok çabuk bitiyor. Çünkü sonradan 
oluşan ortaklıkların çalışma sistemi daha farklı oluyor. 
İnsanları tanımak, onların karakter yapısını anlamak, 
hepsi zaman işi. Halbuki kardeş ile doğduğu günden 
beri birliktesiniz, herkes birbirini çok iyi tanıyor. Tam 
anlamıyla koordineli bir şekilde çalıştığınızda, bu güzel-
liği yaşıyorsunuz. Biz de kendi içimizde işleri ikiye böl-
müş haldeyiz. Ben tamamen teknik konular ve dış işler 
ile ilgileniyorum. Yani işletme ziyaretleri; fabrikalardaki 
taleplerin karşılanması, projelerin hazırlatılması ve fir-
malara sunumlarının yapılması gibi görevlerle çoğun-
lukla ben ilgileniyorum. Teklif hazırlama gibi bazı konu-
ları birlikte yürütüyoruz. 

Bunun dışında Hilmi Bey ise finans, personel ve fab-
rikanın iç işleyişi, üretim ile ilgilenmektedir. İdari işle-
re bakan profesyonel çalışan bile olsa, aile şirketlerinde 
veya tam kurumsallaşmayan şirketlerde kişilerin üze-
rinde çok daha fazla yük oluyor, daha fazla sahip çık-
maya çalışılıyor.

Pencere

A. Sait GÜRSÖZ: “Toz, duman, koku olmayan hiçbir endüstriyel sektör yoktur. Hububatın 
tamamı, tütün, otomotiv, maden, mobilya, kimya vb. sektörlerin hemen hemen hepsinde 

toz, duman, koku vardır. Makinalarda oluşan tozu toplamak, oradaki filtrasyonu ve konfor 
şartlarını sağlamak gerekir. Çalışan personelin daha verimli çalışması için gerekli ortamın 
sağlanması gerekmektedir. Endüstriyel havalandırma sektörüne baktığımız zaman Nursaç 

olarak tozun, dumanın, kokunun olduğu her yerde biz varız diyoruz.”

Bu sayımızdaki Pencere bölümünde ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Nursaç Havalandırma ve Saç İşleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü A. Sait GÜRSÖZ ile röportaj yaptık.
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Pencere

•SD: Aile ve iş yaşamı dedik; özel yaşamınızı dengede 
tutmak için işle ilgili neler yapmak gerekir? Özellikle 
bu konuda genç meslektaşlarımıza neler önerirsiniz?

A. Sait GÜRSÖZ: Bu işler zaman içerisinde ve belirli bir 
yaş üstünde oluyor. Ya da, şirket yapılanmasını daha 
iyi tamamladığınız zaman bunları yaşayabiliyorsunuz. 
Onun dışında biz elbise sırtımızda işin içerisinde oldu-
ğumuz için bu tür sosyal aktivitelere, dernek çalışmala-
rına belirli bir yaştan sonra vakit ayırabildik. 1970 yılın-
da tiyatro, okulunun müzik kolunda Türk Sanat Müziği 
ile ilgili koro çalışmalarına katılırken, aradan 30 sene-
den fazla bir süre geçmesine rağmen bu tür hiçbir faa-
liyet ile ilgilenemedim. 2000 yıllarından sonra ise belirli 
bir düzene oturan işlerin kurumsallaşması ile vakit ayı-
rabilmeye başladım. 

Kurumsallaşma diyoruz ama hem iş (işi destekleyen 
makina ekipmanı buna dahil olarak), hem de idari kad-
roda bulunan kişilerin, finans bölümünün, personel 
bölümünün vb. oturmuş olması gerekiyor. Bunlardan 
bir tanesi eksik olduğunda, sıkıntılar başlamış oluyor. 
Dolayısıyla, kurumsallaşma dediğimiz zaman anlaşıl-
dığı üzere her bölüme birer sorumlu olması gerekiyor. 
İşletme içinde bir şeyler oturtmaya çalışırken giderin 
artıp buna bağlı olarak işin azaldığı anda sıkıntılar daha 
farklı hale geliyor. 

Bizde kurumsallaşma dendiğinde, her bölüme çok sa-
yıda personel ve iş yapsın yapmasın çalışan ekip ile içi-
çe olacak bir süreç akla geliyor. Bizim tür işlerle uğra-
şanlarda kesinlikle mavi yaka - beyaz yaka dengesinin 
çok iyi kurulması gerekiyor.

•SD: ESSIAD iklimlendirme ve havalandırmanın tüm 
dallarına kucak açan bir yapıda. Iklimlendirme sek-
töründe sizin de içinde bulunduğunuz alan olan 

Endüstriyel Havalandırma, Tozsuzlaştırma sanayi 
kuruluşları için ayrı bir önem taşıyor. Bunu bize an-
latır mısınız?

A. Sait GÜRSÖZ: Maalesef birçok iş kolu kodumuz 
Avrupa’dan kopyala yapıştır mantığı ile gittiği için NACE 
kodlarının da burada tam karşılığı olmuyor. Bugün yap-
tığımız iş ile ticaret odası, sanayi odası gibi birçok ku-
rumdaki NACE kodları birbirine eşleşmiyor. Bizim, 
NURSAÇ olarak yaptığımız iş havalandırma olarak ge-
çiyor. Ama havalandırma bugünün şartlarında o kadar 
genişledi ki; her konuda ihtisaslaşma olduğu gibi bizim 
sektörümüzde de ihtisaslaşmalar söz konusu. Örneğin 
bir AVM, bir hastane havalandırması; mekaniğiyle, ısıt-
ma-soğutması ile başlı başına ayrı bir iş. Diğer taraftan 
endüstriyel havalandırma ile konfor şartlarındaki hava-
landırma, makina ekipmanından tutun da hesaplama-
sına kadar farklı çalışmalar gerektiriyor. NACE kodların-
dan dolayı hiç bilgimiz olmamasına rağmen soğutma 
grubunun içinde yer almaktayız.

Toz, duman, koku olmayan hiçbir endüstriyel sektör 
yoktur. Hububatın tamamı, tütün, kimya, maden, oto-
motiv vb. sektörlerin hepsinde toz, duman, koku var-
dır. Ya kimyasallardan dolayı, ya üretimden dolayı koku 
vardır; ya da kaynak yaptığı için havada kaynak dumanı 
(buna bağlı olarak yağ partikülleri) vardır. Makinalarda 
oluşan tozu toplamak, oradaki filtrasyonu ve konfor 
şartlarını sağlamak gerekmektedir. 

Endüstriyel havalandırma sektörüne baktığımız za-
man Nursaç olarak tozun, dumanın, kokunun olduğu 
her yerde biz varız. Üretimimiz olan jet pulse filtreler, 
vantilatörler, yağ tutma filtreleri, gaz yıkamada kullanı-
lan sulu filtrelerdir. Yaptığımız önemli işlerden birincisi 
işçi sağlığı. Makinadan, ekipmandan çıkan toz, duman, 
koku ve buharı çalışanların soluması meslek hastalık-
larına neden olmaktadır. Çok iş kolunda makinalardan 
çıkan toz belli bir dönem sonra makinanın her yerini 
kaplar, onu da bırakın çalışan personel oradaki maki-
nayı tanımıyorsa eğer, o yığın ve pisliğin içerisinde eli-
ni, kolunu ve ayağını kaptırabilir. Bu durum birçok şir-
kette yaşanmaktadır. O toza basan çalışanın ayağı, kolu 
kopabilir; iş kazalarına davetiye çıkartabilir. Üçüncüsü 
ve konunun en hassas kısmı ise çevre. Geçmiş yıllarda, 
makinalardan çıkan koku, duman, toz fabrikanın baca-
sından çevreye atılıyordu. Bugün OSB’lerin oluştuğu 
yerlerde olsun fabrika bölgelerinde olsun böyle bir tozu 
dışarı atma şansınız yok. Yan komşunuz bundan rahat-
sızlık duyduğu için sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla, kom-
şuluk ilişkilerinizin kötüye gitmemesi için dikkat etmek 
zorundasınız. Sonuçta, iklimlendirme ile endüstriyel 
havalandırma konu başlıkları bambaşkadır. Endüstriyel 
havalandırma, filtre ile uğraşan farklı gruplar içerisin-
deyiz. Biz ihracatçılar birliği olarak İSİB’i kullanıyoruz, 

Nursaç Genel Müdürü A. Sait GÜRSÖZ ve
Genel Müdür Yardımcısı Hilmi GÜRSÖZ 
şirket faaliyetlerini birlikte yürütüyor.
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Pencere
hepimiz aynı noktalardayız “havalandırma” konusu al-
tında faaliyet gösteriyoruz fakat bir küme haline gelmiş 
değiliz. Bu yüzden devlet ile ilişkilerimizde kendi adına 
ihtiyacı olan veya kendi adına kanunlar yönetmelikler 
koyanları destekleyemiyoruz. Konunun içinde olan kişi-
ler çalışmalarını yapıyorlar; tabi bunun istenen seviye-
ye gelmesi için kesinlikle kümelenme ile bir araya gel-
memiz gerekmektedir.

•SD: Yurt dışında faaliyetleriniz var mı? Varsa hangi 
ülkelerdir?

A. Sait GÜRSÖZ: NURSAÇ firması olarak yurt içinde 
ve yurt dışında projeler yürütmekteyiz, işlerimiz var. 
Bugün ciromuzun yarısını yurt dışı işlerden karşılamak-
tayız. Özellikle anahtar teslim jet pulse filtreler, komp-
le tozsuzlaştırma projeleri ile Türki cumhuriyetlerin-
de, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Cezayir, Endonezya 
vb. birçok ülkede her geçen gün daha fazla var olmaya 
çalışmaktayız.

•SD: Kümelenme ile sizin gibi benzer işleri yapan fir-
maları da ESSIAD çatısı altında birleştirebilsek, sesi-
nizi daha net duyurabilirsiniz değil mi?

A. Sait GÜRSÖZ: Kesinlikle. Hepimiz bir iş ile uğraşıyo-
ruz. Eğer iklimlendirme işi ile uğraşıp bu iş ile ihtisas-
laşma anlamında uğraşılmamışsa müşteriye zarar ve-
rilir. Hem müşteri işi yaptırıp karşılığını alamıyor, hem 
de firmanın saygınlığına zarar veriyor. Firmalara kar-
şı daha eşit şartlarda yaklaşmamız gerekiyor. Sektör 
olarak hepimiz bir bütünüz ama kendi içimizde çok 
farklıyız.

•SD: Endüstriyel Tozsuzlaştırma sektörüyle ilgi-
li ülkemizdeki durum hakkında neler söylemek 
istersiniz?

A. Sait GÜRSÖZ: Sanayi devrimini Avrupa, Amerika 
yıllar önce bitirdiği için bizim gibi işletmeler kurulur-
ken tasarım aşaması göz önünde bulundurulan önem-

li bir nokta oluyor. Nasıl ki bir fabrikanın suyu, elektriği, 
enerjisi o işyeri için olmazsa olmazı ise, Avrupa’da bu 
iş yapılırken endüstriyel havalandırma ve tozsuzlaştır-
ma konusu da tasarım şartları arasına alınıyor. Bunlar 
en başından projenin içerisine konuluyor. Ülkemizde 
ise projeyi uyguluyor, makinalar çalışır hale getiriliyor, 
ondan sonra havalandırma ile ilgili sıkıntı olduğu orta-
ya çıkıyor. Hatta şu anda iş yaptığımız bir firma 1,5 yıl 
önce fabrika temellerini atmış, çok ciddi yatırımlar yap-
mış, işletme açılır konuma geldiğinde tozsuzlaştırma 
ile ilgili eksiklik olduğu anlaşılmış. Tozsuzlaştırma ol-
madığından dolayı fabrikanın çalışması mümkün değil. 
Herkesin montajları bitirip devreye almaya başladığı 
sürede; biz bir taraftan projeye çalışılıyoruz, bir taraf-
tan imalata çalışıyoruz, bir taraftan da montaja çalışı-
yoruz. Bu gibi çalışmalar gereksiz gecikmelere ve mali-
yetlere sebebiyet vermektedir.

Yeni yasalar sayesinde özellikle çevre mevzuatı ile işçi 
sağlığı ile ilgili sürekli kontroller yapılmaktadır. Burada 
da AB’den kopyala yapıştır mantığı ile ilerlendiği için 
Yönetmeliklerde sıkıntılar yaşanıyor. Bu yönetmelikle-
rin sektörler bazında yapılması lazım. Hele ki yönetme-
likler, sektörler bazında işletmelere göre yapılmadığı 
zaman, babadan, dededen kalan işletmelerin kapa-
tılması anlamına geliyor. Çünkü o zamanki sistem ile 
şimdiki sistem birbirini tutmadığı için ve çevre mevzua-
tı da işin içine girince yatırımları yapacak para olmuyor, 
cezaların da yüksek olması nedeniyle firma sahipleri 
işletmeyi kapatmayı tercih ediyor. Noktasal tedbirler 
ile daha kalıcı yapılar oluşturabileceğimize inanıyorum.

•SD: Firmanızın gelecek hedefleri nelerdir? Yeni pro-
jeleriniz var mı?

A. Sait GÜRSÖZ: NURSAÇ firması olarak hedefimiz, yurt 
içi ve yurt dışında daha fazla tanınırlığı sağlamak, daha 
fazla projeye imza atmaktır. İşletmenin içerisindeyse-
niz, günün şartlarına uymuyorsanız sürdürülebilir yapı 
şansınız yok. Yıllar önce okullardan aldığımız eğitim ile 
direk saç üstünde işlem yaparken bugün çalışma ar-
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kadaşlarımızın büroda oturup AutoCad, SolidWorks’te 
çizimlerini yapıp CNC’lere gönderip kalıp aldığını görü-
yoruz. Bir bakıyorsunuz, yıllar önce çizim yapıp kesim 
almak, vaktinizin %70’ini alırken; bugünkü teknoloji ile 
%10’luk vakit alıyor. 

Sektörün rekabet edebilmesi aşamasında yeni maki-
nalar oluşuyor. Bununla ilgili gerek KOSGEB’in KOBİ-
GEL Programı, gerekse diğer devlet destekleri ESSİAD 
aracılığı ile işletmelere aktarılmaktadır. Mesela bizim 
de yeni bir KOSGEB Projemiz var; eğer onaylanırsa yeni 
makinalar ile daha kaliteli daha hızlı üretim yapıp yurt-
dışına verdiğimiz paraları içeride bırakacağız. 

•SD: Sizinle Okuldan Işe projesi kapsamında gerçek-
leştirdiğimiz sunumlarda sıklıkla “Toz Patlaması” ta-
birini duyuyoruz, bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?

A. Sait GÜRSÖZ: Toz patlaması kavramını dilim döndü-
ğünce her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Burada yan-
manın olması için toz, hava ve ateşleme kaynağının bir 
araya gelmesi, bir risk üçgenini oluşturması gerekir.  
Bazı koşullar altında bu tozlar patlayıcı bir karışım oluş-
turmak için hava ile birleşebilir. 0,1 mikron ve daha kü-
çük boyutlu parçacıklar havada asılı kalır. Havada asılı 
kalan bu durgun şekildeki parçacıkların kütle içerisin-
deki yoğunlukları o kadar artar ki, sıkıştırılmış bir gaz 
haline gelir ve ufacık bir kıvılcım ile toz patlamasına se-
bep olur. Bu durum firmaya bir bomba düşmüş etkisi 
yaratır. Yangın daha kolay söndürülebilir fakat sıkıştırıl-
mış bir parça ise bomba tesiri ile ortalığı olduğu gibi yok 
edebilir. İşletme yangında bölge bölge yanabilir, müda-
hale edebilirsiniz fakat bir anda toz patlaması olduğu 
zaman herşeyi yok edebilir. 

İşletmeler toz transferlerinde daha ucuz maliyetli ol-
duğu için bizim sac kanallar yerine daha ucuz, özellik-
le PVC malzemeleri kullanmaktadır. Kanalın içerisin-
de tozu götürmeye çalıştığınızda sürtünmeden “statik 
elektrik” oluşur. Biraz önce söylediğim gibi o kanalın 
içerisindeki mg’lık toz, oksijen ile doğru olarak kanalın 
içerisinde emişten kaynaklı yükseldiği için, oluşan bir 
kıvılcım ile bir anda patlamaya sebep olabiliyor. 

İlk toz patlaması 1878’de İtalya’da bir fırında yaşanmış. 
Bir un fabrikasındaki ince tozların patlamasıyla bir anda 
ortalık dağılıyor. Sonra ABD’de 25 yıllık istatistiklere göre, 
2005 yılının sonuna kadar 281 tane toz patlaması ger-
çekleşmiş, 119 kişi ölmüş, 718 kişi yaralanmış, 7’si felaket 
boyutunda olmak üzere bölgesel olarak işletmeler yok ol-
muş. Ağaç sanayi, hububat, kauçuk, lastik sanayii üzerin-
de yoğunlaşan bu patlamaların sonucunda işyerleri büyük 
hasar görüyor, ölümlü iş kazaları oluşuyor. Tekrar yenilen-
me adına büyük harcamalar yapılıyor. Üretim kayıpları da 
aynı şekilde. Hele hele borsaya endeksli bir firma ise daha 

büyük zararlar oluşuyor. Bu nedenle işletmelerin önlem al-
maları gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum.

Yangın ve patlamalara karşı önlem almak üzere 
Amerika’nın uygulamaya koymuş olduğu ATEX isimli 
bir standart var. ATEX, Atmosphère Explosible terimi-
nin (patlayıcı atmosfer) Fransız teriminin kısaltmasıdır.

ATEX ile ilgili görüşler ve uygulamalar, tehlikeli alan-
larda (zonlarda) ülkeden ülkeye farklı olmakla birlikte, 
bugün dünyada iki görüş hâkimdir. Birincisi, kömür sa-
nayinde öncü olan batı Avrupa görüşü, diğeri de petrol 
sanayiinde öncü olan kuzey Amerika görüşü ve uygu-
lamasıdır. Bu standartları uygulayarak firmalarda yan-
gın ve patlamalara karşı önlem alabilirler. Endüstriyel 
havalandırma konusunda Türkiye’de ATEX sertifikası 
veren kuruluşlar var ama ATEX’e uyumlu olan ürünler 
maalesef yok denecek kadar az.

Pencere

Şekil.2-Toz patlaması sonrası oluşan görüntüler

Şekil.1-Toz patlaması risk üçgeni
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•SD: Bu değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Şimdi bi-
raz dernek çalışmalarımızdan bahsedelim. Siz yıllar-
dır Yönetim Kurullarımızda görev alıyor, aktif olarak 
çalışmalara katılıyorsunuz. Gerek resmi kurum ve 
kuruluş ziyaretlerinde, gerekse üniversitelerde ger-
çekleştirdiğimiz sunumlarda bizimle birlikte oluyor-
sunuz. Bu süreçte yaşadığınız anılardan biraz bah-
sedebilir misiniz? Ilaveten derneğimizin Yönetim 
Kurulu’nda görev almak isteyen kişilere derneğimiz-
de temsil sürekliliğini sağlamak amacıyla neler söy-
lemek istersiniz?

A. Sait GÜRSÖZ: Sivil Toplum Kuruluşlarının tamamı, 
gönüllülük esasına bağlı olduğu için bu kuruluşlardan 
maddi beklenti, iş kazancı vb. kaygı yaşamamanız ge-
rekmektedir. İlk önce yer aldığınız kuruma tamamen 
inanmanız lazım. O kuruma inanmanın dışında oraya 
neler verebilirim kısmını çok iyi düşünmeniz lazım. 

ESSİAD Türkiye’de sektörümüzün ilk derne-
ği. Dolayısıyla, sektörle ilgili arkadaşların bugü-
ne kadar hazırlayıp getirdikleri çok güzel şeyler var. 
Kurucu Üyelerimizin, geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlarımızın, Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Dernek 
Üyelerimizin tamamı hep özveriyle, sektörümüze, 
İzmir’e neler kazandırırız konusunda çalışmalar yap-
mış. Dernekte olmamızın sebebi, kendi adıma “Ben 
kendi mesleki bilgimle ne verebilirim?”, “Kimlerle nasıl 
bilgi paylaşabilirim?” sorularının karşılığını aramaktır. 
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır, bilgileri saklarsak hiçbir öne-
mi yok, bir sonraki kuşaklara neler bırakabileceğimizi 
görmemiz lazım. Tüm sivil toplum kuruluşlarında bilgi 
özveri ile paylaşılmalı, “ben buradan ne alırım değil, ne 
veririm bakış açısı” ile bakılması gerekir.

•SD: Üyelerimize biraz UR-GE Projesinden bahseder 
misiniz? Azerbaycan Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti’ne 
katıldınız, Kurumsallaşma Eğitimi’nde yer aldınız… 
Bu faaliyetlerin size ne gibi katkıları oldu? Örneğin; 

çoğu firma bürokrasiden çekiniyor. Oysa işbirliği ku-
ruluşu olarak tüm işlemlerini ESSIAD üstleniyor.

A. Sait GÜRSÖZ: Devlet, artık sektörlere ciddi şekilde 
maddi destek vermekte. Bunu da işbirliği kuruluşu ola-
rak STK’lar, meslek odaları yürütüyor, bireysel olarak 
destek almak kolay değil. Uzun süre Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yaptığım başka bir dernekte, bir üniversite-
den görüş istedik, konuyu görüşmek üzere hocamızdan 
bir ricada bulunduk. “Arşivinizden çıkarıp bize bilgi ve-
rebilir misiniz?” diye sorduğumuzda hocamız bize “ne 
demek, dilekçenizi verin ben her türlü bilgiyi size ver-
mek zorundayım, siz STK’sınız” demişti. İşte sivil toplu-
mun gücü böyle bir şeydi ve biz 1990’ların sonu, 2000’li 
yılların başında bunu yaşadık. 

ESSİAD da bir sektör derneği. Dolayısıyla Bakanlığın 
birçok hibe programından faydalanma imkânı var. UR-
GE Projesi’nde uluslararası rekabetçiliği geliştirmek 
adına faydalandığımız destekler var. Projedeki etkinlik-
ler zaten ESSİAD tarafından planlanıyor. Eğitimlerdeki 
çıktılar, yurtdışı pazarlama faaliyetlerindeki ikili görüş-
meler, toplantılar, toplantıların olması için gerekli şart-
ların oluşturulması, ziyaretler vb. herşey planlanıyor ve 
biz katılımcı olarak programda neler yapacağımızı bile-
rek heyete katılıyoruz. 

•SD: Mesela Izmir’e alım heyeti getirmiştik. Yabancı 
firmaları ülkemize getirerek UR-GE Projemize katı-
lan üyelerimiz ile birlikte ikili görüşmeler yapmıştık. 
Sizin bu konudaki görüşleriniz nasıl? 

A. Sait GÜRSÖZ: Bu tarz organizasyonlar çok değerli ve 
çok faydalı. Kendi adıma söylemem gerekirse, sektörel 
ihtisaslaşmadan kaynaklı, daha çok derneğimize gelen 
firma temsilcileri soğutma, klima santrali ağırlıklı oldu-
ğu için kendi firmam adına bu işlerin geliştirilmesi ge-
rektiğini, biraz daha ihtisaslaşması ve daha fazla kişi ile 
temsil edilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama iki-
li görüşmelere gelen firma temsilcileri ile görüşen ar-
kadaşlarımızın da son derece verim aldığını biliyorum.

•SD: Sait Bey, çok teşekkür ederiz. Yakın zamanda 
Türk Sanat Müziği konseriniz olacak mı?

A. Sait GÜRSÖZ: Böyle bir söyleşide bulunduğunuz için 
ben teşekkür ederim. 14 Şubat Sevgililer Günü için şe-
fimiz Sayın Sami BÜYÜKÖZTEKİR  yeni bir repertuvar 
hazırlıyor. Dediğim gibi geçmişte hep iş düşünüyorduk 
fakat insan belirli bir yaşa geldiğinde STK’larda bilgiyi 
paylaşmayı düşünüyor, hatta hobileri ön plana çıkıyor. 
Kimi balığa gider, kimi kara avcılığı yapar; kimisi dans, 
kimimiz müzik ile ilgilenir. Yaşamda sadece iş olmadığı-
nı da unutmamamız lazım. Sevgiyle kalın, yüzünüzden 
tebessüm hiç eksik olmasın.•

Pencere

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ 

ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası, Nursaç fabrikası
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İȘLETMELERİNİZDE İȘ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
İLE İLGİLİ SORUNLARINIZIN İNSAN VE ÇEVRE 
ODAKLI ÇÖZÜMLERİ İÇİN BİZİ ARAYIN, 
GELELİM, GÖRÜȘELİM, ÇÖZELİM...

NEDEN JET-PULSE FİLTRE ?

WHY JET-PULSE FILTER ?

TOZSUZ

KOKUSUZ

DUMANSIZ

On-site Inspection;
Exact Solutions To 

Your Problems

68 Yıllık Tecrübe;
 Deneyimli Teknik 

Kadro ile İșletmenize 
Özel Çözümler

68 Years of Experience; 
Original Solutions For Your 
Business With Experienced 

Technical Staff

   
Yerinde Keșif; 

Sorunlarınıza Kesin 
Çözümler

  DNA NAMUH   NO  SNOITULOS  ROF
 LANOITAPUCCO   DETNEIRO LATNEMNORIVNE

HEALTH AND SAFETY PROBLEMS,  CALL US, 
WE SCOPE, WE DISCUSS, WE SOLVE...

Jet-Pulse type dust collection filters provide 
 dna emuf ,tsud tcelloc ot  metsys citamotua na

 la i rtsudni ni sessecorp gnirud  dettime  ruodo
.ria aiv  saera

Jet-Pulse tipi toz tutma filtreleri, endüstriyel 
alanda üretim sırasında ortaya çıkan tozun, 
kokunun, dumanın hava emiși ile ortamdan 
alınarak filtre edilmesini sağlayan otomatik 
sistemdir.

•



Sektörden Haberler

ISKAV’dan Yenilikçi Eğitim Başlığıyla “EĞITIMCI ATÖLYE ÇALIŞMASI” Düzenlendi

İstanbul’da Yenilikçi Eğitim başlığıyla 11-14 Eylül 
2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 13. Eğitimci Atölye 

Çalışması’na Türkiye’nin farklı illerinden 39 eğitmen 
katıldı.

TOBB Hizmet Binası’nda ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Vural EROĞLU yaptığı açılış konuşmasında 
iklimlendirme sektörünün genel durumunu özetledi. 
Katılımcılara programın tarihçesinden ve akışından 
bahseden Eroğlu; havalandırmanın insan sağlığı 
için öneminde değindi. ISKAV olarak bu alanda 
kamuoyunda bilinçlendirme yaratmaya yönelik 
çalıştıklarını ifade etti. Daha sonrasında iklimlendirme 
sektörünün tarihçesine değinen Eroğlu; dünden bugüne 
ülkemizde ve dünyamızda sektörün hızla geliştiğini ve 
endüstri seviyesine geldiğini vurguladı. Teknolojide 
Sürdürülebilirlik kavramına da konuşmasında yer 
veren Eroğlu; bu kavramın sadece yeni teknolojileri 
kullanmak değil, yeni yollar ile problemleri çözmek, 
inovatif deneyimler yaratmak ve iş performansını 
arttırmak olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda; 

eğitimcilere iklimlendirme sektörünün gelişiminde 
önemli bir role sahip olduklarını hatırlattı. Katılımcılar 
açılış oturumundan sonra Daikin FUHA İklimlendirme 
Sistemleri Merkezini ziyaret ettiler. Daikin yetkilileri 
tarafından ağırlanan eğitimciler, iklimlendirme 
sistemlerindeki son teknolojik gelişmeler hakkında 
bilgilendirildiler. 

Eğitimci Atölye Çalışması’nın ikinci günü yine TOBB 
Levent Binasında; Nurettin ÖZCEVİZ tarafından verilen 
Havalandırma Eğitimi ile devam etti. Eğitmenlerin 
uygulama alanlarına yönelik bilgiler aldıkları oturumdan 
sonra ise Işık YÜCESOY tarafından Test, Ayar, Dengeleme 
ve Prosedürleri eğitimi gerçekleştirildi. Oturumun 
pratiğe yönelik uygulama kısmı ISKAV TAD Uygulamalı 
Sınav ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Katılımcılar 
üçüncü gün sabahtan Alarko Carrier firmasına fabrika 
ziyaretinde bulundular. Bu ziyarette kombi alanındaki 
son gelişmeler ve ürünler hakkında bilgilendirildiler. 
Öğleden sonra ise Wilo Türkiye firmasına fabrika 
ziyareti gerçekleştirildi. Pompa teknolojisindeki son 
gelişmelerin aktarıldığı ziyaretten sonra akşamında 
Gelik Leventte gala yemeği gerçekleştirildi. Gala 
yemeğinde katılımcılar; program hakkında görüşlerini 
açıkladılar. Programın kendilerini için çok faydalı 
olduğunu, farklı bölgelerde tekrarlanmasını ve fabrika 
ziyaretlerini arttırılmasını ifade ettiler.

Programın son günü ise akademisyen Nuriye AKKUL 
tarafından Mesleki Eğitimde Alternatif Öğretim 
Teknikleri konusu anlatıldı. Katılımcıların aktif olarak 
dâhil olmalarıyla birlikte interaktif şekilde geçen 
oturumdan sonra katılımcılara katılım belgeleri verildi. 
Program, katılımcıların yüksek memnuniyetlerini ifade 
etmeleriyle son buldu.

Son dönemde ülkemizde yaşanan sürecin uluslara-
rası kamuoyunda oluşturduğu algının pozitif yöne 

çevrilmesi, ülkemizin mevcut ekonomik ve sosyal du-
rumunun daha objektif bir şekilde anlatılması, güç-

lü Türkiye algısının mevcut ve potansiyel müşterilerde 
yaratılması ve Türk İklimlendirme sektörünün mevcut 
durumu ile ilgili olarak alıcıların bilgilendirilmesi ama-
cıyla İSİB tarafından 22-26 Mayıs 2017 tarihleri ara-
sında “Sektörel Alım Heyeti Programı” gerçekleştirildi.

Danimarka, Litvanya, Makedonya, Uruguay, Çin H.C., 
Hindistan, Cezayir ve Gürcistan’dan İklimlendirme 
Sektöründe iş yapan firma temsilcileri 5 günlük prog-
ramla ülkemizde ağırlandı. Türkiye’nin güçlü yönlerinin 
vurgulandığı sinevizyon gösterileri ile sunumların ya-
pıldığı organizasyonda, İstanbul ve Ankara’da yerleşik 
sektör firmalarının fabrikaları da ziyaret edildi.

ISIB Yurtdışından Alıcı Firmaları Türkiye’de Ağırladı

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017 YIL: 20 SAYI: 7830





Sektörden Haberler

ISKID, AR-GE Proje Geliştirme ve Devlet Katkısı Konularını Işleyen Seminer Gerçekleştirdi

İSKİD, son zamanlarda yürürlüğe giren AR-GE yönet-
melikleri ve buna bağlı olarak devlet destekleri konu-

sunda sektör firmalarını bilgilendirmek amacıyla bilgi-
lendirme semineri düzenledi. 21 Eylül 2017 tarihinde 
Point Hotel Barbaros’da düzenlenen etkinlikte açı-
lış konuşmasını İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner 
YÖNET gerçekleştirdi.

İSKİD Üniversite Sanayi ve Burs Komisyonu tara-
fından, son zamanlarda yürürlüğe giren AR-GE yö-
netmelikleri ve buna bağlı olarak devlet destekleri 
konusunda sektörü ve üyelerini bilgilendirmek ama-
cıyla AR-GE Destekleri Semineri’ni gerçekleştirdi. 
İSKİD üyelerinin AB ve TÜBİTAK destekli ARGE Proje 
Uygulama örnekleriyle de zenginleştirilen seminere 
üye firma temsilcileri, AR-GE çalışanları ve basın yo-
ğun ilgi gösterdi. Seminerin açılış konuşmasını yapan 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, günümüz-
de AR-GE’nin önemini vurgulama-
nın artık yersiz olduğunu, rekabet 
gücünün temelini AR-GE’nin oluştur-
duğunu vurgulayarak, AR-GE konu-
sunda geri kalanların gelecekte yer-
lerinin olamayacağını vurguladı. İSKİD 
Üniversite Sanayi ve Burs Komisyonu 
Başkanı ve Friterm AR-GE Müdürü Dr. 
Hüseyin ONBAŞIOĞLU giriş konuş-
masında, AR-GE’nin tanımı ve Sektör 
ile ülke genelinde AR-GE faaliyetle-

rinin durumu ve beklentilere değindi. Ayrıca, gelecek-
te AR-GE çalışmalarında başarılı olunabilmesi için ge-
rekli şartların anlatımı ile başlayan etkinlik, ARGEDEM 
Danışmanlık Firması’ndan Emrah KARABIYIK’ın “AR-
GE Yönetmeliği, yapılan değişiklikler, AR-GE desteği 
veren kurum/kuruluşlar ve destek kapsamı” içerikli su-
numuyla devam etti. Ardından kürsüye çıkan, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail 
EKMEKÇİ, AR-GE Proje Uygulama detayları ile başvuru 
esnasında ve proje uygulamasında dikkat edilmesi ge-
rekli hususlar hakkında önemli bilgiler verdi. Programın 
ikinci bölümünde Arçelik Teknoloji Yönetimi ve AR-GE 
Teşvikleri Takım Lideri Evrim ÖZGÜL, Arçelik AR-GE 
Merkezi tanıtımının yanı sıra Arçelik içinde uygulanan 
AR-GE çalışmaları örnekleri ile desteklerden ne ölçü-
de faydalanılabileceğine değindi. AR-GE Desteklerinin 
tüm yönüyle ele alındığı seminer, soru cevap bölümüy-
le son buldu.

FritermArçelik

Doğu Aldağ Argedem

ESSIAD, Rusya Federasyonu Lipetsk Ticaret ve Sanayi Odası Networking Görüşmeleri’nde

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreteri Aylin GEL ve 
Kurumsal İletişim ve Muhasebe SorumlusuGamze 

AKÇAY, 17 Ağustos 2017 tarihinde İZTO’da düzenlenen 
Rusya Federasyonu Lipetsk Ticaret ve Sanayi Odası 
Networking Görüşmeleri’ne katıldı. İlgili görüşmelerde, 
Rusya’daki EHİS sektöründe faaliyet gösteren firma-
lar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilerek önümüzde-
ki dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan işbirliği ça-
lışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca 
aynı gün İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Rusya’nın Lipetsk 
Ticaret ve Sanayi Odası arasında «Kardeş Oda» proto-
kolü imzalandı. 

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017 YIL: 20 SAYI: 7832



Oda Soğutucular & Endüstriyel 
Soğutucular (Soğutkan, DX)

Unit Air Coolers & Industrial Air 
Coolers (Refrigerant, DX)

Friterm Product Selection 
FPS 6.0

CO2 DX Evaporator

CO2 DX Evaporator

Pompalı Evaporator

Pump Evap

Hava Soğutmalı Kondenserler 
(Soğutkan)

Air Cooled Condensers
(Refrigerant)

Şok Dondurucular
(Soğutkan, DX)

Blast Freezers
(Refrigerant, DX)

Kuru Soğutucular &
Yağ Soğutucular

Dry Coolers &
Oil Coolers

Oda Soğutucular & Endüstriyel 
Soğutucular (Su/Glikol)

Unit Air Coolers & Industrial Air 
Coolers (Water/Glycol)

Hava Soğutmalı
Amonyak Kondenser

Air Cooled
Ammonia Condenser



TTMD İstanbul Temsilciliği Üye İlişkileri ve Sosyal 
Organizasyonlar Komisyonu tarafından düzenlenen 

Geleneksel Boğaz Turu 20 Eylül 2017 akşamı yapıldı.

Sektörün önde gelen birçok isminin yanı sıra, TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol KILKIŞ ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda TTMD Üyesini bir 
araya getiren gezi; konukların Kabataş ve Beylerbeyi 
kıyılarından alınmasıyla başladı. Kokteyl ve akşam 
yemeğinin ardından TTMD İstanbul İl Temsilcisi 
Görkem KIZILTAN USTALI kısa bir konuşma yaparak 
etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Üye İlişkileri 
Komisyonu’na teşekkür etti. Ustalı daha sonra, 
TTMD İstanbul Temsilciliği’nin 2017-2018 yılı eğitim 
seminerlerine destek veren firmalara birer plaket 
takdim etti. TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Birol 
KILKIŞ, gecede ayrıca bir konuşma yaparak TTMD’nin 
25. yılına dikkat çekti. Kılkış, yeni dönemin sektöre ve 
tüm üyelere başarı getirmesi dileğinde bulunduktan 
sonra tekne gezisinin düzenlenmesinde sponsor olan 
firmaya teşekkür plaketi verdi. TRT Sanatçısı Mine 
GEÇİLİ’nin sahne aldığı gecede konuklar, canlı müzik 
eşliğinde hoşça vakit geçirerek yeni dönem için karşılıklı 
iyi dileklerde bulundular.

Sektörden Haberler

TTMD 2017-2018 Sezonuna 
Istanbul Boğazı’nda Merhaba Dedi

TTMD Izmir Il Temsilciliği, 
Gri Su Arıtımı ve Membran Teknolojileri 

Semineri Gerçekleştirdi

TTMD İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen 
2017-2018 Dönemi ilk semineri 07 Ekim 2017 ta-

rihinde, “Gri Su Arıtımı ve Membran Teknolojileri” ko-
nusunda gerçekleştirildi. İzmir Hilton Garden Inn’deki 
etkinliğe, Konuşmacı olarak  Çevre  Yük. Müh. Serdar 
GÖKŞEN  katılırken Seminer Oturum Başkanlığını Mak. 
Müh. Erol YAŞA yaptı.

Seminere, dünya su rezervlerini anlatarak başlayan 
Serdar GÖKŞEN, daha sonra gri su ve membranlar-
da sınıflandırma hakkında bilgiler verdi. Gri su arıtma 
prosesi ve Membran hakkında geniş örnekler aktaran 
Serdar GÖKŞEN, yine son bölümde katılımcılardan ge-
len soruları yanıtlamıştır. Seminer, Serdar GÖKŞEN ve 
Erol YAŞA’ya teşekkür belgesi takdimiyle son buldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ener-
ji yatırımlarında yerli katkının arttırılması ve ener-

ji sektöründe kümelenme çalışmalarının yürütülme-
si hedefiyle kurulan Enerji Sanayicileri & İş Adamları 
Derneği, 1. Yıldönümünü kutladı.

ENSİA’nın 1. yıl pastası; İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Fabrikası bünyesinde verilen eğitim program-
larından mezun olan öğrencilerin sertifika töreni ve 
ardından ENSİA tarafından düzenlenen “Yenilenebilir 
Enerji Deneyim Paylaşım Toplantısı” sonrasında, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ev sahipliğinde 
Yönetim Kurulu ve dernek üyelerinin katılımıyla kesildi. 

ENSIA, 
Kuruluşunun

 1. Yıldönümünü Kutladı
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Sektörden Haberler

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Açıldı

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü tarafından kurulan, 600 işçi, 

120 tasarımcı ve 180 inşaat sektörü temsilcisine 
eğitim vermeyi planlayan “Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar 
Eğitim ve Danışmanlık Merkezi” hizmete açıldı. 
Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve Teknolojik 
Gelişim programları desteği ile kurulan merkezin 
açılışı 20 Haziran 2017 günü Ege Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleştirildi.

Merkezin açılışına Mühendislik Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Süheyda ATALAY, Train-To-NZEB Proje 
Yöneticisi Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim ALTUN, 
akademisyenler, partner ülke yetkilileri, öğrenciler, 
konuklar ve ESSİAD’ı temsilen EHİS LAB Proje 
Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ katıldı.

Türkiye, Bulgaristan, İrlanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti 
ve Romanya’dan 12 partnerin yer aldığı projenin hedefi, 
inşaat sektörüne yaklaşık sıfır enerjili binalara yönelik 
teorik ve pratik eğitim verilerek, yetiştirilen uzmanlar 
sayesinde bu alanda işlevsel bir ağ kurulmasıdır. 
ESSİAD’ın da üyesi olduğu, EBSO Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu’na gelen talep doğrultusunda 
kurulan, alt çalışma grubu, proje kapsamında verilecek 
eğitim içeriklerinin ve pratik uygulama sahasının 
oluşturulması için sektörel deneyim ve bilgi aktarımı 
konusunda çalışmalarda bulundu. Sektör katkıları ile 
oluşturulan merkezde ESSİAD Üyelerinden Eneko’nun 
da cihazları yer aldı. 

86. İzmir Enternasyonal Fuarı Programı kapsa-
mında; 17 Ağustos 2017 tarihinde Swiss Otel 

Konferans Salonu’nda Türk Eximbank Genel Müdürü 
Adnan YILDIRIM’ın katılımları ile Türk Eximbank Tanıtım 
Toplantısı gerçekleştirildi. 

ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreter Aylin GEL’in katıl-
dığı ve ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin 
AKDAŞ’ın da yer aldığı toplantıda, Eximbank’ın genel 
faaliyetleri, ihracat yapan firmalara yönelik tüm kredi 
programları, ihracat yapan firmalara yönelik tüm sigor-
ta programları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. 
Türk Eximbank olarak İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 

ilk kez yer aldıklarını belirten Adnan YILDIRIM, ihra-
cat kredilerinin %43,1’inin Türk Eximbank’tan sağlan-
dığını belirtti. Kredi garanti fonu öz kaynağı ile çalışan 
Türk Eximbank arada banka olmadan portföylerinde 
yer alan 70.000 şirket ile mevcut çalışma potansiyelini 
100.000 şirkete çıkartmayı hedefliyor. 

Türkiye’de şubesi olmayan 
yerlere irtibat ofisi açıktık-
larını vurgulayan Yıldırım, 
Japon Nex firması ile anlaş-
tıklarını ve Türk Eximbank’ın 
hem doğrudan kredi verdi-
ğini, hem sigorta yaptığını, 
hem de ihracatçının alıcısına 
kredi verdiğini ifade etti. 

Türk Eximbank’ın sigorta desteklerinin daha çok kulla-
nıldığını, faiz avantajının uygun olduğunu, işletme kre-
dilerinde 3 yıl, yatırım kredilerinde 10 yıla yakın vadele-
rinin bulunduğunu, bundan sonra nakit kredi vermeye 
devam ederken, garanti programını devreye alacağını 
belirtti. Afrikada emtia barter denemeleri yapacak olan 
Türk Eximbank’ın İran’da Türkiye ihracat merkezi açıldı-
ğını ve burada yer alacağını belirtti.

Türk Eximbank Tanıtım Toplantısı EBSO’da Gerçekleştirildi
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Sektörden Haberler

Izmir Kent Hastanesi’nin Tercihi SystemAir Ürünleri

Systemair, Avusturyalı Frivent’i Satın Aldı

İzmir’de 2015 yılında inşaatına başlanan ve Arter 
İnşaat tarafından yapılan Kent Sağlık Grubuna bağlı 

Kent Onkoloji Merkezi’nde de Systemair ürünleri ter-
cih edildi.

18.000m’lik kapalı alana sahip ve inşaatı devam eden 
Kent Onkoloji merkezi Medikal Onkoloji, Onkoloji 
Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi klinikleri ve Nükleer Tıp 
Ünitesi ile her türlü kanser türünün tanı ve tedavisinde 
hizmet verecek.  İnşaatı devam eden Kent Onkoloji 
Merkezinin tercihi Systemair klima santralleri ve fan-
ları oldu.  

Kent Onkoloji Merkezi projesinde Systemair markalı 
18 adet konfor ve hijyenik klima santrallerinin yanında, 
çeşitli modellerde 40’ın üzerinde fan bulunmaktadır. 
Projede kullanılan hijyenik klima santralleri EN 1886’ya 

göre Eurovent sertifikasının yanında, DIN 1946-4 ve 
VDI 6022 normlarına göre de TÜV sertifikalı modeller 
olarak teslim edildi. 

Avusturya’da, 1961 yılında kurulan Frivent, yenilikçi 
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini, yük-

sek kalite standardı ve uzun ömürlü bir şekilde düşük 
maliyetle üretmekte ve müşterilerine özel çözümler 
sunmaktadır.

Systemair tarafından 2017 yılında satın alınan Frivent, 
endüstriyel tesislerin iklimlendirilmesi konusunda uz-
mandır. Ürün portföyünde bulunan DWR serisi çatı tipi 
paket klima santralleri, yüksek tavanlı üretim alan-
ları için tasarlanmıştır. Bu ürünler yüksek verimli ısı 
geri kazanımıyla birlikte hem ısıtma-soğutma hem 
de havalandırma ihtiyacını basit ve maksimum enerji 
tasarruflu bir şekilde sağlarlar.

13.000m/h kapasiteye kadar modüllerden üretilen 
DWR serisi, tak-çalıştır mantığında bir ürün olup tek 
noktadan üfleme ve emiş yapar. Özel difüzörü sayes-
inde çok yüksek tavanlardan bile ısıtma modunda 
konforlu bir üfleme sağlayabilen DWR serisinin en 
büyük referansları arasında Nürnberg’deki Deutsche 
Bahn Tren Hangarları ve Slovakya Hyundai Fabrikası 
sayılabilir.

FRITERM, Consultra Işbirliği Ile Trafo Sektöründeki Faaliyetlerine Hız Veriyor

Friterm ile Consultra; Türkiye ve Dünya genelinde 
özellikle güç transformatörü üreticilerine yöne-

lik, OFAF (cebri yağ ve cebri hava soğutmalı) tip trans-
formatör yağ soğutma üniteleri satışı ve pazarlanması 
konusunda iş birliği anlaşması yaptı. Transformatör 
soğutma sektörüne yeni bir soluk getirecek olan an-
laşma 03Ekim 2017 tarihinde Friterm Genel Müdürü 
Naci ŞAHİN ve Consultra Genel Müdürü Sinan ÖZCAN’ın 
imzaları ile başlamış oldu.
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Sektörden Haberler

DANFOSS Eğitim ve Seminer Programlarına Devam Ediyor

FORM Şirketler Grubu’ndan Lennox 
Ispanya Fabrikası’na Gezi

ISIDEM Yalıtım Ürünleri Cezayir 
Tizi Ouzu Stadyumu’nda

Danfoss, yoğun eğitim ve seminer programına 
Azerbaycan eğitimini de ekledi. 

Azerbaycan’ın en büyük marketlerinden Bravo Market’in 
teknik departmanına yönelik düzenlenen eğitimde AK-
SM 800 serisi sistem yöneticisi, AK-CC 550A elektronik 

kontrol cihazı, AKV Elektronik Genleşme Valfi ürünler-
inin özellikleri ve kullanım detayları aktarıldı.

Danfoss Soğutma Çözümleri IR & FR Satış Müdürü 
Kıvanç ASLANTAŞ ve  Danfoss Soğutma Sistemleri 
Satış Mühendisi Engin SÖKMEN tarafından verilen 
eğitime; Bravo Market Teknik Müdürü, Bravo Market 
Radio Zavot teknik ekibinin de aralarında bulunduğu 
on katılımcı ile birikte Ahmet Yar firmasından Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Teknik Müdür Halit T. SALAÇİN, Satış 
Müdürü Ekrem GÜNGÖR ve Proje Müdürü Bentürk 
ÖZBERK katıldı. 

Eğitim sonrasında Danfoss ekibi Bravo Market’e ait 
Port Baku ve Ganjilik Mall mağazalarını ziyaret ederek 
müşteri sorularına yerinde yanıt verdi, teknik destek ve 
eğitimler gerçekleştirdi. Radio Zavot mağazasında uy-
gulama üzerinde hand-on eğitim de yapıldı.

Form Şirketler Grubu, 4-7 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında 34 yıldır Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu 

Lennox firmasının İspanya Burgos paket klima fab-
rikasına gezi düzenledi. Form yetkilileri ve çeşitli firm-
alardan gelen 14 kişilik misafir grubunun katıldığı gez-
ide, Lennox’un Avrupa’daki üç fabrikasından biri olan 
Burgos fabrikası ziyaret edildi, paket klima üretimi 
konusunda son teknolojik gelişmeler ve detaylı teknik 
bilgiler alındı. Gezide katılımcılar, Madrid ve Toledo 
panoramik şehir turları ile Toledo Katedrali gibi tarihi 
mekanları da görme imkanı buldular.

Frekans kontrollü kompresör teknolojisini kullanan 
LENNOX yeni “ENERGY” serisi paket klima üniteleri, 
Eurovent A sınıfı enerji verimliliğine sahiptir. Tek bir 
paket cihaz ile tüm soğutma, ısıtma, havalandırma ve 
filtrasyon ihtiyacına çözümler sunar. LENNOX Paket 
Klimaların üfleme ve emiş fanları değişken devirli 
olarak seçildiğinden kısmi yüklerdeki enerji tüketimleri 
de azaltılabiliyor. Değişken debili EC fanlar ile hava 
debisi ölçümü ve ayarı cihazlar tarafından yapılabiliyor. 
(eDriveTM değişken hızlı fan sistemi).

Cezayir Tizi Ouzu Stadyumu’nda Coolflex elasto-
merik kauçuk köpüğü ve Flexiduct esnek hava 

kanalı tercih edildi. Toplam maliyeti 250 milyon Dolar’ı 
bulması beklenen Ceyazir Tizi Ouzu Stadyumu’nun 
Isıtma-Soğutma-Havalandırma sistemlerinde, ISIDEM 
Yalıtım’ın LEED sertifikalı tesislerde ürettiği Coolflex 
elastomerik kauçuk köpüğü ve Flexiduct esnek hava 
kanalı ürünleri kullanıldı. 50 bin seyirci kapasitesine sa-
hip Tizi Ouzu Stadyumu Cezayir’in 100 km. doğusunda 
bulunuyor. 

Coolflex ürünü yüksek su buharı difüzyon direnci kat-
sayısı ile korozyon riskini minimuma indirmek adına 
μ≥10.000 değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar 
TSE tarafından tescillenmiş ürünler arasında sek-
törün en yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı 
olma özelliği taşıyor. Kapalı gözenekli ve homo-
jen dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygulandığı tes-
isatlarda maksimum termal performans ve yoğuşma 
kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-1 
yangın yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, bor-
ularda BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası 
standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.
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Sektörden Haberler

Daikin, Amerika’daki faaliyetlerini tek bir merkezde 
toplayarak, Dünya’nın 6. büyük üretim tesisini açtı. 

Daikin Texas Technology Park (DTTP) adını taşıyan yeni 
merkezde nesnelerin interneti (IoT-Internet Of Things), 
yapay zeka (Artificial Intelligence-AI) teknolojilerinden 
yararlanan Daikin, makineden makineye iletişim tekno-
lojilerinin kullanıldığı dijital fabrikaları hedefliyor.

Isıtma, soğutma, havalandırma alanlarında sektörünün 
lider firmalarından Daikin, endüstrinin geleceği için 
bugünden yatırım yapmaya devam ediyor. Geçen yıl 
Japonya’da dev bir teknoloji ve inovasyon merkezi 
açan Daikin, bu yıl da ABD’deki faaliyetlerini en yeni 
teknolojilerin kullanıldığı tek bir merkeze taşıyarak 
dünyanın 6. büyük üretim tesisini açtı. Faaliyet göster-
diği tüm ülkelerde AR-GE ve inovasyon konusundaki 
çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Daikin, ABD’deki 
yeni yatırımı ile iklimlendirme sektörüne yön vermeye 
devam ediyor. 

Amerika’daki iştiraki olan Goodman Group’un dört 
fabrikasını ve lojistik merkezini tek bir merkeze to-
playan Daikin, teknolojideki en son yenilikleri üretim 
alt yapısına taşıdı. Teksas’taki bu teknoloji üssünde, 
yeni bir AR-GE ve inovasyon fonksiyonu oluştur-
mayı hedefleyen Daikin, DTTP’de nesnelerin interneti 
(IoT-Internet Of Things) ve yapay zeka (Artificial Intel-
ligence-AI) gibi en yeni teknolojileri kullanıyor. Daikin’in 
417 milyon dolar yatırımla faaliyete geçirdiği 4 milyon 
m merkezde 4000 kişi çalışıyor. Daikin çalışan sayısını 
2018 yılında 5000 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Üre-

tim miktarındaki dalgalanmalara tepki veren ve IoT 
teknolojisinden yararlanarak üretim ilerlemesini oto-
matik olarak kontrol eden bir teknolojiye sahip olan 
bu merkez, dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan 
en gelişmiş iklimlendirme üretim tesislerinden birini 
temsil ediyor. Yeni merkez hakkında bilgi veren Daikin 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Grup Baş Sorumlusu 
Noriyuki INOUE, “Daikin olarak nesnelerin interneti 
ve makineden makineye iletişim (M2M) teknolojiler-
ini kullanan dijital bir iklimlendirme fabrikası kurmayı 
planlıyoruz. Daikin Grubu’nun dünya çapında geliştird-
iği tüm know-how’u bu amaç için seferber etmiş dur-
umdayız” dedi. Daikin, bu yeni merkezle ABD paz-
arındaki iddiasını artırmanın yanı sıra dünya ölçeğinde 
yürüttüğü Fusion20 (Gelecek 2020) stratejik yönetim 
planı doğrultusunda da adım adım ilerliyor. Daikin’in 
hedefinde, ilk olarak DTTP’de kullanılan gelişmiş üretim 
teknolojilerini, diğer ülkelerdeki tüm üretim tesislerine 
sırasıyla taşımak yer alıyor.

Yılda 1.300’den Fazla Patent Yayınlıyor

AR-GE ekibinde dünya genelinde toplam 2.000’e 
yakan mühendisin çalıştığı Daikin, yıllık ortalama 1.300 
civarında patent yayınlayarak sektörüne öncülük ediyor. 
Hendek Üretim Tesisleri’nde bulunan Daikin Türkiye 
AR-GE ekibi de yeni projelere eşlik ediyor. Türkiye’nin 
AR-GE’ye en çok yatırım yapan 250 şirketi arasında yer 
alan Daikin Türkiye, ürün ve hizmet iyileştirmelerinin 
yanı sıra yeni ürün geliştirme çalışmaları da yapıyor. 
Faaliyetlerini Daikin Europe bünyesindeki EMEA Design 
Group’un bir üyesi olarak sürdüren Daikin Türkiye AR-
GE birimi, Japonya’daki merkez AR-GE birimi ile ortak 
projeler de yürütüyor. Bunun sonucunda mevcut ürün-
lerde teknoloji ve kaliteyi yükselterek maliyet düşürücü 
güncellemeler yapan Daikin Türkiye, özellikle grubun 
soğutmadaki iddiasını ısıtmaya taşıyacak yenilikler 
üzerinde çalışıyor. Bunun en somut örneği ise bu yıl 
ilk kez Almanya’da tanıtılan Daikin Kombi oldu. Daikin 
markasını taşıyan ilk kombi olan bu cihaz, aynı zamanda 
segmentinin en küçük hacimli yoğuşmalı kombisi oldu.

Teksas’ta Teknoloji Üssü Kuran Daikin Dijital Fabrikalar Kurmaya Başlıyor

Daikin Türkiye, Capital 500 Listesi’nde 52 Basamak Birden Yükseldi

Daikin, Türkiye’deki büyümesini hızla sürdürürken yapılan bir-
çok araştırmada da başarısını gözler önüne seriyor. Daikin 

Türkiye İSO (İstanbul Sanayi Odası) ve TİM (Türkiye İhracatçılar 
Meclisi) tarafından yapılan araştırmaların ardından Capital 500 
Araştırması’nda da Türkiye’nin hızla büyüyen şirketlerden biri 
olarak yerini aldı. Capital Dergisi tarafından her yıl açıklanan 
Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi araştırmasında Daikin 
Türkiye, 52 basamak birden yükseldi.  Daikin Türkiye, 2016 yılı 
verilerine göre hazırlanan Capital 500 araştırmasında 228. sıra-
da yer aldı. Bir önceki yılın araştırma sonuçlarına göre 280. sıra-
da bulunan Daikin Türkiye, hızlı büyümesi ile aynı zamanda 2016 
yılının en hızlı yükselen firmaları arasında yer aldı. 
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İzmir Kültürpark’taki fuar alanının taşınması üzerine, 
parktaki yeşil alan ve bitki dokusunun ne olacağı 

tartışma konusu haline geldi. Fuar alanının var 
olan durumu ve belediyenin bu konu hakkındaki 
projesinin ne olduğunu ortaya çıkarmak isteyen 
İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, “Çevrenin 
Genç Sözcüleri” öğrencileri; alandaki yeşil dokunun 
korunarak geliştirilmesi hedefi doğrultusunda; 
belediye ve üniversite işbirliği ile başlatılan ‘’Kültürpark 
Alanındaki Materyallerin Tanımlanması, Korunması, 
Sürdürülebilirlik Açısından Önerilerin Hazırlanması 
Ortak Projesi’’ne gönüllü olarak destek verdi.

Proje kapsamında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile 
işbirliği yapılarak Kültür Park’taki bitki varlığı detaylı bir 
şekilde incelendi; bitkisel materyaller tanımlandı, bitki 
rölevesi çıkarıldı. Çalışmalarda Kültürpark’taki 7724 
adet ağaç ve bitki sisteme kaydedilirken, karantina 
zararlısı barındıran ve diğer ağaçlar için de tehlike arz 
eden 42 ağacın kaldırılması, rehabilitasyon amacıyla 
633 adet yeni ağacın daha dikilmesi öngörüldü.

Ayrıca; alandaki bitkisel materyalin hastalık ve 
zararlılardan etkilenme durumu, diğer bitkisel 
materyallerle etkileşimi gibi olguları değerlendirerek 

bitkilerin ömürlerinin uzatılması, sürdürülebilirliğinin 
sağlanması yönünde çalışmalar yapılması gereği de 
proje kapsamında dile getirilen öneriler arasındaydı. 
Projeye destek veren  öğrenciler, ‘’Kültürpark, 
İzmir için ekosistemin önemli bir parçası. Bu 
mekan kaybedilmemeli. Fuarın buradan kalkması 
ve Gaziemir’deki yeni fuar alanına taşınması 
Kültürpark’taki mevcut yeşil alan için iyi oldu. Gelecek 
süreçlerde yeni bitkiler, yeni tasarımlarla bitki örtüsü 
daha da zenginleştirilebilir. Ama bu alanda gerçekten 
çok ciddi tehlike arz eden ağaçlar var. Biz, bitkiler için 
daha sağlıklı bir ortam sağlamak istiyoruz.” diyor.

“Uluslararası Çevrenin Genç Sözcüleri” (Young 
Reporters for the Environment) programı kapsamında 
gerçekleştirdikleri “Kültürpark için Yeşil Seferberlik” 
adlı bu projeleri ile katıldıkları yarışmada ulusal birincilik 
kazanan İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Çevrenin 
Genç Sözcüleri kulübünün öğrencileri 9-15 Eylül 2017 
tarihleri arasında Kanada’nın Vancouver kentinde 
gerçekleşen Dünya Çevre Eğitimi Konferansı’na 
davet edilerek projelerini ve deneyimlerini sunma 
fırsatı elde ettiler. Yaptıkları sunum dışında, gönüllü 
çalışmalar yapan gençler, atölye çalışmaları yanında 
diğer oturumlara katılarak izlenimlerini günlük raporlar 
haline getirdiler. Bu raporlar YRE international web 
sayfasında yayımlandı. (https://yreint.exposure.co)

Sektörden Haberler
Kültürpark Projesi’ne Çevreci Gençlerden Destek Geldi
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ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural EROĞLU: 
“Yalnızca ulusal değil, uluslararası aktörler de ISK-
SODEX’i tercih ediyor”

İklimlendirme sektörünün kurumsallaşması, yurtdışına 
açılması ve yurtdışındaki rekabet ortamında etkin 
bir pozisyon alması açısından ISK-SODEX’in ciddi bir 
katma değer oluşturduğunu belirten ISKAV Yönetim 
Kurulu Başkanı Vural EROĞLU, “ISK-SODEX fuarında 
ziyaretçiler sektörün önde gelen tüm firmalarını aynı 
çatı altında bulabilmektedirler. Yalıtım, pompa, vana 
ve bağlantı parçaları, su arıtma ve güneş sistemleri de 
dâhil olmak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
klima teknolojilerindeki son gelişmeler yerli ve yabancı 
katılımcıların ilgisine sunuluyor. Sektörün yalnızca 
ulusal değil aynı zamanda uluslararası aktörleri de yeni 
ürün tanıtımları için ISK-SODEX’i tercih ediyorlar” diye 
belirtti. Pazarda oldukça yoğun bir rekabet yaşandığını 
ve bu nedenle firmaların yürüttükleri pazarlama 
aktivitelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken 

Eroğlu, ISK-SODEX fuarının bu noktadaki önemini 
şu sözlerle ifade etti: “ISK-SODEX Fuarı yapılmaya 
başladığı ilk günden beri sektör firmalarımızın mal 
ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin buluştukları 
bir pazar niteliğindedir. Katılımcı firmalara ilgili talebi 
doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama 
imkânı vermekte; bu sayede de hem satış hem 
tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilmesini 
sağlamaktadır. Bu açıdan ISK-SODEX, tanıtım kapsamlı 
olması sebebiyle katılımcıların satış grafiğinin bire bir 
pazarlama ilişkileri ile artmasına aracılık etmektedir.”

ESSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCI ISK-
SODEX’in önemini şu sözlerle ifade etti: 

“ESSİAD olarak ISK-SODEX’i destekliyor ve 
üyelerimizin yoğun katılımı konusunda görüşmeler 
gerçekleştiriyoruz. Avrupa’nın ISH ve MCE ile birlikte üç 
büyük fuarından biri olma özelliği taşıyan ISK-SODEX’in 
yeni yerinde daha çok avantaj yaratacağına inanıyoruz. 

Avrasya’nın en önemli ve en büyük iklimlendirme fuarı 
ISK-SODEX, 1997 yılından bu yana sektörün gelişimine 
rehberlik etmeye ve HVAC-R sektöründeki yeniliklere 
ışık tutuyor. 7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 
olan ISK-SODEX 2018, yeni yer ve yeni tarihinde, her 

zamankinden çok daha farklı ve güçlü bir deneyim 
vadediyor. Fuarın eş organizatörleri ve destekleyen 
dernekleri; ISKAV, ESSİAD, İSKİD, TTMD, SOSİAD, 
MTMD, DOSİDER, İZODER, KBSB ve POMSADISK-
SODEX fuarının sektör adına önemini ve 2018 yılında 
ziyaretçileri bekleyen yenilikleri değerlendirdi.

Sektörün Tüm Paydaşları
ISK-SODEX 2018’de 
Bir Araya Geliyor
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Yeni fuar alanı ve yerleşimlerin yeniden yapılanması, 
fuar alanına gelecek misafirlere yepyeni, tazelenmiş bir 
ISK-SODEX deneyimi sunacak.”

ISKID Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET: “ISK-
SODEX, geniş bir coğrafyaya tanıtım imkânı sağlıyor”

ISK-SODEX’in HVAC&R sektörünün ortak çabasıyla 
ortaya çıkmış ve sahiplenilmiş yegâne fuarı olduğunu 
belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, 
“Gelişen sektörle birlikte ISK-SODEX fuarı da hızla 
büyüdü ve konusunda Avrupa’nın üçüncü büyük fuarı 
haline geldi. ISK-SODEX fuarının en büyük başarılarından 
biri de hem katılımcı hem de ziyaretçileri açısından 
uluslararası bir platform sağlaması” diye vurguladı. 
Sektörü bir bütünlük içerisinde iki yılda bir buluşturan 
ISK-SODEX fuarının, komşu ülkelerin, Kuzey Afrika’nın, 
Körfez ülkelerinin ve Avrupa’nın ilgi gösterdiği geniş bir 
coğrafyaya tanıtım imkânı sağladığını belirten Yönet, 
“İSKİD olarak bu yıl Rusya’dan alım heyeti getirilmesi 
için çalışmalarımızı başarıyla devam ettiriyoruz” dedi.

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol KILKIŞ 
düşüncelerini şu şekilde ifade etti: 

“Dünyamız, küreselleşme sürecinin sıkıntıları 
yanında yararlarını da fark etmektedir. Bu bağlamda 
karbondioksit salımlarının küreselleşme sonunda 
arttığını görmekte, buna karşın gene küreselleşme 
kapsamında çözümler bulmaktadır. Bu ikilem arasında 
yenilenebilir enerji kaynaklarının harmanlamasında 
bütüncül ve melez yaklaşımların önemini görmektedir. 
Bu çerçevede bu yılki fuarda güneş, rüzgâr, jeotermal, 
atık ısı ve benzeri kaynak ve sistemlerin enerjinin 
niteliği tabanında olmak üzere en uygun ve akılcı 
kullanımında da önemli bir katalizör görevi üstlenmesi 
beklenmelidir” diye belirtti. Kılkış, fuarın katılımcılar 
için önemini ise “Fuara katılan sektör firmaları 
ürün ve tasarımlarının, yenilikçi fikirlerinin açıklıkla 
paylaşılmasında işbirliği ortamının, güç birliğinin ne 
denli yararlı olduğunu somut biçimde fark ederek 
gelişimlerinde aşama sağlamaktadırlar” sözleriyle 
ifade etti.

Sektörün uluslararası boyutta tek fuarı olan ISK-
SODEX 2018’in, ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle 
katılımcıların potansiyeli yüksek birçok ülkeye ihracat 
odaklı erişimlerini sağladığını söyleyen SOSIAD Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Metin TERZIBAŞIOĞULLARI, şu 
şekilde konuştu: 

“Türkiye’nin Avrupa’daki beşinci büyük pazar olması 
açısından ISK-SODEX İstanbul, sektörümüz için 
benzersiz bir fırsattır. Yurtdışı firmalara sektörümüzün 
ve katılımcı firmalarımızın potansiyelini yakından tanıma 
imkânı sağlamaktadır” diye belirtti.  Terzibaşıoğulları 
sözlerini şöyle sürdürdü: “ISK-SODEX İstanbul 2018 
fuarında ‘Bina Otomasyonu’ ve ‘Enerji Verimliliği’ gibi 
yeni özel alanlar, Resim Yarışması ödül töreni ve sergisi 
yer alacaktır. SOSİAD olarak fuar esnasında F-Gazlar 
ve Alternatifleri konusunda bir seminer düzenlemeyi 
planlıyoruz. Fuarın sektörümüzün gelişimine katkı 
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sağlayacağına ve yeni yerinde önceki fuarlardan daha 
başarılı olacağına inanıyoruz.”

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Irfan ÇELIMLI ise 
görüşlerini şöyle ifade etti: 

“Fuar, iklimlendirme ve mekanik tesisat sektörünün 
eşgüdümünü sağladığı gibi aynı zamanda önemli 
bir sinerji yaratmaktadır. Uluslararası rekabette 
sektörümüzü daha iyi tanıtmakta ve güçlenmesinde 
katkı sağlamaktadır. Sektörün rekabetçi gücünü 
artırarak doğru yönde ve kaliteli biçimde büyümesini 
sağlamaktadır. Ülkemiz ürünleri özellikle Avrupa 
pazarında gün geçtikçe daha fazla marka değeri 
kazanmaktadır.”

DOSIDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
VARDAN: “ISK SODEX, üretici kimliğimizin daha da 
güçlenmesine katkı sağlıyor”

Türkiye’de iklimlendirme sektörünün; dernekleri, 
vakıfları, meclisi ve ihracatçılar birliği ile en organize 
sektörlerden biri olduğunu ifade eden DOSİDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Cihad VARDAN, sektörün bu 
şekilde bir arada olmasında, ISK SODEX fuarının önemli 
katkıları olduğunu vurguladı ve fuarın önemine şu 
sözlerle dikkat çekti: “Türkiye şu anda ısıtma konusunda 
Avrupa’nın üretim merkezi konumuna gelmiş durumda. 
2 milyon adetten fazla kombi üretimi ile Avrupa’nın en 
büyük üretici ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Aynı 
şekilde panel radyatörde Avrupa pazarının yaklaşık 
%50’lik ihtiyacını karşılıyoruz. Üye firmalarımızın 
toplam ihracatı yaklaşık 1 milyar Euro seviyesini 
bulmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman, ülkemizde 
düzenlenen bu önemli organizasyonun değeri daha da 
artıyor. ISK SODEX fuarının üretici kimliğimizin daha 
da güçlenmesine ve bu konuda daha da gelişmemize 
önemli katkısı olduğunu düşünüyorum.” ISK-SODEX 
fuarının sektördeki yenilikleri öne çıkardığını söyleyen 
Vardan, “2018 yılı Türkiye ısıtma sektöründe yüksek 
verimli cihazlara geçiş yılı olacak; bu çerçevede 
Türkiye’de ısıtma alanında ErP uygulamasına geçilmesi 
ve paralelinde dijital dönüşüm sürecinin başlaması gibi 
konuların ışığında yeniliklerin fazlaca sergileneceği 
dinamik bir fuar olmasını bekliyoruz. Üyelerimiz de 
fuarda özellikle yüksek verimli yeni nesil ürünlerini ve 
yeni projelerini sergileme fırsatı bulacaklar” diye ekledi.

IZODER Yönetim Kurulu Başkası Levent PELESEN: 

ISK-SODEX’in ihracattaki rolüne dikkat çekti. 
“Yurtdışından katılımcıların da ilgiyle takip ettiği fuarın, 
yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı 
gibi ihracatın artırılmasında da önemli bir rolü olduğunu 
düşünüyorum” diyen Pelesen, “Yalıtım sektörünün çatı 
örgütü İZODER olarak sektörümüzü profesyoneller 
ve tüketicilerle layıkıyla buluşturan bu fuara destek 
vermekten ve içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. 
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Yeni ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda bu yıl “Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyon” konu-
ları da öne çıkarılıyor. Her iki konu dahilinde ürün gruplar da özel sergi alanları çerçevesinde bu 
yıl fuara dahil ediliyor.

Özellikle enerji verimliliği konusu ile birlikte yalıtım 
sektörü, ısıtma ve soğutma sektörünün ayrılmaz bir 
parçası haline geldi” diye belirtti.

KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ahmet ILHAN:

ISK-SODEX’in, ülkemizde sektörün en kapsamlı, en 
oturmuş fuarı olarak büyük bir görev ifa ettiğine 
inandığını belirten KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı 
Ahmet İLHAN, “Fuarımız, sektörümüzle ilintili izolasyon 
ve yangın ekipmanları üreticilerinin de katılımıyla 
önümüzdeki organizasyonda daha geniş bir ürün ve 
ziyaretçi yelpazesine ulaşmış olacak. Avrupa’daki 

emsalleri seviyesinde düzenlenen fuarımızla gurur 
duyuyoruz” dedi.

POMSAD Başkanı Kutlu KARAVELIOĞLU fuarın 
pompa ve vana sektörü için önemini ise şu sözlerle 
belirtti: 

“Domestik uygulamalar ve tesisat, iklimlendirme 
sistemleri pompa ve vana imalatçıları için oldukça 
önemli bir segmenttir. Küresel pazarımızın %10’a yakını 
bu segmentte oluşuyor. ISK-SODEX de, ülkemizde, bu 
segmentin en önemli fuarı durumunda.”

07-10 Şubat 2018, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi 
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GÜRAY KORUN
MAKİNA MÜHENDİSİ

EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ 
VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

FORM ENDÜSTRİ TESİSLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRÜ

İç Hava Kalitesi

HAVA 
KALITESIZLIĞINDE 

TEHLIKELI VE 
SINSI BIR GAZ 
“RADON -RN”

Radon doğal bir gazdır. Uranyum serisi elemanların-
dan olan Ra-226’nın bozunmasıyla oluşan radyoaktif 
bir gazdır. Bu bozunum doğal olarak oluşmaktadır ve 
meydana gelen radon gazı renksiz ve kokusuzdur. Bu 
gaz atmosferde her zaman bulunmaktadır ve doğada-
ki en ağır gaz olması sebebiyle düşük kotlara hareket 
etme ve birikme eğilimi içindedir.

Radonun kaynağı genellikle topraktan havaya sızan 
miktardır. Evlerimizde ve yaşadığımız mekanlarda da 
en çok binaların zeminlerinden ve toprak altındaki du-
varlarından, çatlaklarından sızarak yayılım gösterir. 
Havadan ağır olması ve çukur yerlerde toplanma eği-
limi içinde olması bodrum katlarda bu gazın yüksek 
konsantrasyonlara ulaşmasına sebep olur.

Suda eriyebilen radon, sudan havaya da geçebilir. 
Özellikle kuyu sularında radon gazı yüksek oranlarda 
bulunabilir. 

Yapı malzemelerinde de uranyumdan kaynaklı radon 
gazı bulunabilir. Özellikle taş, kum bazlı materyaller, 
doğası gereği bu gazı ihtiva eder ve salınım yaparak 
gazı mekâna yayar. Yine de yapı malzemelerindeki gaz 
konsantrasyonu nadiren probleme sebep olur. 

Avrupa Birliği Komisyonu “Çevre, Nükleer Güvenlik 
ve inşaat Korunumu Komisyonu” tarafından 1999 
yılında yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Doğal 
Radyoaktivitelerine Karşı Radyolojik Korunma 
Prensipleri” başlıklı çalışmada genel olarak kullanı-
lan yapı malzemeleri için belirlenmiş radyoaktivi-
te limitlerini tarif etmiştir. Unutulmamalı ki; doğada-
ki her madde mutlaka kendi içinde radyoaktivite taşır. 
Önemli olan bunun insan sağlığına zararlı olup olma-
masının bilinmesi ve kontrol edilmesidir.

Yüksek radon seviyelerine maruz kalma ile ilişki-
li baskın sağlık etkisi akciğer kanseridir. Araştırmalar, 
yüksek radon seviyesine sahip su yutmanın da risk 
oluşturabileceğini göstermekle birlikte, radon içeren 
solunum havasının çok daha büyük risk oluşturduğu 
kesindir. Önde gelen sağlık kuruluşları, radonun her 
yıl binlerce önlenebilir akciğer kanseri ölümüne ne-
den olduğu tahmininde bulunmuştur. Amerikan Çevre 
Koruma kuruluşu olan EPA (Environmental Protection 
Agency), radonun Amerika’da yılda yaklaşık 7,000-
30,000 arasında bir ölüme neden olduğunu tahmin 
ediyor. Sigara içiyorsanız ve evinizde yüksek radon 
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seviyeleri varsa, akciğer kanseri riskiniz özellikle daha 
yüksek olacaktır.

Radon gazına maruz kalmamızı önleyebiliriz veya risk-
leri en aza indirebiliriz. Yapılacak işlemler çok basit. 
Yaşadığımız mekanlardaki radon gazı miktarını ölçebi-
liriz. Ölçüm yapabilen basit ve ucuz cihazlar var. Bu ci-
hazlara “Radon Gas Test Kit” yazarak internetten ko-
layca ulaşabiliriz. Bu test kitlerini getiren yerli firmalar 
da var. Teknik olarak da destek sağlayabilir, sorularını-
za cevap verebilirler.

Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde bu konuda ciddi 
araştırmalar yapılmış, halkın bilinçli olması ve radona 
maruz kalmasının önlenmesi için uygulamalar getir-
miştir. En önemlisi ölçümleme ve halkın farkındalığının 
artırılmasıdır. Üniversitelerimiz ve sağlık kuruluşlarımız 
bu konuda çalışmaktadır. Bununla birlikte bildiğimiz 
kadarıyla devlet kurumu bazında bu konuda ölçümle-
me hizmeti veya özel bir farkındalık çalışması yoktur. 
Olması gerekir.

Ölçüm yapma imkanınız yoksa veya ölçüm yaptınız, 
yaşadığınız mekanlarda yüksek yoğunlukta radon gazı 
çıktı diyelim, yapmanız gereken yine çok basit. Kaliteli 
bir iç hava sağlamanın kurallarını uygulayın. Bunun 

için son zamanlarda üzerinde önemle durulan “İç Hava 
Kalitesi” konusunun öneminin yaşam sağlığımızla di-
rek nasıl ilgili olduğu çok nettir. 

İç hava kalitesi sağlanması bir mühendislik hizmetidir 
bununla birlikte her mekânda, özellikle evlerinizde uy-
gulayabileceğiniz basit yöntemlerle de iç havanızın ka-
litesini artırabilir daha sağlıklı mekanlar yaratabilir ve 
yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Sigarayı kapalı mekanlarda içmemekle hatta hiç sigara 
içmemekle başlayın. Evinizi, çalışma mekanlarınızı sık 
sık havalandırınız, mümkünse zemin kotunun hava-
lanmasını sağlayınız, bina yapıyor veya yaptırıyorsanız, 
zemin-toprak arası izolasyonu (temel bohçalamasını) 
kurallarına uygun yapınız, seçim yapabilme imkanınız 
varsa iç hava kalitesi mühendisliği uygulanmış binaları, 
otelleri, iş yerlerini tercih ediniz. Radon ne kadar tehli-
keli bir gaz olursa olsun, yüksek yoğunlukta olmadığı 
sürece zarar veremeyecektir.•
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KÂZIM SAVER
GENEL KOORDİNATÖR

ENERJİ SANAYİCİLERİ VE 
İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ENSİA)

Kalite

TOPLAM
KALITE YÖNETIMI 

(TKY)

Sözlük  anlamı “nitelik” olan Kalite kelimesi günlük 
yaşamımızda/halk arasında  kısmen   lüks  anlamını da 
içeren ve üründe veya hizmette “üstün/iyi” yönü be-
lirten bir kavramdır.  Kalite klasik tariflerde “standart-
lara uyum”olarak ele alınırken, çağdaş anlayışta  lüks 
olamayacak kadar gerekli ve standartlara uyum diye 
ifade edilemeyecek kadar dinamik ve çok boyutlu bir 
olgudur.Kalite sözcüğü artık ürün ve hizmet kalitesi-
ni kapsadığı kadar müşteri isteklerini karşılayabilmek 
için şart olan Yönetim kalitesini, İnsan kalitesini ve ya-
pılan işin kalitesini de  kapsamaktadır.

Üreticinin kral olduğu yıllardan sonra dünyada yaşa-
nan gelişmeler ile mal/ürün ve hizmet çeşitliliği artmış 
ve müşteri tek alternatife mecbur kalmaktan kurtul-
muştur.Bunun sonucu  başlayan sorgulamalar ile sa-
dece müşteriler değil onlara hizmet eden tüm kurum 
ve kuruluşlarda yeni şartlara uyum sağlamanın yolla-
rını aramaya başlamış ve  tüm çağdaş  yönetimlerce  
çıkış yolu aranmıştır. Bu cevaplardan en başta gele-
ni olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımı sade-
ce  üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesini değil yöneti-
min bir bütün olarak kalitesini ve etkinliğini arttırmayı 
hedefleyen bir anlayıştır. TKY ile tüm işlerin verimli,-
rasyonel ve bilimsel olmasını sağlanması, müşterinin 
mevcut ve gelecekteki beklentilerinin belirlenmesi ve 
bunların tam ve en ekonomik olarak karşılanması bir 
yönetim tarzı olarak benimsenmektedir. TKY tüm çalı-
şanların katılımını, hedef ve fikir birliğini sağlar.

TKY felsefesinin içerdiği temel ilkeleri kısaca şu şekil-
de sıralayabiliriz;

•İnsan Odaklılık
•Müşteri odaklılık /Müşteriler İçin Değer Katma
•Liderlik ve amacın tutarlılığı /  Vizyoner, Esin Veren ve 
Bütünsel Liderlik
•Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı /  Çalışanlarla 
Başarma
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•Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme 
•Sonuç odaklılık / Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme 
•Süreçlerle / Verilerle yönetim 
•Yaratıcılık ve Yenileşimi Besleme
•İşbirlikleri Oluşturma / Geliştirme 
•Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alma 
•Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Müşteri sadece son ürünü/hizmeti alan kişi/kuruluş 
değildir. Müşteri kuruluşun devamlılığını sağlayan,varlık 
nedenidir. Müşteri şirket içinde veya dışında herhan-
gi bir malı,hizmeti,bilgiyi bir ihtiyacı gidermek üzere 
devrettiğimiz ve memnun etmekle yükümlü olduğu-
muz kişi/bölüm veya kuruluştur. TKY ile “müşteri kral-
dır” anlayışı egemen olmuştur.Günümüzde kuruluş-
lar müşterilerinin beklentilerini karşılamanın yaşamsal 
önemini kavramışlardır. Başarının  sürdürülebilmesi  
için  müşterinin gelecekteki beklentilerini karşılayabil-
mek, onları oluşturmak  ve  aşmak için çeşitli uygula-
malar geliştirmişlerdir. 

Burada unutulmaması gereken 2 kilit nokta; 

1. Kalitenin ayrıntıdadır, 
2. Bir işi en iyi yapan bilir. 

Kuruluşlar bunları akılda tutarak kendileri için “Çekici 
Kalite” kavramını oluşturmalı ve kavramın eskimesine 
izin vermeden sürekli güncelleyerek sürdürmelidir .

TKY “hataların ayıklanması yerine hataya neden olan 
etmenlerin belirlenmesini, hataların tekrarlanmasını 
önlemeye yönelik sistemlerin geliştirilmesini, varsa-
yımsal nedenler yerine verilerle konuşmanın sağlan-
masını, uygulamaların mutlaka yerinde görülmesini“ 
tavsiye eder. TKY ile “kabul edilebilir hata seviyesi” 
anlayışı yerine “sıfır hata seviyesi”nin hedeflenme-
si önerilmektedir.Bütün bu yaklaşımların uygulanması 
ile hatalar ortadan kaldırıldıkça maliyetlerin azalması 
sağlanacak,verimlilik artacak ve müşteri memnuniyeti 
sağlanacaktır.

Tüm şirket çapında uygulanması gereken TKY yaklaşı-
mının hayata geçirilmesi için önerilebilecek pratik aşa-
malar ve önemli hususlar şu şekilde sıralanabilir;

•TKY  ilkelerini  ve uygulama aşamalarını tanıtacak bir 
dizi eğitim programı  uygulanması
•PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsü-
nün bir iş disiplini olarak benimsenmesi
•5N1K (Ne, Nerede, Nasıl, Ne Zaman, Neden ve Kim) 
yaklaşımı ile sorunların kaynağına inilmesi
•Verilerle/rakamlarla konuşma yaklaşımının benim-
senmesi ve uygulanması

•Standartlaşma ile uygulama farklılıklarını ortadan 
kaldırılması
•Sağlıklı İletişimin önemini kavrayarak uyumlu bir ça-
lışma ortamı yaratılması
•Sorunların çözümü için önceliklerin belirlenerek en 
önemlilerin üzerine gidilmesi

Bir kuruluşun başarılı olması için en belirleyici olan un-
sur insandır. Çalışanların  yaratıcı potansiyellerinin  ha-
rekete geçirilmesi sağlanmalıdır. Günümüzde  insan-
lar  yaptıkları  her şeyde  bir anlam arayışı içindedir. 
Çalışanların yaratıcı potansiyelleri harekete geçirilip 
katılımları sağlandığında bu arayış karşılığını bulmaya 
başlamaktadır. 

Öte yandan makina, malzeme, teknoloji gibi unsurların 
aslında bedeli ile alınabileceği gözönünde tutulduğun-
da farkı yaratacak olanın insan yani kuruluşun çalışanı 
olacağı çok açıktır. Çalışanların katılımlarını sağlamak-
ta ve yaratıcılıklarını harekete geçirmekte bireysel ve 
grupsal yöntemler uygulanabilir. 

Bireysel yöntemlerin başında çalışan önerileri yer al-
maktadır.Önerilerin yaşama geçirilmesi çok önemlidir. 
Çalışanca verilen önerinin herhangi bir nedenle uygula-
ma şansı yoksa bile geri bilgi verilmesi ve çalışanın ikna 
edilmesi çok önemlidir. 

Grupsal yöntemlerde yaratıcı gücün harekete geçi-
rilmesi çok daha kolaydır ve hemen hemen her za-
man grubun akılı bir kişinin düşünebildiğinin ötesi-
ne geçer. İyileştirme Çemberleri, Çözüm Grupları, 5S 
Grupları ve Toplam Verimli Bakım çalışmaları Toplam 
Kalite Yönetimi’nin kılcal damarlarını oluşturur.Burada 
önemli olan “BEN” kavramından “BIZ” kavramına 
geçilebilmesidir.

TKY insan fikirlerine saygı gösterilmesini önerdiği gibi 
iletişim, verilerle konuşma gibi destekleyici unsur-
larla bu anlam arayışına cevap vermekte bu da ça-
lışanların başarısı kadar kuruluşların başarısını da 
sağlamaktadır.•

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017 YIL: 20 SAYI: 78 47



Vergi Hukuku

KIRA GELIRLERININ  
VERILME ZAMANI

GMSI  
BEYANNAMESINDEN  

INDIRILEBILECEK  
GIDERLER NELERDIR?

EDA KAYA
SMMM

İŞLETME BİLİMİ UZMANI

Bilindiği gibi, 193 sayılı GVK’nun 70. maddesinde be-
lirtilen  mal  ve hakların  kiraya verilmesi karşılığında 
elde edilen  gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” ola-
rak ifade edilmektedir.     

Gayrimenkul sermaye iradının  mükellefi, kira gelirine 
konu mal  ve hakların  sahipleri, mutasarrıfları, zilyed-
leri, irtifak ve intifa hakkı  sahipleri ile kiralanmış bir 
mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracı-
larıdır.

Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağ-
lanmıştır.  Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilen-
dirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş 
olması gerekmektedir.

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin 
safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.

a.Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
b.Gerçek Gider Yöntemi

Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşın-
maz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı 
için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider  yönte-
mi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükel-
lefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dö-
nemezler.

1.Götürü Gider Yönteminde Gider Indirimi
 
Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelir-
lerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın 
%25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşı-
lık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, 
götürü gider yöntemini uygulayamazlar. (Örnek ola-
rak, işyeri kira geliri  ile birlikte hak kira geliri de elde 
eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyanna-
melerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek 
gider yöntemini  seçmek zorundadırlar.)

2.Gerçek Gider Yönteminde Indirilecek Giderler 

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt 
kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tu-
tarları indirilebilir.

a.Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul 
için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör gider-
leri,

Bkz. GVK md. 70
GVK md. 70
GVK md. 72 
GVK md.74
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b.Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayri-
menkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
c.Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
d.Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve 
bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
e.Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün 
iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 
5’i (İktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece 
ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilme-
yen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2008 yılından 
önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanıl-
ması mümkün bulunmamaktadır.) İktisap bedelinin %5’i 
tutarındaki bu indirim, sadece konut olarak kiraya veri-
len bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri ola-
rak kiraya verilen gayrimenkuller %5’lik gider  indirimin-
den yararlanamayacaktır.
f.Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, 
harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediye-
lere ödenen harcamalara katılma payları 
g.Amortismanlar,
h.Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul 
için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame gider-
leri,
i.Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin öde-
dikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
j.Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile 
oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndiril-
meyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) Türkiye’de 
yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma 
izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışın-
da yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde 
ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira geli-
rinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.
k.Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşme-
ye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve 
tazminatlar.

Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları 
giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden 
yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi 
dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Diğer taraftan, konutlarda her bir konut için aylık 500 
TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde, 
işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tah-
silat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları 
veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu 
kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerle 
tevsik etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

Söz konusu zorunluluklara uymayanlara kesilecek 
ceza, 213 sayılı VUK’nun mük. 355. Md. o yıl için belir-
lenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak 
üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir. 

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, 
“emsal kira bedeli” esas alınır. 

Buna göre; 

•Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanı-
mına bırakılması, 
•Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira 
bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli 
esası uygulanacaktır. 

Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, var-
sa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce sap-
tanmış kira bedelidir. Bina veya arazi için kira takdiri ya 
da tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak ver-
gisi değerinin %5’idir. Bina veya arazi dışında kalan mal 
ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedeli-
nin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, VUK’nun servetle-
rin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edi-
len değerlerinin %10’udur. 

Ancak, aşağıda belirtilen hallerde ise emsal kira bedeli 
esası uygulanmaz: 

•Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla be-
delsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, 
•Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve baba-
larının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, 
•Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya 
dairede ikamet etmesi, 
•Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, 
il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yapılan kiralamalar

3.Kira Gelirlerinde Istisna Uygulaması

1.Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tes-
pit edilen istisna tutarının (2016 yılı için istisna tutarı 
3.800 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi 
dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanna-
me vermesine gerek bulunmamaktadır.

2.Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak ki-
raya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için 
söz konusudur. 2016 yılında 3.800 TL’nin altında mes-
ken kira geliri olanlar yıllık beyanname vermeyecektir.  

3.Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki ka-
zancını beyan etmek zorunda olanlar 3.800 TL’lik istis-
nadan yararlanamazlar.  Ayrıca, 3.800 TL ve üzerinde 
konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlik-
te elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimen-
kul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri 
safi tutarları toplamı 2016 yılı için 110.000 TL aşanlar, 
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3.800 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

4.Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, 
bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendiril-
mesinde, her bir ortak için (2016 yılı için) 3.800 TL’lik 
istisna ayrı ayrı uygulanacaktır. 

5.Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı 
istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır.

4.Kira Gelirinin Beyanı ve Beyannamenin Verilme Za-
manı

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradın-
dan ibaret olan mükelleflerden; 

1.Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istis-
na tutarını (2016 yılı için 3.800 TL) aşanlar,

2.İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılan-
lardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme 
sınırını (2016 yılı için 30.000 TL) aşanlar,

3.Beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’nin aşılıp 
aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi 
brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisin-
den istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alı-
nacaktır.

4.Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından 
elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulaması-
na konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını 
(2016 yılı için 1.580 TL) aşanlar yıllık beyanname ve-
receklerdir. 

5.Vergi kesintisine ve istisna uygulamasına konu olma-
yan kira gelirlerinin beyanında (Örneğin, basit usuldeki 
mükellefe kiraya verilen işyerinden elde edilen kira ge-
lirlerinde olduğu gibi), 1.580 TL’lik tutar bir istisna ol-
mayıp, beyanname verme sınırıdır. Bu tutarı aşan bir 
işyeri kira geliri olduğunda tamamı beyan edilecektir. 

6.Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve 
haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adları-
na ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir. Be-
yanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlene-
rek imzalanacaktır. Küçük ve kısıtlıların mükellef olması 
durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir ver-
gisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından im-
zalanır. 

7.Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, 
her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira 
gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.

Mükelleflerin, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemine 
ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 
2017 yılının MART ayının 1. gününden 27. günü akşa-
mına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. 
Beyanname üzerinden hesaplanan  kira gelirleri Mart 
ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilmekte-
dir.  Ödemelerini, anlaşmalı  bankalardan,  herhangi  
bir  vergi dairesinden  veya kişiye özel  bilgiler girilerek 
www.gib.gov.tr üzerinden  kredi kartı  ile elektronik or-
tamda  ödeyebilirler. Beyanname verme süresinin son 
gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatil-
den sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanna-
me verilebilir. 

Beyana tabi geliri sadece  kira geliri  olan kişiler beyan-
namelerini elektronik ortamda gönderebilirler. Mükel-
lefler istemeleri halinde herhangi bir vergi  dairesinden 
alacakları internet vergi dairesi kullanma şifresiyle veya 
kişiye özel bilgilerini girerek  yıllık gelir vergisi beyanna-
melerini elektronik ortamda doğrudan kendileri  www.
gib.gov.tr   adresinden gönderebilirler. Yine mükellefler 
serbest mali müşavirler  aracılığıyla da elektronik or-
tamda beyannamelerini gönderebilmektedirler. 

Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım 
şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaş-
tığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zar-
fın üzerindeki postaya veriliş tarihinde verilmiş sayılır.   
Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma 
tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek 
zorundadırlar. 

Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itiba-
ren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.  Beyanna-
me, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir. 
Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu 
yerin vergi dairesine bağlıdırlar. Beyana tabi geliri sa-
dece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mü-
kellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakla-
rı kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle 
yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortam-
da doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektro-
nik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek 
mensupları aracılığıyla da  gönderebileceklerdir.

Sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler 
ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı 
nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olan-
ların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Vergi İletişim 
Merkezini (VİMER) arayarak randevu almaları halinde 
adreslerine gidilerek beyannamelerin doldurmalarına 
yardımcı olunacaktır.•
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Uygulama

Sulu-Havalı Iklimlendirme Sistemleri ve Endüksiyon Cihazları

M. Haluk SEVEL
mhsevel@gmail.com

Makina Mühendisi

ÖZET

Sulu-havalı karma iklimlendirme sistemleri salt sulu 
sistemlerin eksikliklerini gidermek üzere geliştirilmiş-
tir. Bu sistem sayesinde mahallerin taze hava ihtiyaç-
ları karşılanmakta, suyun sağladığı avantajlar sayesin-
de de hava kanalı kesit alanlarında önemli azalmalar 
sağlanmaktadır.

The air-and-water composite air conditioning systems 
are developed to overcome the deficiencies of the all-
water systems. With the advantages of this system 
the fresh air requirements of the premises are fulfil-
led. Additionaly air duct cross-sections are minimized 
thanks to the advantages of water.

Anahtar kelimeler: Sulu-havalı sistemler, endüksiyon, 
primer hava, sekonder hava

Keywords: Air-and-water systems, induction, primary 
air, secondary air

1.GIRIŞ

Sulu-havalı iklimlendirme sistemleri, salt fan-coil ter-
minal ünitelerinin kullanıldığı “tümü sulu iklimlendirme 
sistemleri”nin eksikliklerini gidermek için geliştirilmiş 
sistemlerdir. Tümü sulu sistemler ANSI/ASHRAE 55-
2010 “Thermal Environmental Conditions for Human 
Occupancy” (Meskûn Mahallerin Termal Çevresel 
Koşulları) şartlarını tam olarak karşılamaz. Çünkü tümü 
sulu klima sistemlerinde nem kontrolu yoktur. Nem 
kontrolu istendiği taktirde mahallere ayrı birer nem-
lendirme cihazı konulması gerekir. Ayrıca tümü sulu 
klima sistemleri mahallerin taze hava ihtiyacını karşı-
layamaz. Ayrıca havanın filtrelenmesi de son derece sı-
nırlı, hatta yetersizdir. 

Sulu-havalı iklimlendirme sistemlerinde ise su ile ha-
vanın müştereken kullanılmasıyla taze hava ihtiyacı gi-
derilmekte, suyun havaya oranla yüksek olan dansi-
tesinden ve özgül ısısından da yararlanılmaktadır. Bu 
sayede tümü havalı sistemlerde klima tesisatı dağı-
lım şebekesi için gereken hacimlerden ve kesit alan-
larından önemli tasarruflar yapılmaktadır. Bu sayede 
kat yükseklikleri azaltılabilmekte, asma tavanlar yalnız 
bazı hacimlerde, örneğin koridorlarda uygulanabilmek-
tedir.  Bu durum Şekil.1’de görülmektedir.

Genelde suyu bina dahilinde sirküle ettirmek için ge-
rekli olan güç vantilasyon ve aspirasyon havalarının 
sirkülasyonu için gerekli olan vantilatör güçlerinden 
daha düşük olmakta, bu sayede işletme masrafların-
dan da tasarruf sağlanmaktadır.
 
Bu uygulamada sirküle eden su klimatize havanın gö-
revini tamamen devralmamakta, onu tamamlayıcı bir 
görev üstlenmekte, tümü sulu iklimlendirme sistemle-
rindeki görevlerine devam etmektedir. Bu sayede pozi-
tif havalandırma, merkezi nem kontrolü, kış aylarında 
merkezi havalandırma sistemi vasıtasıyla nemlendir-
me ve klimatize mahallerde kuru termometre sıcak-
lıklarının müstakilen kontrolu gerçekleştirebilmektedir. 

2.TÜM HAVALI SISTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

•Sulu-havalı klima sistemlerinin tümü havalı sistemle-
re olan en önemli üstünlüklerinden biri yatay ve düşey 
tesisat çok daha az kesit alanlarına ihtiyaç duymaları-
dır. Bu sayede kat yükseklikleri azalmakta, sulu-havalı 
klima sistemleri çok katlı binalar için daha elverişli du-
ruma gelmektedir. 

•Diğer önemli bir husus ta her hacımda bir termi-
nal ünitesi bulunmasıdır. Bu sayede hacımlar müsta-
kil zonlar olarak kullanılabilmekte, buraların kuru ter-
mometre sıcaklık kontrolları diğerlerine bağlı olmadan 
yapılabilmektedir.

•Bu uygulamada hacimlerin yalnız primer hava dedi-
ğimiz taze hava ihtiyaçları merkezi klima santralı(ları) 
ile karşılanmaktadır. Bu gereksinim de tümü havalı sis-
temlerdeki toplam hava debisinden düşüktür. Bu ne-
denle merkezi klima santralları küçülmekte, daha kü-
çük makine dairelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil.1-Tümü havalı klima sistemleriyle sulu-havalı 
sistemlerin hacim gereksinimlerinin karşılaştırılması
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•Bu üstünlük onu aşağıda belirtilen yapı tarzları için 
ideal duruma getirmektedir:

-Ofis binaları (özellikle çok katlı olanlar)
-Hastaneler (Ameliyathane ve benzeri temiz oda kapsa-
mındaki yerler hariç)
-Oteller (Özellikle yatak odaları)
-Okullar
-Lüks apartmanlar

•Ancak insan sayısının fazla olduğu kalabalık mekan-
larda tümü havalı sistemler tercih edilmelidir. 

-İbadethaneler
-Alışveriş merkezleri
-Sinema, tiyatro ve konferans salonları
-Kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları ve buz 
pistleri

•İnşaat maliyetini bir bütün olarak ele aldığımızda su-
lu-havalı sistemler daha düşük bir ilk yatırım maliyeti-
ne sahiptir.

•Sulu-havalı sistemlerin işletme maliyeti özellikle sabit 
debili (CAV) tümü havalı sistemlerden daha düşüktür.

3.SISTEMIN IZAHI VE ENDÜKSIYON ÜNITELERI

Sistemin tanımına geçmeden önce klima yüklerinin 
kısa bir tanımını yapmakta fayda vardır. Burada yük-
leri dahili ve harici yükler olarak iki ayrı başlık altında 
inceleyeceğiz.

•Dahili yüklerin başında aydınlatma gelir. Meskenler 
dışında bu yükün gün boyunca sabit kaldığını 
düşünebiliriz. 

•Dahili ısı kazançlarının başında mahaldeki insanlardan 
kaynaklanan yükler gelir. Bu yük duyulur ve gizli ısı ka-
zançlarından oluşur.

•Ekipmanlardan oluşan dahili ısı kazançları özellikle 
ofis ve benzeri hacimlerde çok önemlidir. Bu yük genel-
de duyulur ısı yükü olarak oluşur. 

•Güneşten ışınım (radyasyon) yoluyla kazanılan yükler 
yaz kliması yükünün büyük bir kısmını oluşturur. Çok 
değişken bir özelliğe sahip olan bu yük günün saatle-
ri ve mevsimler itibariyle büyük değişiklik gösterir.  Bu  
yükün  büyüklüğünde    binanın  konumu,  pencerelerin 
büyüklüğü, pencere camlarının özellikleri, perde ve 
benzeri gölgelemeler önemli yer tutar. Işınım yükü-
nün 40 Kuzey enlemi için değişimleri grafiksel yaklaşım 
olarak Şekil.2’de gösterilmektedir.

•Mahallerin diğer bir ısı kazancı da enfiltrasyondur. 

Odaların düşük seviyede basınçlandırılması ile yaz kli-
masında enfiltrasyonun önüne geçilebilir. Bunun sağ-
lanabilmesi için aspirasyonun belirli bir oranda vanti-
lasyon debisinden düşük tutulması gerekir. 

Sulu-havalı klima sistemlerinin terminal üniteleri fan-
coil cihazları, endüksiyon üniteleri ve aktif soğutma-
lı tavan/duvar ünitelerinden ibarettir. Fan-coil üniteleri 
başka bir makalemizde ele alınacaktır. 

Endüksiyon üniteleri venturi prensibine göre çalışan 
terminal üniteleridir. Döşeme tipi bir endüksiyon üni-
tesi Şekil.3’de görülmektedir. Endüksiyon üniteleri fan-
coil cihazlarını andırmakla beraber birçok farklılığı da 
bünyesinde barındırmaktadır. Örneğin; endüksiyon ci-
hazlarının için vantilatör yoktur. Hava hareketi nozıllar-
dan üflenen primer havanın yarattığı  venturi efekti ile 
sağlanır. Diğer önemli bir fark ta primer havanın girişi 
için terminal ünitesi üzerinde bir yaka (primer hava giriş 
yakası) bulunmaktadır.

Uygulama

Şekil.2-Güneş ışınımının mevsimler ve 
yönlere göre değişimi (40 Kuzey enlemi)

Şekil.3-Döşeme tipi bir endüksiyon ünitesi
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Uygulama
Şekil.4’te de döşeme tipi bir endüksiyon ünitesinin ke-
siti görünmekte ve çalışma prensibi anlatılmaktadır.

Merkezi klima santralında şartlandırılan primer hava 
genelde spiral kenetli dairesel   kesitli   hava   kanalla-
rı   vasıtasıyla   yüksek   hızda   endüksiyon cihazlarına 
ulaştırılır. Cihazın plenum hücresine giren primer hava 
plenum hücrenin üstündeki nozıllar vasıtasıyla, yüksek 
hızda ısıtma-soğutma serpantinine paralel bir şekilde 
üflenir. Yüksek hızla üfleme sayesinde serpantinin ci-
haz tarafında bir kısmi vakum meydana gelir. Bu vaku-
mun yarattığı basınç farkı neticesi, sekonder hava tabir 
ettiğimiz mahal havası serpantin üzerinden geçerek ci-
haz içine sürüklenir. Bu işlem esnasında sekonder hava 
mevsimsel ihtiyaçlara göre soğutulmuş veya ısıtılmış 
olur. Isıl işlem görmüş sekonder hava primer havay-
la karışıp klimatize hava olarak mahalle sevk olunur. 
Serpantin içinden geçen akışkanın sıcaklığı serpanti-
nin satıh sıcaklığını belirler. Eğer satıh sıcaklığı mahal 
çiy sıcaklığının altındaysa, duyulur soğutmaya ilaveten 
gizli soğutma da gerçekleştirilir. Bunun neticesi olarak 
sekonder havanın mutlak nemi azalır, bu da serpantin-
de satıh yoğuşmasına neden olur. Yoğuşan miktar ser-
pantinin altındaki yoğuşma kabında toplanır ve drene 
edilir. 

Bu proseste 1-3 merkezi klima santralında primer ha-
vanın soğutulmasıdır. 3-4 ise soğumuş primer havanın 
kanallarda ısı kazancı neticesi ısınmasıdır. 2 şartların-
daki sekonder hava (mahal havası) endüksiyon ünite-
sinde soğutulmaktadır. Bu işlem 2-5 hattı ile göste-
rilmiştir. 6 konumu da primer ve sekonder havaların 
karışımını göstermektedir. Klimatize hava 6 konumun-

da  mahalle  üflenmektedir. Kesik  çizgilerle gösterilen 
6-2 işlemi ise klimatize havanın mahalde ısınmasıdır. 
Bu proses mahallin yaz ısı yükünü de karşılamaktadır.  
Kış prosesi de aşağıda, Şekil.06’da görülmektedir.

Şekil.4-Döşeme tipi endüksiyon cihazı 
kesiti ve çalışma prensibi

Şekil.5-Yaz klima prosesi

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017 YIL: 20 SAYI: 7854



Şekil.7-Primer hava ve merkezi klima santrali

Şekil.6-Kış klima prosesi

Uygulama

Psikrometrik diyagramdaki 1-2-3-4 prosesleri merke-
zi klima santralında primer havanın kış şartlandırılma-
sına aittir. Bu işlemlerden 1-2 ön ısıtma, 2-3 buharla 
nemlendirme ve 3-4 ise son ısıtma işlemlerine aittir. 
(3-4 işlemi merkezi klima santralı dışında, çok zonlu 
uygulamalarda zon ısıtıcısı olarak ta gerçekleştirilebi-
lir). 5-7 prosesi, odadaki terminal ünitesinde sekonder 
havanın ısıtılmasıdır. 7 konumundaki sekonder hava 
4 konumundaki primer havayla karışarak 6 şartların-
da mahalle üflenir. 6-5 işlemi ise sevk olunan havanın 
mahal şartlarına kadar soğuması ve mahal ısı yükünü 
karşılamasıdır.

Merkezi  klima  santralında şartlandırılan dış hava kli-
matize mahallerdeki insan sayısı göre belirlenen taze 
hava ihtiyacından daha az olmamalıdır. Hava filtre-
sinden geçirilerek içindeki partiküllerden arındırılan 
hava mevsimsel ihtiyaçlara göre ısıtılır veya soğutulur. 

Kış klimasında nemlendirilen hava zonlara sevk olu-
nur. Zonlarda , eğer ihtiyaç varsa zon ısıtıcılarında tek-
rar ısıtılır. Şekil.7’de merkezi klima santralının akış şe-
ması görülmektedir. Bu santraldaki  işlemler Şekil.5 ve 
Şekil.6’daki psikrometrik diyagramlarda gösterilmek-
tedir. Klima santralındaki vantilatörün üç görevi vardır:

•Klima santralı içindeki basınç kayıplarını karşılamaktır.
•Kanallardaki basınç kayıplarını karşılamak. Bu uy-
gulamada genelde yüksek hızlı hava kanalları tercih 
edilmektedir. 
•Endüksiyon terminal ünitesinin girişinde gerekli olan 
“emre amade” basıncı sağlamak. Bu basınç sayesinde 
primer havanın ünite içindeki nozıllardan yüksek hız-
da püskürtülmesi sağlanmaktadır. Bu basınç değerleri 
proje müellifi tarafından imalatçı firma katalogları esas 
alınarak belirlenmeli ve proje üzerine işlenmelidir.

4.0.KONTROL SISTEMLERI

Endüksiyon terminal ünitelerinde mahal sıcaklık kon-
trolu iki değişik tarzda yapılmaktadır. Bu tarzları şu şe-
kilde özetleyebiliriz.

•Sekonder hava debisinin kontrolüyle,
•Su debisinin kontrolüyle.
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4.1.Sekonder Hava Debisinin Kontrolü

Bu sistem özellikle Amerikan literatürlerinde endük-
siyon terminal üniteleri için önerilen uygulamadır. 
Temel prensip ünite üzerindeki ısı eşanjörü üzerin-
den geçen sekonder havanın (oda havasının) debisi-
ni kontroldür. Şekil.8’de bu uygulama şematik olarak 
gösterilmektedir.

Bu uygulamaya uygun endüksiyon terminal ünitelerinin 
bünyelerinde, ısı eşanjörü üzerinde bir alın damperi bu-
lunmaktadır. Bu damperin konumuyla sekonder hava ısı 
eşanjörü üzerinden geçirilmekte, mevsimsel ihtiyaçla-
ra göre ısıtılmakta veya soğutulmakta, bilahare primer 
havayla karışıp mahalle sevk olunmaktadır. Dampere 
hareket veren iki konumlu bir servomotordur ve aç-ka-
pa sinyallerini bir oda termostadından almaktadır. Bu 
sayede kısmi yük kontrolu gerçekleştirilmektedir.

4.2.Su Debisinin Kontrolü

Bu uygulamada sekonder hava debisi kontrol edil-
memekte ve devamlı olarak ısı eşanjörünün üzerin-
den geçmektedir. Mahal sıcaklık kontrolu endüksiyon 
terminal ünitesinin ısı eşanjörünün girişine konan iki 
veya üç yollu bir motorlu vana ile gerçekleştirilmekte-
dir. Motorlu vanaların servomotorları iki konumlu veya 
oransal olabilmektedir. Uygulamalarda genellikle iki 
konumlu motorlu vanalar tercih edilmektedir. Motorlu 
vanaların tip ve konumları endüksiyon terminal ünite-
lerindeki ısı eşanjörü sayısına ve borulama sistemine 
bağlı olarak belirlenmektedir. Şekil.9’da en yaygın uy-
gulama olan tek ısı eşanjörlü ve iki borulu sistem ter-
minal ünitesi kontrol sistemi görülmektedir.

Diğer bir uygulama sistemi de sıcak su ve soğuk su-
yun birbirinden bağımsız şebekelerde sirküle ettiği uy-
gulamalardır. Bunun şematik bir örneği Şekil.10’da 
görülmektedir.

Uygulama

Şekil.10-4 borulu terminal ünitesi kontrol sistemleri

Şekil.8-Sekonder hava debisinin kontrolü

Şekil.9-Tek ısı eşanjörlü, iki borulu sistemle çalışan 
bir terminal ünitesinin motorlu vana ile kontrolü
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Dört borulu terminal üniteleri genelde çift ısı eşan-
jörlü olarak üretilirler. Bu eşanjörlerden biri ısıtma, di-
ğeri ise soğutma amaçlıdır. Bu uygulamada mahal sı-
caklık kontrolu için iki ayrı kontrol vanası kullanılır. İki 
konumlu veya oransal kontrollü olan bu servomotor-
lu vanalar bir müşterek oda termostatından kumanda 
alırlar. Termostat yaz-kış değişimini içeren, mahal yaz 
ve kış sıcaklıklarını ayrı olarak belirleyebilen elektronik 
ünitelerdir. 

Dört borulu hidronik sistem uygulamalarında nadi-
ren de olsa tek ısı eşanjörlü terminal ünitesi kullanım-
larına da rastlanmaktadır. Bu uygulamada ısı eşanjö-
rü girişine ve çıkışına birer adet üç yollu kontrol vanası 
yerleştirilmektedir. Girişteki vana karıştırma vanası, çı-
kıştaki ise saptırma vanası tipindedir ve ikisi de oransal 
kontrolludur. Bu vanalardan girişteki üç yollu vana ma-
hal ihtiyaçları paralelinde elektronik oda termostatın-
dan aldığı sinyal paralelinde sıcak ve soğuk suyu belirli 
oranlarda karıştırarak ısı eşanjörüne gönderir. Çıkıştaki 
üç yollu vana da aynı oranda sıcak ve soğuk suyu sap-
tırarak şebekeye gönderir.

4.3.Termostatlar

Endüksiyon terminal üniteleri için kullanılan termos-
tatların fan-coil termostatlarından temel farkı iki ter-
minal ünitesinin arasındaki farklılıktan kaynaklanmak-
tadır. Endüksiyon terminal ünitelerinin içinde vantilatör 
bulunmadığından oda termostatı üzerinde vantilatör 
hız seçici anahtarının bulunmasına gerek yoktur. Diğer 
özellikler itibariyle aynıdırlar. Basit bir oda termostatın-
da bulunması gereken fonksiyonlar şunlardır:

•Mahal sıcaklık ayarı
•Yaz-kış değişim anahtarı
•Motorlu vanaya (veya alın damperinin servomotoru-
na) aç-kapa komutu (iki konumlu uygulama)
•Açık-kapalı anahtarı
Bu termostatların kullanımında yaz ve kış mahal sıcak-
lık ayarları kullanıcılar tarafından yapılmalıdır.

Daha gelişmiş elektronik termostadlarda ise bulunan 
fonksiyon sayısı farklıdır. Bu fonksiyonları şu şekilde 
belirtebiliriz.

•Otomatik mevsimsel (yaz-kış) değişim sıcaklığı 
(göstergeli)
•Otomatik mevsimsel değişim sıcaklığına bağlı olarak 
mahal yaz ve mahal kış sıcaklıklarının belirlenmesi.
•Kontrol vanaları oransal bantlarının belirlenmesi.
•Mevsimsel değişime bağlı olarak kontrol vanalarına 
oransal kontrol sinyali çıkışı.

5.SONUÇ 

Sulu-havalı iklimlendirme sistemlerinin sağladığı en 
büyük avantaj mevcut binalara uygulanabilme özel-
likleridir. Bölüm.2’de belirtilen hususlar saklı kalmak 
şartıyla birçok mevcut binaya, özellikle ofis binalarına, 
ameliyathane ve benzeri temiz oda kapsamındaki yer-
ler hariç olmak üzere hastanelere, büyük salonlar, lo-
kantalar dışındaki otel hacimlerine ve lüks apartmanla-
ra kolaylıkla uygulanabilir.

Bu sistemin sağladığı diğer bir avantaj da yeni mimari 
projelere uygulanması durumunda inşaat maliyetinden 
önemli tasarruflar sağlanmasıdır. Büyük asma tavan 
açıklıklarına ihtiyaç duymaması nedeniyle kat yüksek-
liklerinden önemli tasarrufa gidilebilir.

Sulu-havalı iklimlendirme sistemlerinin bir diğer avan-
tajı da terminal ünitelerinin bulunduğu her hacmin ba-
ğımsız bir zon olarak çalışabilme özelliğidir.•
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ÖZET

Alışılmış enerji kaynaklarının global enerji ihtiyacını 
karşılamadaki yetersizliği, her geçen gün enerji ihtiya-
cının artması ve enerji üretiminden kaynaklanan çevre 
kirliliği gibi sebepler enerji verimliliğinin önemini artır-
maktadır. Günümüzde bütün sektörlerde, enerjiyi ola-
bildiğince verimli kullanabilecek teknikler geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Gelişmiş ülkeleri incelediğimizde, ısıt-
ma ve soğutma alanındaki önceliklerde ilk sırayı enerji 
verimliliği almaktadır. 

Merkezi  yaşam  alanları için  gerekli olan soğutma ih-
tiyacı, gün veya sezon içerisinde sürekli değişiklik gös-
termektedir. Mahaldeki insan sayısının ve hava hare-
ketliliğinin değişmesiyle  ihtiyaç olan soğutma yükü de 
değişmektedir. Mahale bağlı bulunan soğutma grubu-
nun bu değişken soğutma yüküne göre kendini ayar-
layıp, hızlı bir şekilde reaksiyon vermesi enerjinin daha 
verimli kullanılmasını sağlamaktadır.

Bu çalışmada, standart soğutma grubu kontrol tekniği 
ve adaptif algoritmalı kontrol tekniği ile kontrol edilen 
bir soğutma grubunun performansı ve enerji  tüketimi, 
deneysel olarak incelenmiş ve sonuçlar karşılaştırma-
lı olarak sunulmuştur. Testlerde, her iki kontrol sistemi 
için değişken soğutma yükü sağlanması amacıyla ciha-
zın evaporatör su giriş sıcaklığı 12-7°C arasında de-
ğiştirilerek, soğutma grubu kompresörlerinin devreye 
girmesi ve devreden çıkması sağlanmıştır. Tam ve kıs-
mi soğutma yükleri altında yapılan ölçümlerde, adap-
tif kontrol sistemi ile kontrol edilen soğutma grubunun, 
standart kontrol sistemine göre ortalama %10,72 daha 
az enerji tükettiği ve toplam ekserji yıkımının ise orta-
lama % 6,23 daha az olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Soğutma Grubu, Adaptif Kontrol, 
Ekserji Analizi

ABSTRACT

Due to the rapid decrease in the conventional ener-
gy resources, increasing energy needs and the envi-
ronmental pollution as a result of energy production, 
the energy efficiency has become an important issue. 

Nowadays, techniques that helps to use the energy 
as efficient as possible have been developed in many 
branches of the industry. In the developed countries, 
the first priority in the field of heating and cooling is the 
energy efficiency. 

The air conditioning requirement for indoor living spa-
ces varies continuously during the day and/or along 
the seasons. In the living spaces, the number of peop-
le and the air movement change, and hence the coo-
ling load required changes. For the efficient use of the 
energy, the chiller should adjust itself quickly to the va-
riable cooling load requirement. 

In this study, the effects of the standard chiler control 
technique and the adaptive control technique on the 
chiller performance and energy consumption were in-
vestigated by experimental studies. The performan-
ce characteristics of the chiller controlled with stan-
dard and adaptive control systems were compared. It 
was observed that the chiller controlled by the adap-
tive control system consumed 10.72% less energy on 
average than the chiller with standard control system 
under full and partial cooling loads. It was also obser-
ved that the total exergy destruction was 6.23% less on 
average when the system controlled adaptively.

Keywords: Air cooled chiller, Adaptive Control, Exergy 
Analysis

SEMBOLLER

cos    : Güç faktörü
c : Suyun özgül ısısı (4,187 kJ/kgK)
EER    : Enerji verimlilik oranı
h         : Entalpi (kJ/kg)
I            : Cihaza bağlı 3 faz üzerinden ölçülen ortalama akım değeri (A)
            : Soğutucu gaz kütlesel debisi (kg/s)
 : Kondenzasyon basıncı (bar)
P              : Evaporasyon basıncı (bar)
     : Soğutma kapasitesi (kW)
T              : Dış hava sıcaklığı (°C)
T              : Kondenserden atılan hava sıcaklığı (°C)
T  : Kondenzasyon sıcaklığı (°C)
T : Kompresör  basma hattı sıcaklığı (°C)
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T : Evaporasyon sıcaklığı (°C)
T : Evaporatör su giriş sıcaklığı (°C)
T : Sıvı soğutucu hattı akışkan sıcaklığı (°C)
T : Evaporatör su çıkış sıcaklığı (°C)
T : Aşırı soğutma (subcool) değeri
T : Aşırı kızdırma (superheat) değeri
T : Kompresör emiş hattı sıcaklığı (°C)
V       : Cihaza bağlı 3 faz üzerinden ölçülen ortalama voltaj değeri (V)
          : Evaporatör su giriş hacimsel debisi (m/h)
       : Soğutma grubunun toplam enerji tüketimi (kW)

ΔT     : Evaporatör su giriş-çıkış sıcaklık farkı (°C)
          : Suyun özkütlesi (kg/m  )

1. GIRIŞ

Su  soğutma  grupları genellikle hastane, otel,  alış-
veriş merkezi, iş merkezi, havalimanları  gibi   yaşam 
alanlarının konfor amaçlı soğutulmasında, veri mer-
kezi gibi hassas yerlerin soğutulmasında, endüstride 
kalıp ve makinelerin soğutulmasında kullanılmaktadır. 
Soğutma  işlemi, soğutma  grubunun  evaporatörün-
den çıkan  soğutulmuş su ile sağlanmaktadır. Soğutma  
gruplarının kullanıldığı binalarda soğutma kaynağı tek 

bir yerden sağlandığı için, özellikle split klimaların ya-
rattığı görüntü kirliliği ve enerji sarfiyatına karşılık so-
ğutma grupları daha çok tercih edilmektedir.

Soğutma grupları, temel olarak evaporatör, konden-
ser, kompresör ve genleşme vanasından meydana gel-
mektedir. Şekil.1’de görüldüğü üzere, evaporatör çıkı-
şında aşırı kızdırılmış  soğutucu akışkan 1 noktasında 
kompresöre  girer ve 2 noktasına kadar kompresör-
de sıkıştırılan ve ısınan soğutucu akışkan, bu nokta-
dan sonra kondenserde dış ortama ısı (      ) atarak yo-
ğuşur. Kondenserin çıkışında akışkanın tamamen sıvı 
hale gelmesi için aşırı soğutma uygulanır. Daha sonra 3 
noktasında genleşme vanasına giren akışkanın basıncı 
ve sıcaklığı düşer. 

Basıncı ve sıcaklığı düşen akışkan 4 noktasında eva-
poratörden girerken 5 noktasında soğutulmak istenen 
sudan ısı (      ) alır ve daha sonra alçak basınçta gaz ha-
linde kompresöre gelir ve yeniden sıkıştırılır. Isısı alınan 
su, 6 noktasında evaporatörü terk eder ve çevrim bu 
şekilde sürekli devam eder.

Şekil 1. Soğutma  sistemi şeması ve sıcaklık (T) - entropi (s) grafiği [1]

Bir soğutma grubu ve komponentleri, cihazın mikro-
işlemcisine yüklenmiş bir kontrol yazılımının direk-
tifleri doğrultusunda çalışır. Ayrıca kontrol yazılımı ile 
soğutma grubunun kapasite kontrolü yapılmaktadır. 
Soğutma gruplarında sıklıkla uygulanan kapasite kont-
rol metotları olarak; aç/kapa kontrol, kayar vana meka-
nizması, çoklu ve değişken hızlı kompresör kullanımı ve 
dijital sarmal kompresör kullanımı sayılabilir [2].

Standart soğutma grubu kontrolünde set sıcaklığı, yani 
evaporatörden çıkan soğutulmuş su sıcaklığı +7°C’ye 
ayarlıdır. Yani farklı bir set sıcaklığı tanımlanmadık-

ça, soğutma grubu bağlı bulunduğu mahaldeki soğut-
ma yükü değişiminden bağımsız olarak, suyu sürek-
li 7°C’ye soğutacak şekilde çalışır. Adaptif  soğutma 
grubu kontrolünde ise, cihazın set  sıcaklığı tanımlı bir 
algoritma ile mahalin değişen ısıl yük ihtiyacına göre 
eş zamanlı olarak değiştirilir. Böylece, cihazın mahalin 
gerçek ihtiyacına göre çalışması sağlanarak, soğutma 
grubunun enerji veriminin artması hedeflenir. Adaptif 
kontrol sayesinde, özellikle kısmi yük ihtiyaçlarında, 
soğutma  grubunda optimum sayıda kompresör çalış-
tırılarak, mümkün olduğunca evaporasyon basıncının 
yüksek, kondenzasyon basıncının düşük olması amaç-
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lanır. Çünkü bir soğutma sisteminde alçak ve yüksek 
basınç seviyeleri birbirine ne kadar yakın olursa, siste-
min enerji tüketimi de o oranda azalır.

Bu çalışmada, 500 kW (maksimum) soğutma kapasi-
tesine sahip, R410A soğutucu akışkan ile çalışan, hava 
soğutmalı bir soğutma grubu standart ve adaptif kont-
rol sistemleri ile kontrol edilerek test edilmiş ve elde 
edilen test verileri kullanılarak analizler yapılmıştır. 
Test edilen soğutma grubu aynı zamanda ısıtma da ya-
pılabilen bir ısı pompasıdır, fakat testler sadece soğut-
ma için yapılmıştır. Deneysel çalışmalar, Üntes Rhoss 
Soğutma Sistemleri A.Ş’nin test ünitesinde gerçekleş-
tirilmiştir. Deneysel çalışmalara ilave olarak, standart 
ve adaptif kontrollü sistemler için ekserji analizleri de 
yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

2. LITERATÜR ÖZETI

Bir soğutma grubunu düzenli bir şekilde çalıştıran 
kontrol sistemi sayesinde, cihazın soğuk su çalışma sı-
caklık değerleri, alçak ve yüksek sıcaklık/basınç, alarm 
değerleri, kompresörlerin devreye girme ve çıkma sü-
releri gibi tüm parametreler kontrol edilebilmekte ve 
bu parametreler ile ilgili bilgiler anlık alınabilmektedir. 
Soğutma gruplarının seçimi, kurulacağı mahalin mak-
simum soğutma yükü ihtiyacına göre yapılır. Ancak  so-
ğutma grupları yıl içerisinde çok kısa süre tam yükte 
çalıştığından dolayı, cihaz uzun bir süre düşük verim-
lerde çalışmak durumunda kalır. Dolayısıyla bu cihaz-
ların kısmi yüklerdeki çalışma performansları, cihazın 
karakteristiği bakımından daha belirleyicidir. Bu ne-
denle soğutma gruplarının, farklı yöntemlerle enerjiyi 
daha verimli kullanması için, değişik teknikler geliştiril-
miştir. Bu tekniklerin bazı avantajları ve dezavantajları 
mevcuttur. Örneğin, invertörlü kompresör kullanımı ile 
enerji tüketimi azaltılabilir, fakat bu yöntem diğerleri-
ne göre daha pahalıdır. Şimdiye kadar soğutma grup-
larında bir çok kapasite kontrol metodu uygulanmış ve 
enerjinin daha verimli kullanımı ile ilgili birçok teorik ve 
deneysel çalışma  yapılmıştır. 

Chang tarafından yapılan bir çalışmada, soğutma gru-
bunun standart kontrolünde ortaya çıkan problemleri 
gidermek için Lagrange algoritmasını esas alan bir tek-
nik deneysel çalışmalarla incelenmiştir. Kombin çalışan 
birden fazla santrifüj soğutma grubu içeren iki ayrı sis-
tem için Lagrange algoritması esaslı bir kontrol siste-
mi kullanılmıştır. Deneyler boyunca, Lagrange fonksi-
yonuna uygun olarak soğutma gruplarının set değerleri 
otomatik olarak değiştirilmiştir. Deneysel çalışma so-
nucunda, Lagrange metodu ile kontrol edilen soğut-
ma grupları konvansiyonel metoda (standart kontro-
le) göre, birinci sistemde 30,03 kW, ikinci sistemde ise 
334,82 kW daha az güç tüketmiştir [3]. Vakiloroaya 

ve arkadaşları tarafından, model tabanlı optimizsayon 
metodu ile hava soğutmalı bir soğutma grubunda ener-
ji tasarrufuna yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu meto-
da dayanan algoritma ile soğutma grubunun değişken 
şartlar altında, optimum set sıcaklıklarını belirleyerek 
minimum enerji tüketimi amaçlanmıştır. Kontrol sis-
temi TRNSYS programı ile simüle edilmiştir. Algoritma, 
mahalden gelen suyun sıcaklığı ve sistemdeki soğutu-
cu akışkan debisine göre cihazın elektrik gücünü be-
lirlemektedir. Deney sonucunda, algoritmalı çalışma 
modunda, standart kontrole göre yaklaşık %11.4 daha 
az elektrik tüketilmiştir [4]. Filho ve arkadaşları tara-
fından, adaptif bulanık mantık kontrolü ve frekans in-
vertörlü kompresör ile çalışan 17,5 kW ‘lık bir soğut-
ma sistemi üzerinde, 32 ile 70 Hz arasında değişen 
kompresör hızlarında deneysel çalışmalar yapılmıştır. 
Bulanık mantık kontrolü sayesinde, evaporatöre giren 
su sıcaklığından alınan bilgiye göre, evaporatörden çı-
kan su sıcaklığının kontrolü sağlanmış ve elde edilen 
sonuçlar geleneksel on-off kontrolü ile karşılaştırılmış-
tır. Deneysel sonuçlara göre; sistemin adaptif bulanık 
mantık ile çalıştığında, on-off kontrole göre %17,8 daha 
az elektirik tükettiği görülmüştür ve en yüksek perfor-
mans katsayısı 50 Hz hızında bulunmuştur [5].

Bu tez çalışmasında incelenen adaptif kontrol sistemi-
nin genel çalışma prensibi, soğutulan mahalden gelen 
dönüş suyu sıcaklığına göre set sıcaklığının (suyun eva-
poratörden çıkış sıcaklığının) otomatik olarak değişti-
rilmesidir. Kontrol algoritması ısıl yük azalmasına göre 
çalışmaktadır. Adaptif kontrol sistemi, mevcut standart 
kontrol sisteminin modifiye edilmiş bir halidir. Adaptif 
kontrolde, kompresör kontrolü hariç genleşme vana-
sı kontrolü, kondenser fan kontrolü ve cihaz emniyet 
kontrolü standart kontroldekilerin aynısıdır. Kompresör 
kontrolü ise, değişen set sıcaklığı algoritmasına da-
yanmaktadır. Standart kontrolde, set sıcaklığı manuel 
ayarlanıp, dışarıdan müdahale edilip değiştirilmedik-
çe sabit bir değerde (7ºC) kalırken, adaptif kontrolde, 
set sıcaklığı mahalin değişen ısıl yük ihtiyacına göre 
7-7,9ºC arasında otomatik olarak değişmektedir. Bu 
farklılık, adaptif  kontrol  sisteminin en önemli karak-
teristik özelliğidir. Ayrıca standart kontrolde soğutma 
grubu, mahal dönüş suyu sıcaklığı (soğutma yükü) veya 
evaporatör su çıkış (set) sıcaklık değerlerinden sadece 
birine göre kontrol edilirken, adaptif kontrolde cihaz her 
iki sıcaklık değeri ile kontrol edilmektedir. Dolayısıyla, 
mahaldeki soğutma yükü değişimi daha yakından takip 
edilmekte ve soğutma grubunun daha hızlı reaksiyon 
vermesi amaçlanmıştır.

3. TEST ÜNITESI

Bu çalışmada kullanılmış olan, Üntes Rhoss Soğutma 
Sistemleri A.Ş’nin bünyesinde kurulu soğutma gru-
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bu test ünitesinin şematik görünümü Şekil.2’de veril-
miştir. Test ünitesi, testin yapıldığı iklimlendirilmiş test 
bölümü ve test bölümüne şartlandırılmış su besleme-
si sağlayan hidronik oda olmak üzere 2 ayrı bölüm-
den  oluşmaktadır. Test bölümünde, sıcaklık sensör-
leri, basınç transdüserleri, ısı geri kazanım bataryaları, 

bataryalara ait eksenel fanlar ve test bölümünün ta-
vanına yerleşik ve dış ortama açılıp kapanabilen oto-
matik kontrollü  damperlerler bulunmaktadır. Hidronik 
bölümde; akülümatör tankı, invertörlü pompa, sıcak su 
kazanı ve eşanjörü, genleşme tankı, 3-yollu vanalar ve 
debimetre bulunmaktadır.

Test sistemi ve testlerde kullanılan ölçüm aletleri-
ne ait hassasiyet değerleri, EN 14511 (Mekan ısıtma 
ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile 
çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paket-
leri ve ısı pompaları) ve Eurovent (Avrupa Soğutma 
ve Havalandırma Cihazı Üreticileri Derneği) standar-

dında belirtilen tüm kriterlerini sağlamaktadır [6-7]. 
Testlerde yapılan ölçümler ve bu ölçümlerde kullanılan 
ölçüm aletleri ile ilgili detaylı bilgi Tablo.1’de verilmiştir.

Şekil.2-Test ünitesi şeması
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Test  sırasında  cihazın kondenser bataryalarından atı-
lan sıcak hava, cihazın hemen üstünde  yer alan test 
bölümüne ait ısı geri kazanım batarya lamellerinin (ka-
nat) içinden geçerken, aynı anda batarya borularının 
içinden geçen (yani evaporatörden çıkan) su bu ısıyı 
alarak hidronik kısımdaki akümülatör tankına gönde-
rilmektedir. Diğer yandan evaporatörden çıkan soğuk  
suyun bir kısmı da 3 yollu karışım vanasına gönderil-
mektedir. Akümülatör tankından gelen  sıcak su ile 
evaporatörden gelen soğuk su oransal kontrollü 3 yol-
lu vana  ile  istenilen  sıcaklıkta  karışım sağlanarak 
önce invertörlü pompaya, daha  sonra pompa ile tek-
rar test  edilen soğutma grubunun evaporatör girişine 
verilmektedir. Evaporatöre verilen suyun sıcaklığı hangi 
değerde  isteniyorsa, test bilgisayarı ekranından girilen 
sıcaklığa göre sistem kendini otomatik ayarlayıp iste-
nilen su sıcaklığını ve sabit su debisini cihazın evapo-
ratörüne göndermektedir. Cihazın çalışması için gerekli 
elektriksel bağlantılar ise, test ünitesinin elektrik pano-

su üzerinden  verilmektedir.

4. TESTLERIN YAPILIŞI VE VERI ANALIZI

Testlerde ölçümlerin yapıldığı sıcaklık ve basınç ölçüm 
noktaları Şekil.3’de görülmektedir. Test süresince or-
tam sıcaklığı, soğutma grubunun etrafına yerleştiril-
miş 4 adet PT100 sıcaklık sensörleri ile ölçülmüştür. 
Testlerde, kondenserden çıkan soğutucu akışkanın ta-
mamen sıvı haline gelmesi için aşırı soğutma, evapo-
ratörden çıkan soğutucu akışkanın ise tamamen gaz 
fazında kompresöre girmesi için aşırı kızdırma işlemi 
yapılmıştır. Ayrıca bu iki değer, soğutucu akışkanın öl-
çüm noktalarındaki termodinamik özelliklerini hesap-
lamaya yarayan yazılım için veri olarak kullanılmıştır. 
Aşırı soğutma (subcool) değerinin hesaplanmasında 
kondenzasyon basıncına ( P ) karşılık gelen doyma sı-
caklığı ( T  ) ile cihazın kondenserinden çıkan sıvı akış-
kan sıcaklığı ( T    ) kullanılmaktadır. Bu iki sıcaklığın farkı 

Tablo.1- Testlerde kullanılan ölçüm aletlerine ilişkin bilgiler
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Şekil.3-Test sisteminin, sıcaklık ve basınç ölçüm yerlerinin şematik görünümü.

Testin birinci gününde, 2,5 saatlik süre içerisinde her 
iki kontrol yönteminde ısıl yük azaltma senaryosu test 
edilmiştir. Bu amaçla, evaporatör su giriş ve çıkış sı-
caklıkları kontrol edilerek, öncelikle soğutma grubu-
nun tüm kompresörlerinin sırayla devreye girmesi ile, 
evaporatör su giriş sıcaklığının 12°C ve evaporatör-
den çıkan su sıcaklığının 7°C olması sağlanarak tam 
yük şartlarına ulaşılmıştır. Daha sonra, ısıl yük azalt-
ması senaryosununa göre test etmek için, 35°C or-
tam sıcaklığında, evaporatör su giriş sıcaklığı 12°C’den 
başlayarak 7°C’ye kadar adım adım düşürülmek sure-
tiyle her iki kontrol yönteminde kompresörlerin devre-
den çıktığı sıcaklık değerleri kayıt edilmiştir. Bu testler 
yapılırken standart kontrolde evaporatör set sıcaklı-
ğı 7°C’de sabit kalırken, adaptif kontrolde set sıcaklığı 
evaporatör giriş suyu sıcaklığına bağlı olarak önceden 

tanımlanmış olan algoritmaya göre otomatik olarak 
değişmiştir.

Şekil.4’de, test edilen soğutma grubunun her iki kont-
rol sistemi ile kontrol edildiğinde, evaporatör su giriş 
sıcaklığına göre kompresörlerin devreden çıktığı sıcak-
lık değerleri görülmektedir. Bu şekle göre, ısıl yük aza-
lırken adaptif kontrolde genellikle kompresörlerin daha 
erken devreden çıktığı görülmüştür. Standart kontrol-
de cihaz sabit set sıcaklığına göre çalışırken, sistem ön-
ceden tanımlı kompresör devreden çıkma sıcaklıklarını 
dikkate alır ve bundan dolayı gereken süre kadar bek-
leyerek kompresörleri sırayla devreden çıkarır. Cihaz 
adaptif kontrol ile çalışırken, evaporatör su giriş sıcak-
lığındaki değişim hissedilince, kompresörlerin daha er-
ken devreden çıkmıştır.

( T -T   ) aşırı soğutma değerini vermektedir. Aşırı kız-
dırma (superheat) değerinin hesaplanmasında, eva-
porasyon basıncına ( P  ) karşılık gelen doyma sıcaklığı                  
( T  ) ile kompresör emiş gaz sıcaklığı ( T     ) kullanılmış-
tır. Bu iki sıcaklığın farkı ( T    - T  ) aşırı kızdırma değerini 
vermektedir. Cihazın  soğutma kapasitesi (      ), evapo-
ratör su giriş ( T  ) ve çıkış ( T    ) sıcaklıkları ve su debisi 
(      ) değerleri kullanılarak EN 14511 standardında yer 
alan hesaplama metoduna göre yapılmıştır. 

Soğutma grubu, hem standart ve hem de adaptif kont-
rol yöntemi ile kontrol edilerek, kısmi ve tam soğutma 
yüklerinde test edilmiştir. Soğutma grubu tam yükte 
test edilirken Eurovent RS 6/C/003-2015 standardın-
da belirtilen; kondenser hava giriş sıcaklığı için 35°C, 
evaporatör su giriş sıcaklığı için 12°C, evaporatör su çı-
kış sıcaklığı için 7°C koşulu her iki kontrol sistemi için 
referans alınmıştır. Testler iki günde tamamlanmıştır.

c liq
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Şekil.4-Isıl yük azalması  testlerinde evaparatör su giriş sıcaklığına göre devrede kalan kompresör sayısı

Tablo.2-Soğutma yükü azaltma/artırma senaryosu testlerinde adaptif ve 
standart kontrol ile elde edilen ortlama ölçüm değerleri

Testin ikinci gününde ise, 4,5 saatlik süre içerisinde so-
ğutma grubunun, hem soğutma yükü artması ve hem 
de soğutma yükü azalması senoryosuna göre testle-
ri yapılmıştır. Isıl yük artma senaryosunda, sırasıyla 1, 
2, 3, 4, 5 ve 6 adet kompresörün devreye girmesi ile 
sistem tam yük koşullarına ulaşmıştır. Isıl yük azalma-
sı senaryosunda, ortam sıcaklığı 35°C’de iken ve tüm 
kompresörler çalışırken evaporatör su giriş sıcaklığı 
12°C’den başlayarak 7°C’ye kadar adım adım düşü-

rülerek kompresörlerin sırayla devreden çıkması sağ-
lanmıştır. Bu senaryolar her iki kontrol sistemi için tek-
rarlanmıştır. Testlerde soğutma grubunun çektiği güç, 
alınan soğutma kapasitesi ve soğutma çevrimine ilişkin 
termodinamik değerler kayıt altına alınmıştır. Her 2 sa-
niyede bir ölçümler alınmış olup, daha sonra her çalışan 
kompresör için ölçülen bu verilerin ortalaması alınarak 
Tablo.2’de gösterilmiştir.

Günümüzde soğutma gruplarının enerji verimliliği, tica-
ri sektörde ve literatürde “Enerji Verimlilik  Oranı (EER)” 
ile ifade edilmektedir ve soğutma grupları EER değeri-
ne göre Eurovent (RS 6/C/003-2015) tarafından farklı 
sınıflara ayrılmaktadır. 

Enerji verimlilik oranı, bir soğutma grubunun tam yük-
te çalışması esnasında, cihazın soğutma kapasitesinin, 
cihaz tarafından tüketilen toplam enerji miktarına oranı 
olarak tanımlanır [7] ve Eş. 4.1. ile  hesaplanabilir.
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(4.1.)

(4.2.)

(4.3.)

(4.4.)

(4.5.)

Şekil.5-Enerji tüketiminin evaporatör 
su giriş sıcaklığı ile değişimi.

Burada,           soğutma grubunun soğutma kapasitesi olup ölçülen veriler kullanılarak, Eş. 4.2. ile hesaplanmıştır 
[6].

Denklemdeki, T    ve T     sırasıyla evaporatör giriş ve çıkışında ölçülen su sıcaklıkları;        ölçülen su debisi;      ve 
c  sırasıyla suyun yoğunluğu ve özgül ısısıdır. Soğutma grubu tarafından tüketilen güç, test ünitesine bağlı ağ 
çözümleyici tarafından ölçülen voltaj (  V  ), akım (  I  ) ve güç faktörü (cos      ) değerleri kullanılarak, Eş. 4.3. ile 
hesaplanmıştır.

Aşırı kızdırma değeri Eş. 4.4. ile aşırı soğutma değeri ise Eş. 4.5. ile hesaplanmıştır.                                                                                     

EN 14511 standardına göre, soğutma kapasitesinin 
hesaplanmasında kullanılan test ve ölçüm aletlerinden 
kaynaklı toplam belirsizlik oranı %5‘i geçmemelidir [3]. 
Yapılan hata analizleri sonucunda, soğutma kapasite-
si ölçümlerindeki hata oranlarının en fazla %4,78 çıktığı 
ve kabul  edilelebilir seviyede  oldukları  görülmüştür.

5. TEST SONUÇLARI

Testler tamamlandıktan sonra, Tablo.2’de gösterilen 
sayısal veriler üzerinden adaptif kontrol ve standart 
kontrol sistemleri karşılaştırılmış ve grafiklerle göste-
rilmiştir. Bu amaçla, değişken soğutma yükü altında, 
soğutma grubunun çektiği güç değerleri, evaporasyon 
ve kondenzasyon çalışma basınçları ve EER değerleri 
her iki kontrol sistemi için kıyaslanmıştır.

5.1. Elektrik Tüketimi Karşılaştırılması

Şekil.5, testin birinci gününde yapılan ısıl yük azalma-
sı senaryosunda elde edilen, evaporatör su giriş sıcak-
larındaki azalmaya karşı kompresörlerin devreden çı-
kış sıcaklıkları ile testin ikinci gününde elde edilen ve 
her bir kompresör çalışmasında tüketilen ortalama 
güç değerleri kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil 4’de 
görüldüğü üzere, azalan evaporatör giriş su sıcaklığı-
na adaptif kontrol sistemi daha hızlı tepki vererek, ge-
nellikle kompresörler daha erken devreden çıkmıştır. 
Bunun sonucu olarak, soğutma grubu adaptif kontrol 
sistemi ile kontrol edildiğinde, standart kontrole göre 
daha az enerji tüketmektedir.

Testler sonucunda adaptif kontrolde, evaporatör su gi-
riş sıcaklığına göre referans alınan her 1°C azalmaya 
karşın, soğutma grubunun tükettiği güç standart kont-
role göre % 8,83 daha az olmuştur. Genel ortalamaya 
bakılırsa, adaptif kontrol sisteminde standart kontro-
le göre %10,72 oranında daha az elektrik gücü tüketimi 
gerçekleşmiştir.

5.2. Evaporasyon ve Kondenzasyon Basıncı 
Karşılaştırılması

Şekil.6’da kondenzasyon ve evaporasyon basınçlarının, 
evaporatör su giriş sıcaklığına göre değişimi verilmiş-
tir. Şekilde görüldüğü üzere, adaptif kontrolde konden-
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zasyon basıncı daha düşük seviyelerde, evaporasyon 
basıncı ise nispeten daha yüksek seviyede seyretmiş-
tir. Standart kontrolde ortalama 25,92 bar seviyesin-
de seyreden kondenzasyon basıncı, adaptif kontrol-
de %2,62’lik düşüşle ortalama 25,25 bar seviyesinde 
seyretmiştir. Standart kontrolde ortalama 8,88 bar 
seyreden evaporasyon basıncı, adaptif kontrolde ise 
%2,66’lık yükselme ile ortalama 9,11 bar seviyesinde 
ölçülmüştür.

5.3. Enerji Verimliliği Karşılaştırılması

Şekil.7’de her iki kontrol sisteminde EER değerlerinin 
değişimi görülmektedir. Genel olarak her iki kontrol 
sisteminin EER değişimleri paralellik göstermektedir. 
Adaptif kontrolde enerji verimlilik oranı ( EER ) 1, 2 ve 
5 kompresör çalışmasında daha yüksek iken, standart 
kontrolde 3, 4 ve 6 kompresör çalışmasında daha yük-
sek olduğu görülmüştür.

5.4. P   / P    Oranlarının Karşılaştırılması

Soğutma sistemlerinde enerji tüketimini ve ekser-
ji yıkımını etkiyen faktörlerden biri de, sistemin yük-
sek ve alçak basınç oranıdır ( P  / P  ). Burada, P   kon-
denzasyon basıncını, P   evaporasyon basıncını temsil 
etmektedir. Bu iki basınç aralığı birbirine ne kadar ya-
kın olursa, P  / P   oranı küçülmekte, basınç seviyeleri 
uzaklaştıkça bu oran büyümektedir. Bu iki basınç sevi-
yesinden etkilenen öncelikli komponent kompresör ol-
duğu için, bu oran ne kadar büyük olursa kompresörün 
işi ve dolayısıyla tükettiği enerji o kadar artmaktadır. 
Kondenzasyon basıncı ortam sıcaklığına bağlı olarak 
değişirken, evaporasyon basıncı evaporatördeki su gi-
riş/çıkış sıcaklıklarına göre değişmektedir.

Şekil.8’de görüldüğü üzere, testlerde ölçülen ortala-
ma kondenzasyon ve evaporasyon basınç değerlerine 
göre her iki kontrol sistemindeki P  /  P   oranları he-
saplanmıştır. Kıyaslama yapıldığında, ilk 5 kompresö-
rün aksine 6 kompresör çalışmasında, adaptif kont-
roldeki P  / P  oranı standart kontrolden daha yüksek 
çıkmıştır. Genel olarak, adaptif kontrol sistemindeki                         
P   /  P   oranının standart kontroldekinden % 4,3 oranın-
da daha küçük seyrettiği görülmüştür. Bu grafik değer-
lendirilirken, ortam ve su giriş/çıkış sıcaklıklarının de-
ğişken olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

P  / P  oranı ile tüketilen elektrik gücünün değişimini 
gösteren Şekil.9’deki grafik ile Şekil.8 paralellik göster-
mektedir. Her iki kontrol sisteminin, aynı sayıda kom-
presör çalışma değerlerine bakıldığında, genel olarak 
P  /  P   oranı küçük olan sistemde tüketilen elektrik 
gücü değerinin de daha küçük olduğu görülmektedir.

Şekil.6-Evaporatör su giriş sıcaklığına göre basınç değişimi

Şekil.7-Çalışan  kompressör  sayısı - EER  değişim

Şekil.8-Çalışan kompresör sayısı ve P   /  P   oranı ilişkisi
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6. EKSERJI ANALIZI

Termodinamik analizde referans alınan soğutma siste-
minin yapısı ve analizlerde esas alınan önemli noktalar 
tek devre için Şekil.10’da gösterilmiştir.

Termodinamik analizler için, sistemdeki her kompo-
nentin giriş ve çıkışına numaralar verilmiş ve bu nok-
talara ilişkin sıcaklık ve basınç değerleri için kullanılan 
semboller Tablo.3’de gösterilmiştir.

Makale

Şekil.9-Tüketilen elektrik gücü ve P   /  P     oranı ilişkisi

Şekil.10-Soğutma sistemi şeması ve termodinamik 
analizler için referans alınan önemli veri noktaları

Tablo.3-Termodinamik analiz için veri noktalarına ilişkin sıcaklık-basınç değerleri

Termodinamik analizler için aşağıda belirtilen  koşullar  
esas alınmıştır:

1. Tüm prosesler kararlı hal altında gerçekleşmiştir. 
Potansiyel, kinetik, nükleer ve kimyasal  etkiler hesap-
lamalarda ihmal edilmiştir. Sistem yalıtımlı kabul edile-
rek, ısı kayıpları ihmal edilmiştir. 
2. Sisteme dışarıdan verilen ısı ve sistemden dışarıya 
verilen iş pozitif  kabul edilmiştir.
3. Komponent kontrol hacimleri kararlı akış yapısına 
sahiptir. Evaporatör kontrol hacmi, soğutucu akışkan 
ve su tarafını birlikte kapsamaktadır. Kondenser kont-
rol hacmi, soğutucu akışkan ve hava tarafını birlikte 
kapsamaktadır.
4. Boru hatlarında ve yardımcı komponentlerde (4 yollu 
vana, çekvalf, servis vanası vb.) oluşan  basınç kayıpları 
ihmal edilebilecek düzeyde oldukları için hesaplamala-
ra dahil edilmemiştir. Evaporatör ve kondenserdeki so-
ğutucu akışkan basınç düşümü ise üreticilerinden alı-
nan bilgiye göre 40 kPa alınmıştır.  

5. Elektronik genleşme valfindeki süreç adyabatik ve 
izentalpik olarak kabul edilmiştir.
6. Ölçümü yapılmayan referans noktalara ilişkin, soğu-
tucu akışkanın termodinamik özellikleri Solkane [8] pa-
ket programı kullanılarak elde edilmiştir. Su ve hava-
nın termodinamik özellikleri için  termodinamik tablolar  
kullanılmıştır [1]. 
7. Evaporatör  girişinde 88 m  /h debide, manometre ile 
yapılan ölçümlerde giriş su basıncı ( P   ) 300 kPa, çıkış 
su basıncı ( P   ) 240 kPa  ölçülmüştür. Dolayısıyla eva-
poratör su tarafındaki basınç kaybı 60 kPa alınmıştır ve 
bu değerler tüm analizlerde kullanılmıştır.
8. Analizler 101.325 kPa atmosfer basıncı altında 25°C 
referans sıcaklığına göre yapılmıştır.
9. Hava ideal  gaz gibi düşünülmüştür. 
10. Kompresör için izentropik verim değeri       = 0.75 
alınmıştır. (Bu değer soğutma grubunda kullanılan 
kompresörlerin üreticisinden alınmıştır.)
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Ekserji analizi, soğutma sistemlerindeki verimsizlik-
leri tespit edip, daha verimli sistemler tasarlamanın 
mümkün olup olmayacağı konusunda bilgi vermekte-
dir. Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu esas 
alırken, ekserji analizi birinci ve ikinci kanunu birlikte 
esas almaktadır. Birinci kanunda enerjinin korunumuna 
göre hesaplamalar yapılır, fakat sistemin hangi kompo-
nentinde ne kadar bir kayıp olduğu bilgisini yeterli de-

recede vermez. Bu nedenden dolayı ekserji analizine 
ihtiyaç duyulur. Ekserji analizinde sistemdeki kompo-
nenentler tek tek analiz edilerek kayıplar tespit edilir. 

Ekserji yıkımı için, Eş. 6.1’de verilen genel ifade kulla-
nılabilir [1].

(6.1.)

(6.2.)

(6.3.)

(6.4.)

(6.5.)

(6.6.)

(6.7.)

Denklemdeki,        ,        ve  s  değerleri enerji analizinden elde edilmiştir. Sisteme dışardan ısı transferi ve sistem-
den dışarıya olan iş transferi pozitif kabul edilerek, sistemde oluşan toplam ekserji yıkımı ( Ex     )  Eş. 6.2’deki gibi 
yazılabilir [9].

Burada; E   ekserjiyi (kW), T  referans sıcaklığını ( K  ),        sabit bir T  sıcaklığında sistem sınırındaki ısı transferini 
(kW),         sistem sınırını geçen iş miktarını (kW) temsil eder. Eş. 6.2’de belirtilen genel denklem, her bir komponent 
için uygulanarak aşağıdaki ifadeler bulunur.

Evaporatördeki ekserji yıkımı:  

Genleşme vanasındaki ekserji yıkımı:

Kondenserdeki ekserji yıkımı: 

Sistemin toplam ekserji yıkımı: 

Ekserji analizi sonunucunda adaptif ve standart kont-
rol sisteminde, çalışan her kompresör sayısı için, sis-
tem komponentlerinde oluşan ekserji yıkım değerleri 
hesaplanmış ve Tablo.4’de verilmiştir. Sonuçlara göre, 
1, 2, 5 ve 6 kompresör çalışmasında adaptif kontrol-

de daha az ekserji yıkımı oluşurken, 3 ve 4 kompresör 
çalışmasında standart kontrolde daha az ekserji yıkımı 
görülmüştür. Beklenildiği gibi çalışan kompresör sayı-
sının artmasıyla sistemde oluşan ekserji yıkımının da 
arttığı görülmektedir. 3 kompresör çalışmasında adap-

kondenser fanları tarafından çekilen elektrik gücü değeri (kW)

Kompresördeki ekserji yıkımı: 

des

x 0
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(6.8.)

(6.9.)

tif kontrolde daha fazla ekserji yıkımının olmasının se-
bebi, özellikle kompresördeki yıkımın daha fazla oldu-
ğundan kaynaklanmaktadır. Tablo.2’de görüldüğü gibi, 
3 kompresör çalışmağında her iki kontrol sistemin-
de neredeyse cihaz aynı gücü tüketmesine rağmen, 
standart kontrolde daha fazla soğutma kapasitesi elde 
edilmiştir. 4 kompresör çalışmasında daha fazla ekserji 

yıkımının olmasının sebebi ise, adaptif kontrolde eva-
poratördeki ekserji yıkımının daha fazla olmasından 
kaynaklanmaktadır. Cihaz her iki kontrol sisteminde 
aynı dış hava sıcaklığında çalışmasına rağmen, stan-
dart kontrolde su tarafında daha fazla ΔT meydana gel-
mesiyle daha fazla ısı enerjisi sudan soğutucu akışkana 
geçerek, soğutma kapasitesi artmıştır.

İkinci yasa verimliliği olarak ta bilinen ekserji verimliliği         için Eş. 6.8 ’deki denklem kullanılmıştır. Ekserji verim-
liliği, bir soğutma sisteminin ideal tersinir sisteme ne kadar yakın olduğunu göstermektedir [1].

COP       , soğutma çevriminin tersinir durumdaki verimliliği olup, Eş. 6.9. ile hesaplanabilir.

Burada T  ( K ) sistemin alt seviye sıcaklığı, T  ( K ) sistemin üst seviye sıcaklığıdır. Analizlerde, T   için testlerde öl-
çülen evaporasyon sıcaklığı, T  için testlerde ölçülen kondenzasyon sıcaklığı referans alınmıştır. Her iki değerin
( T   ,  T   ) ölçümleri Tablo.2’de gösterilmiştir.

Tablo.5’de görüldüğü üzere, en yüksek ekserji verimliliği her iki kontrolde de 3 kompresör çalışmasında görülmüş-
tür. En yüksek ekserji verimliliği adaptif kontrolde %42 seviyesinde olurken, standart  kontrolde %47 olmuştur. En 
düşük ekserji verimliliği, her iki kontrolde de 2 kompresör çalışmasında görülmüştür. 

Tablo.4-Soğutma sistemi komponentlerinde gerçekleşen ekserji yıkımları

Tablo.5-Adaptif ve standart  konrol  sistemi  için ekserji verimlilik değerleri 

Soğutma grupları merkezi bir iklimlendirme cihazı ol-
duğu için, çalıştıkları yerlerde bazen kesintisiz soğutma 
sağlamaları gerekmektedir. Özellikle veri merkezi gibi 
sürekli faal olan yerler, yılın 365 günü 24 saat soğutma 
işleminin yapıldığı yerlerdir [10]. Bu çalışmada adaptif 
ve standart kontrol sisteminin cihaz işletme maliyeti-

ne olan etkilerini görmek amacıyla maliyet analizi [11] 
yapılmıştır. Adaptif kontrolde soğutma grubu için orta-
lama enerji kullanım oranı 0,349 kW/kW olurken, stan-
dart  kontrolde bu değer  0,374 kW/kW olduğu görül-
müştür. Analiz  sonucunda, her iki kontrol sistemi için 
hesaplanan “yıllık işletme maliyeti” değerleri incelendi- 

rev

L H L

H
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ğinde, soğutma grubunun adaptif kontrol ile işletilme-
si halinde yıllık 45.442,50 TL tasarruf sağlanabileceği 
görülmektedir.

7. SONUÇ VE ÖNERILER

Enerji analizi sonuçlarına göre, değişken soğutma yükü 
altında, elektrik enerjisi tüketiminde adaptif kontrol 
sisteminde, standart kontrol sistemine göre ortalama 
%10,72 oranında daha az elektrik güç tüketimi gerçek-
leşmiştir. Ayrıca adaptif kontrolde, kısmi ve tam yükler 
altındaki ortalama enerji verimlilik oranı ( EER ) değer-
lerinin, standart kontrole göre %6,76 daha yüksek ol-
duğu görülmüştür.

Ekserji analizi sonuçlarına göre, her iki kontrol siste-
minde de en fazla ekserji yıkımı kompresörde gerçek-
leşirken, bunu kondenser, evaporatör ve genleşme 
vanası izlemiştir. Sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kompre-
sör çalıştığı durumlarda gerçekleşen ortalama ekser-
ji yıkım değerlerine göre; standart kontrolde adaptif 
kontrole göre %6,23 oranında daha fazla ekserji yıkımı 
gerçekleşmiştir. Her iki kontrol sisteminde en yüksek 
ekserji verimliliği 3 kompresör çalışmasında meydana 
gelmiştir. Kompresördeki ekserji yıkımını azaltmak için, 
aç-kapa sürelerinin mümkün olduğunca azaltılması 
gerekmektedir. Diğer yandan hava soğutmalı soğutma 
gruplarında kondenserden atılan ısı doğrudan olarak 
atmosfere atılmaktadır. Oysaki atılan bu ısıdan yararla-
narak ısı geri kazanımı, sıcak su sağlanması yada ortam 
ısıtması yapılabilir. Böylelikle kondenserdeki ekserji yı-
kımı da azaltılabilir. 

Bu çalışmada deneysel ölçümler kısa bir zaman aralığı 
için yapılmıştır. Bu iki kontrol sistemini daha iyi analiz 
edebilmek için, her iki kontrol sistemi ile  çalışan saha-
daki bir soğutma grubu  uzun süre izlenmeli ve tüm ve-
riler düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır. Toplanan bu 
veriler değerlendirildikten sonra, cihazın enerji ve ek-
serji verimliliği hakkında daha detaylı bilgiler elde edi-
lebilir. Ayrıca adaptif kontrol sisteminin, özellikle de-
ğişken hızlı kompresörlü sistemlerle kıyaslanması için 
yeni bir çalışma yapılması, adaptif kontrolün avantajları 
hakkında çok daha güvenilir bilgi verebilir.•
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Malzeme
1 kg. levrek (fileto çıkarılmış)
20 adet karides (küçük)
1.5 çay kaşığı kekik
4 çorba kaşığı krema
4 adet defne yaprağı
10 dilim kaşar peyniri (ince dilimlenmiş)
1 adet kuru soğan
1 adet domates
1 adet sivri biber
2 diş sarımsak
2 çorba kaşığı tereyağı
200 gr mantar
2-3 dal ince kıyılmış maydanoz
1 çorba kaşığı çam fıstığı
2 çorba kaşığı ince dövülmüş ceviz
½ çay kaşığı hindistan cevizi (isteğe tabi)
Karabiber
Tuz

Yapılışı: Tereyağını eritip ince kıyılmış kuru soğanla-
rı kavurun. Soğanlar kavrulunca ayıklanmış karidesle-
ri ve mantarları küçük parçalar halinde doğrayıp ilave 
edin. Küp şeklinde kestiğinizdomatesleri, dilimlenmiş 
sivri biberi de koyup karıştırın. Tavaya maydanoz, ceviz, 
hindistan cevizi ve çam fıstıklarını ilave dip tekrar har-
manlayın. Karabiber ekip ateşten indirin. Güveç kabına 
kekikleri serpin ve defne yapraklarını yerleştirin. Levrek 
filetoların yarısını güvece serin ve hazırladığınız mal-
zemeyi üzerine yayın. Kalan filetoları da üzerine dizin. 
Güveç kabının boş kalan kenarlarına kremaları yerleş-
tirip 180  C’a ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Çıkarıp 
kaşar dilimlerini yerleştirip tekrar fırına verin. Kaşarlar 
eriyince çıkarıp sıcak servis yapın. 

Malzeme
4 adet beyaz etli balık (beheri 250-300 gram)
1 kutu hazır garnitür
1 çay bardağı su
1 çay bardağı zeytinyağı
2 adet kuru soğan
½ limonun suyu
4 kahve kaşığı tane karabiber
Tuz
Yağlı kağıt (veya tercihan fırın torbası “roasting bags”)

Yapılışı: Balıkçıdan temizlenmiş olarak aldığınız balıkla-
rın kanları gidinceye kadar tekrar ve iyice yıkayın. Suları 
süzüldükten sonra tuzlayıp oda sıcaklığında 20-25 da-
kika dinlendirin.

Her balığı, üstünü bohça tarzında kapatacak büyüklük-
te bir fırın kağıdına ayrı ayrı ayrı yerleştiriz (veya fırın 
torbalarının içine). Balıkların altlarına halkalar halin-
de doğranmış kuru soğanı eşit miktarlarda yerleştirin. 
Üzerlerine garnitürü tevzi edin ve birer kahve kaşığı 
tane karabiberi dağıtın. Su ve zeytinyağını da koyduk-
tan sonra bohçaları içinde boşluk kalacak tarzda kapa-
tın (torba kullanıyorsanız ağızını özel teli ile bağlayıp en 
üst kısmına küçük bir delik açınız).

Fırını 180  C’a ısıtın ve torbaları fırına yerleştirin. 40-45 
dakika fırınladıktan sonra sıcak servis yapınız.

Bu Yemeğe Uygun Diğer Balıklar: Bu yemeği beyaz etli her 
balıkla yapabilirsiniz. Pisi haricinde en uygunları levrek, çi-
pura ve lüferdir.

Damak Tadı

Haluk SEVEL
mhsevel@gmail.com

FIRIN VE IZGARALAR

Levrek Dolması (4 Kişilik) 

Kağıtta Sebzeli Pisi Balığı (4 Kişilik)

o

o
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1 ACS
2 Aday
3 Aera 
4 A Klima
5 Ak-Maks
6 Aksal
7 Alindair
8 Almira
9 Alser

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

57 Klas Klima

58 Klimaİtalya

59 Klimasan

60 Kliterm

61 Lazer

62 Makro Teknik

63 Matesis

64 Mekanik Tesisat 

65 Maktes Müh.

66 Merkez Rezistans

67 Messan

68 Meytes Tesisat

69 MGT Filtre

70 Mitsubishi Electric

71 MS Klima

72 MTT

73 Murat Teknik

74 Net Soğutma

75 Nursaç Havalandırma

76 Ode Yalıtım

77 Ontek

78 Otto Otomasyon

79 Öge Müh.

80 Öz-Ge Müh.

81 Öztaş/GreenCooler

82 Pnöso

83 Prodek

84 Rast Enerji

85 RD Grup

86 Ref Isı

87 Salvo

88 Savaşlar

89 Sevel Dondurma Makinaları

90 Sisbim

91 Systemair HSK

92 Tekan Teknik

93 Teknion

94 Teknofan

95 Terkan

96 Termokar

97 Termomak

98 Termosan

99 Tolerans Müh.

100 Trio İklimlendirme

101 Trox Turkey

102 Tunç Tesisat 

103 Türkoğlu Makina

104 Ulus Soğutma

105 Uzay Mekanik

106 Ün-Sal Makina

107 Üntes

108 Üstünsoy Soğutma

109 Venco

110 Yılmazer
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EWAD-TZ-B EWWD-VZ
Daikin VVR* Teknolojisiyle

Merkezi Sistemlerde De İlkleri Geliştirdi.
(5,59 ESEER)Hava Soğutmalı ve (8,71 ESEER)Su Soğutmalı

Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Soğutma Grubu Ürünlerini Üretti.

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

4,75

5,59
ESEER

4,0

Da
iki

n 
VV

R 
Vi

da
lı S

oğ
ut

m
a 

Gr
ub

u 
(E

W
AD

-T
Z-

B)

St
an

da
rt

 V
id

al
ı 

Fr
ek

an
s 

Ko
nv

er
tö

rlü
 V

id
al

ı 

Su Soğutmalı Soğutma Grupları
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SOĞUTMA GRUBU
TEKNOLOJİSİNDE ZİRVE 

Üstün Özellikler
• Daikin tek vida teknolojisi • VVR* teknoloijisi

• Rakipsiz verim sınıfı • Kompakt dizayn 
• Uygulama esnekliği• Sessizlik

• Bulut platformuna bağlantı olanağı
• HFO gazları ile kullanıma uygunluk 

*VVR: Variable Volume Ratio

Doğru Hava Uzmanı

*2015 yılı satıs verilerine göre HVAC sektöründe cirosal bazda dünyanın en büyük firmasıdır.444 999 0 • www.daikin.com.tr

Kaliteli yaşam için yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler kullanın.
Çevreyi korumaya katkı sağlayın 
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Merkezi Sistemlerde De İlkleri Geliştirdi.
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Su Soğutmalı Soğutma Grupları
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TEKNOLOJİSİNDE ZİRVE 
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büyük işletmeler için
               doğru çözümler...

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

Full DC Inverter VRF
Sistemi

 Satış ve Pazarlama
 53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza  

No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - Ankara
 T+90 (312) 287 91 00      F+90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi  
No:11, 34758 Küçükbakkalköy - Ataşehir - İstanbul

T+90 216 456 04 10       F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule  
Kongre Merkezi Bayraklı - İzmir - Türkiye

T+90 232 469 05 55       F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria  

İş Merkezi  2.Kat No: 250 Adana
 T+90 322 459 00 40      F +90 322 459 01 80

www.untesvrf.com.tr


