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uygun klima programı.
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Free Joint DC Inverter çoklu sistem klimalar ve Maksimum 246 kW (88HP) dış ünite
kapasitesine sahip Vitoclima 333-S All DC Inverter VRF klima sistemleri eksiksiz bir ürün
programı ve her ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır. www.viessmann.com.tr
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Klima Kumandaları
ve Klima Kartları

E D İ T Ö R D E N
Küresel Isınma: Değişmeyen Gündem
Küresel ısınma, insanlar tarafından atmosfere salınan
gazların yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın
artmasıdır. Yıllar geçtikçe bir insan ömrü boyunca
yıllar önceki durumla günümüzü karşılaştırdığımızda
ne denli Dünyamızı hoyrat kullandığımızı görmemek
olanaksız. Birçok durumda eskiyi arar halde olduğumuz
açık. Her gün ayrı bir doğal afat etkisi haberi, her daim
doğal bir su kaynağı veya bir gölün kuruma haberini
duymamak olanaklı değil. Duyarlı vatandaşlar sahip
çıkmasa, duyurmasa, bu tür yok oluşların hızlanması da
engellenemez boyutlarda. Neden insanlar, toplumlar,
yöneticiler, ülkeler bu denli duyarsızlaştı anlayabilmek
olanaklı değil? Elbirliği yapmışız Dünyamızı yok ediyoruz,
farkındayız ama farkında değilmiş gibi davranıyoruz.
Yavaş yavaş ısıtılan su içerisinde durmaya alışmış
kurbağalar misali sonumuzu bekliyoruz, oysa bir
sıçrama yapabilsek her şey çok güzel olacak…
Tesisat Mühendisliği sektörümüzün bu konularda
duyarlılığı açık. Son zamanlarda düzenlenen konferans,
seminer, kongre, sempozyum v.b.’nin içeriklerine
baktığınızda bu konuların hep gündemde tutulduğu açıktır.
Eğitim ve öğretimde ise tüm çaba eğitilen tüm
vatandaşların iklim değişimlerine neden olan
olumsuzluklarla ilgili bilgili, uygulayıcı, hata yapmayacak
bireyler olmasını sağlamak olmalıdır. Tüm öğretim
kurumlarımız da bu öğretim düzeylerine getirilmelidir.
Evrensel öğretim ilkelerine bakıldığında akredite
öğretim kurumlarının amaçlarının arasında “çevre bilinci
olan eğitilmiş bireyler yetiştirmek” benzeri bir amacı
görürsünüz. İyi ve güncel bir konu ile ilgili olan temel
kitap, örneğin bir termodinamik kitabı aldığınızda konular
arasında serpiştirilmiş çevre konularını içeren özel
başlıklar ve örnek problemler bulmamanız olanaksız.
Dünya basını da bu konuya önem
veriyor, Gazetelerden haberler:
“TIME dergisi yılın insanını belirledi. 16 yaşındaki iklim
aktivisti ve iklim için okul grevlerinin öncüsü Greta
Thunberg yılın insanı oldu. Time dergisi 1927'den
beri her yılın sonunda seçtiği 'Yılın Kişisi' için 2019'da
16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'i
layık gördü. Dergi BM'de dünya liderlerine 'Sadece
paradan bahsediyorsunuz, bu ne cesaret?' diye
azarladığı konuşması, devlet başkanlarının kendisi
için söylediği şeyleri Twitter hesabının bio kısmına

yazması ve özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'a
attığı bakışla bu yıl adından bir hayli söz ettiren
Thunberg için 'gençliğin gücü' ifadesini kullandı.”
Gelecekte bu tür bakış açıları olan, iyi yetişmiş insan
gücünü uluslar olarak yetiştiremez isek, liyakatla bu
insanlarımızı uygun tasarım, projelendirme, uygulama
ve karar makamlarında görev almalarını sağlayamaz
isek vay Dünyamızın haline. Dünyamızı korumak,
yaşatmak yerine yeni Dünyalar aramak daha mı
kolaylarına geliyor insanlığın? Anlaşılır gibi değil.
Son söz: Jeremi Rifkin’in Entropi: Dünyaya Yeni Bir Bakış
kitabının arka kapağından bir alıntı ile bitirmek istiyorum:
“Entropi kanunu, bize mevcut tüm enerji miktarının
bir bütün olarak evrende azaldığını söylüyor; diğer
bir deyişle, düzensizlik her yerde artıyor. Bu süreci
tersine çeviremeyiz. Entropi, yeni bir dünya görüşünün
kapsamlı bir ifadesidir ve ekonomistler, siyasetçiler
ve dünyanın vaktinin tükendiğine henüz ikna olmamış
herkes için hayati bir anlam taşımaktadır.”
Her ne kadar bu süreç tersine çevrilemez ise
de, yavaşlatılması, kontrolü bir süreç haline
getirilebilmesi olanaklıdır. Bunun yöntem ve araçlarının
geliştirilmesi tüm insanlığın görevi olmalıdır…
“Geçmiş'i büyükleştirenler uyuşturur...
Geleceği büyükleştirenler uyutur.
Bir gürültü olur, biri bağırır; bağıran gündür,
ayağına basılmıştır.
Gün der ki:
Gerçek'in üstünde uyunmaz.”
Özdemir Asaf “Yuvarlağın Köşeleri” etikalar
Geçmiş, Gelecek ile ilgili 181 No’lu etika: 1940 - 1960.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR / Editör

E S S İ A D ' D A N

Değerli Okurlarımız,
Hızla akıp giden zaman içerisinde 2019 yılını da
tamamladık. Ekim ayında ISKAV, DOSİDER, İSKİD,
İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, MTMD, KBSB ve
derneğimiz iş birliği ile gerçekleştirilen ISK-SODEX
2019, bu yıl Almanya, Çin, İtalya, İspanya, Rusya,
Yunanistan, ABD, Japonya vb. ülkelerden katılımcılar
ile birlikte sektörümüzün değerli firmalarını aynı çatı
altında topladı. Alım heyeti ve ikili iş görüşmeleri,
yarışmalar, sunumlar ile organize edilmiş yoğun bir
program çerçevesinde geçen fuar süresince hem
dernek üyelerimizi hem de sektör firmalarımızı ziyaret
ederek fikir alışverişi gerçekleştirme imkânı bulduk.
Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz işlerden
ve birlikte yapabileceğimiz iş birliktelikleri konusunda
görüştük. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaşanan
gelişmelere rağmen, ISK-SODEX’deki firma-ziyaretçi
katılımı ve sergilenen ürünler, sektörün büyüme
ivmesini de gözler önüne seren bu sektörel birlikteliğin
29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek
olan fuarda tekrarlanacağına inanıyorum.
Teknoloji, her alanda olduğu gibi inşaat yapılarını
ilgilendiren projeler konusunda da süreçleri
kolaylaştırmak ve hızlandırmak için daha fazla
seçenek sunuyor. Mimari projelerin tasarım ve inşaat
aşamaları ile birlikte, kullanım sürelerini de kapsayan
BIM (Yapı Bilgi Modelleme) ise sunulan bu teknolojiler
arasında en dikkat çekici seçeneklerden biridir.

BIM, birbirinden farklı mimari projelerin tasarımında,
inşasında ve sürdürülmesinde görev üstlenenlerin ortak
olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bir bilgi paylaşım
platformudur. Tüm bu süreçlerde, sürdürülebilirlik
kavramıyla tasarım ve yapım süreçlerinde BIM
kullanımı teşvik edilmektedir. Sürdürülebilirlik ve BIM
kavramlarının bütünleşmesi sürdürülebilir yapım
üzerinde büyük bir etkiye ve öneme sahiptir. Bu nedenle
sektörümüz tüm disiplinleri bir arada toplayan BIM
konusunda çalışmalarını hızla sürdürmektedir.
Bizler ise ESSİAD olarak 14 Ocak 2020 tarihinde Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde BIM (Yapı Bilgi Modelleme)
Süreci Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştireceğiz.
Konusunda uzman konuşmacıların yer alacağı etkinlik
BIM ile ilgili tüm süreçleri şeffaf bir şekilde konuşmaya
ve bilgi paylaşımı yapmamıza vesile olacak.
ESSİAD’ın 30. yılını kutlamaya hazırlanırken üyelerimizin
ve paydaşlarımızın katkılarıyla, derneğimizin başarı
çıtasını daha da yukarı taşıyacak adımları atmamızı
sağlayacak çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Son olarak 2020 yılının hepimize sağlık, mutluluk, başarı
getirmesini ve güzel bir sene geçirmenizi dilerim.
Saygılarımla,
Güray KORUN / Yönetim Kurulu Başkanı

®
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ESSİAD'dan
ESSİAD Üyelerinden Türkoğlu Makina Ziyaret Edildi
13 Eylül 2019 tarihinde Proje Uzmanı Sevda
YEŞİLKAYA ve Proaktif Danışmanlık Hizmetleri Firma
Ortağı Besim ÖZÇAM’ın katılımları ile Türkoğlu Makina
Firma Sahibi Yusuf TÜRKOĞLU’nu ziyaret edildi.
Türkoğlu Makina Finansman Sorumlusu
Serpil TÜRKOĞLU ve Yönetici Asistanı Gülen
BEZEK’in de yer aldığı görüşmede ESSİAD’ın
yürüttüğü projeler ve güncel faaliyetleri hakkında
görüşme gerçekleştirilen toplantıda KOSGEB
hibe ve destekleri hakkında bilgi aktarıldı.

Elektronik ve Dijital Dönüşüm Danışmanları Derneği ile Görüşme Gerçekleştirildi
23 Eylül 2019 tarihinde
Elektronik ve Dijital
Dönüşüm Danışmanları
Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Proje
Geliştirme Yöneticisi Ozan
ERGÜN ve Halka İlişkiler
Birimi’nden Derya PULAT
ESSİAD’ı ziyaret etti.

EHİS LAB Proje
Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ ve
Proje Uzmanı Sevda
YEŞİLKAYA’nın katıldığı
toplantıda E-DDD
faaliyetleri hakkında
bilgi alınmış olup,
önümüzdeki süreçte
gerçekleştirilebilecek
işbirliği çalışmaları
hakkında görüşme
gerçekleştirildi.

DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Eğitimi Düzenlendi
ESSİAD Sürekli Eğitim
Merkezi tarafından, 30
Ekim 2019 tarihinde
İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Sürekli
Eğitim Merkezi’nde
(İYTESEM) Mak. Müh.
Kemal KILIÇ’ın sunumu
ile DIN 1946-4’e Uygun
Hijyenik Klima Santrali
Eğitimi düzenlendi.
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İlgili eğitimde; hijyenik
santral tanımı, ilgili
standartlar, DIN 19464’e uygun klima santrali
tasarımında uyulması
gerekli kurallar, uygun
komponentlerin seçimi,
komponentler için gerekli
rapor ve sertifikalar,
bakım ve temizlik
kuralları konularında
katılımcılara bilgi aktarıldı.

EKİM KASIM ARALIK 2019 • YIL: 22 • SAYI: 87

ESSİAD'dan
ESSİAD, ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda ESSİAD ve EHİS LAB Standı ile Yer Aldı
ESSİAD’ın destekleyen dernekler arasında yer aldığı, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX Fuarı, 02-05 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
ESSİAD üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından ziyaret edilen ESSİAD ve EHİS LAB standında Soğutma Dünyası
dergisi ISK-SODEX fuar sayısı, Endüstriyel Soğutma ve Soğuk Zincir Eki ile birlikte, ESSİAD ve EHİS LAB tanıtım
broşürleri dağıtılarak, sektör temsilcilerine dernek faaliyetleri ve yürütülen projeler hakkında bilgi aktarıldı.
ESSİAD ve EHİS LAB Standı Üye ve Sektör Temsilcilerini Ağırladı

AERA Başkanı Marco BUONI,
EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ

Ekofin Soğutma Satış Sorumlusu
Berkin EDİZLER,
Üretim Müdürü Rahim GÜNDOĞAR
ESSİAD Denetleme Kurulu
Üyesi Serhan GÜNDOĞAR
ESSİAD Muhasebe ve Finans
Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
A. Sait GÜRSÖZ, Muhasebe ve Finans
Sorumlusu ELİF KOÇYİĞİT, Yönetim
Kurulu Başkanı Güray KORUN,
Karataş Soğutma Firma
Sahibi Ersin KARATAŞ,
ESSİAD İdari İşler Sorumlusu
Gülcan ÖRTEL
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ESSİAD Muhasebe ve Finans
Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT, Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ,
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA,
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL

Çınarlı MTAL Tesisat Teknolojisi
ve İklimlendirme Alanı
öğretmeni Fevzi BALKAN,
ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN,
EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ, ESSİAD Muhasebe
ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA,
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa SEZER

Zobu Danışmanlık Proje Danışmanı
Taylan Özgür ÇELİK,
ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN,
EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri
Murat KURTALAN ve A. Sait GÜRSÖZ

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
A. Sait GÜRSÖZ,
İmbat Soğutma Yönetim Kurulu Başkanı
Kerim GÜMRÜKÇÜLER,
ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN

ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan
ÖRTEL, Muhasebe ve Finans Sorumlusu
Elif KOÇYİĞİT, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Turan MUŞKARA,
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
A. Sait GÜRSÖZ, Friterm İzmir
Bölge Müdürü Zülal DAVASLI, EHİS
LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ, ESSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Güray KORUN ve
Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA
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ESSİAD'dan
ESSİAD Yönetim Kurulu, ISK-SODEX Fuarı’na Katılan Üyeleri ile Biraraya Geldi

12

Aera

Aldağ

Alindair

ATC

Buzçelik

CFM

Doğu

Ege Vizyon

Ekinoks

Eneko

Ercan Teknik

FabricAir

Form

Friterm

HCS
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ROTHENBERGER'in 70. Yılı

yıl

sizinle
kutluyoruz!

doğum
günümüzü
sizinle
kutluyoruz!

7 farklı alet takımı,
rakipsiz fiyatlarla
www.rothenberger.com.tr

ESSİAD'dan

İmas

İmbat

İzven

Karyer

KLS

Makro Teknik

RD Grup

Rothenberger

Terkan

Üntes

Venco

ESSİAD Yönetim Kurulu, Sektör Firmalarını ve Soğutma Dünyası Reklam İşbirliği Gerçekleştirilen Firmaları Ziyaret Etti

Akantel
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Akgün Soğutma

Atılım
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ESSİAD'dan

Avabis

Prihoda

NetPlas

Rekos Soğutma

Zhejiang LionKing Ventilator Co, ESSİAD’ı Ziyaret Etti
ISK-SODEX Fuarı’nda ESSİAD
standını ziyaret eden ve Çin’in
Taizhou City/Zhejiang şehrinde
faaliyetlerini sürdüren fan üreticisi
Zhejiang LionKing Ventilator firması,
fuar sonrası, 8 Ekim 2019 tarihinde
ESSİAD’ı ofisinde ziyaret etti.

EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ ve Zhejiang
LionKing Ventilator firması Satış
Müdürü Mrs. Blanche’nin katıldığı
görüşmede dernek faaliyetleri ve
yürütülen projeler hakkında bilgi
aktarılmış olup, ileriye yönelik
iş birliği çalışmaları hakkında
bilgi alışverişinde bulunuldu.

ESSİAD’ın da Yer Aldığı İzmir Maktek Fuarı'nda Endüstri 4.0'a Uygun Yeni Nesil Makinalar Sergilendi
İzmir’de takım tezgahları sektörünün tüm bileşenlerini
bir çatı altında toplayarak 17 ülkeden 370 firmaya ev
sahipliği yapan 2. MAKTEK İzmir Fuarı 9-12 Ekim 2019
tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirildi.

Maktek İzmir Fuarı’nın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa VARANK, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir UZKURT,
İzmir Valisi Erol AYYILDIZ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç SOYER, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim
GÖKÇÜOĞLU ve fuar temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti.
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TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile Takım Tezgâhları
Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina
İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği ve T.C. Ticaret
Bakanlığı, KOSGEB, İzmir Büyükşehir Belediyesi,
İZFAŞ, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Odası
destekleriyle düzenlenen, ESSİAD’ın bu sene ilk defa
standlı olarak yer aldığı fuarda Türkiye’den birçok
firmanın Endüstri 4.0’a uygun yeni nesil ürünlerinin
tanıtıldığı fuar, sektörden iş insanlarını aynı çatı
altında bir araya getirdi. Ayrıca fuar süresince CNC
dikey işleme merkezleri, plaka delme makineleri, CNC
büküm merkezi ve robotlu tezgâh besleme sistemi
gibi heyecan verici birçok yeni makinalar, ziyaretçilere
sunuldu.
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ESSİAD'dan

ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA,
ESSİAD’ı temsilen fuarda katılımcı olarak yer aldı.

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN,
Smyrna Global Co. Firma Sahibi Dr. Basile
Jimmy Djimtombaye, ESSİAD Proje Uzmanı
Sevda YEŞİLKAYA, Form Endüstri Tesisleri
Satış ve Pazarlama Direktörü Serap KORUN

ESSİAD geçmiş dönem Yönetim
Kurulu Üyelerinden Hilmi SÖZER
ESSİAD standını ziyaret etti.

Gaziemir Şehit Serhat Sığnak MTAL öğretmen
ve öğrencileri ESSİAD standını ziyaret etti.

ESSİAD kurucu üyelerinden Hacı Ali Dinçer
ESSİAD standını ziyaret etti.

ESSİAD Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç SOYER’i Makamında Ziyaret Etti

ESSİAD Yönetim Kurulu 14 Ekim 2019
tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç SOYER’i makamında ziyaret etti.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN,
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ, Yüksek
İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ,
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Turan MUŞKARA ve
Alev TOPRAK, Genel Sekreter Can İŞBİLEN, Sayman
18

Seçkin T. ERDOĞMUŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Erdinç YAPAN, Yalçın KIRABALI, Murat SARI, Onur
UZUNOĞLU ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül
SEVER MENKÜ’nün katıldığı ziyarette dernek
faaliyetleri, ESSİAD’ın yürütmüş olduğu projeler ve
EHİS LAB Projesindeki gelişmeler hakkında bilgi
aktarıldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek
Fabrikası bünyesinde EHİS sektörüne yönelik
eğitimler düzenlenmesi için talepte bulunuldu.
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ESSİAD'dan
ESSİAD Yönetim Kurulu, EBSO 51. İklimlendirme Sanayi Meslek Komitesi ile Bir Araya Geldi

ESSİAD Yönetim Kurulu Toplantısı, 24 Ekim
2019 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda
51. İklimlendirme Sanayi Meslek Komitesi
Üyeleri ile birlikte gerçekleştirildi.
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, EBSO Yönetim
Kurulu Üyesi ve 51. İklimlendirme Sanayi Meslek

Komitesi Meclis Üyesi Metin AKDAŞ, ESSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı ve EBSO 51. İklimlendirme Sanayi
Meslek Komitesi Üyesi Güray KORUN, ESSİAD Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO 51. İklimlendirme
Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Turan MUŞKARA,
EBSO 51. İklimlendirme Sanayi Meslek Komitesi
Başkan Yardımcısı Gürkan AKÇAY, Meclis Üyesi Cengiz
ÜNERDEM, ESSİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdinç
YAPAN, Mustafa SEZER, Kemal YANIK, EHİS LAB
Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ, ESSİAD
İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL, Proje Uzmanı
Sevda YEŞİLKAYA, Muhasebe ve Finans Sorumlusu
Elif KOÇYİĞİT’in katıldığı toplantıda sektörel işbirliğinin
geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunularak
Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan
maddeler üzerinden görüşmeler gerçekleştirildi.

ESSİAD’ın Gelenekselleşen Öğle Buluşması Prof. Dr. Ergün AYBARS’ın
“Dünya Lideri Atatürk” Sunumu ile Gerçekleştirildi

ESSİAD’ın gelenekselleşen Öğle Buluşması etkinliğinin dokuzuncusu, 04 Kasım 2019 tarihinde Prof. Dr. Ergün AYBARS’ın
katılımları ile Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Özel Günler Salonu’nda gerçekleşti. Prof. Dr. Ergün AYBARS’ın “Dünya
Lideri Atatürk” konulu sunumuna ESSİAD Üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, Yönetim Kurulu Başkanı
Güray KORUN’un açılış konuşması
ile başladı. Konuşmasında dernek
faaliyetleri ve yürütülen projelere
değinen Güray KORUN, 05 Eylül
2019 tarihinde gerçekleştirilen
ESSİAD Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’nda alınan kararları
takiben; EHİS LAB Projesi’ne
tahsis edilmek üzere ESSİAD
tarafından Tire Organize Sanayi
Bölgesi’nden arsa satın alındığının
haberini paylaştı. Bu önemli
gelişmeyi katılımcılara duyuran
Korun, EHİS LAB Projemizin arsa
alımının proje için önemli bir dönüm
noktası olduğunu vurgulayarak
arsanın alım sürecinde destek ve
katkılarını esirgemeyen TOSBİ
Müteşebbis Heyeti ve ESSİAD
20

ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN,
TOSBİ Müteşebbis Heyeti ve
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu
Başkanı Metin AKDAŞ

Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Metin AKDAŞ’a teşekkür ettiğini
belirtti. Korun’un konuşması
sonrasında mikrofonu devralan,
ülkemizin yoğun gündemine ara
verip ESSİAD üyeleri ile birlikte
olan; Prof. Dr. Ergün AYBARS,
bilgi ve tecrübeleri ile Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK ve
silah arkadaşlarının bağımsızlığa
giden yolda yaşadıklarını ve
Anadolu topraklarında tam
bağımsız ve modern bir ülkenin
kurulması yönünde atılan adımları
tarihimizden örnekler ile birlikte
anlattı. Değerli bilgi birikimi ile
o yıllarda yaşananları anlatan
Prof. Dr. Ergün AYBARS, ESSİAD
üyeleri ile bir arada olmaktan
mutluluk duyduğunu ifade etti.
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ESSİAD'dan
ESSİAD Yönetim Kurulu, Metro Matbaa’yı Ziyaret Etti
ESSİAD Yönetim Kurulu, 1997 yılından beri
yayın hayatına devam eden, sektörün önemli
iletişim mecralarından biri olan Soğutma
Dünyası dergisinin baskısını gerçekleştiren
Metro Matbaacılık Ltd. Şti.’yi ziyaret etti.

Metro Matbaacılık Satış Sorumlusu Volkan KESGİN,
ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakan SEMERCİ, Metro Matbaacılık Şirket Sahibi
Sezen TAMAY, ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Güray KORUN, Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif
KOÇYİĞİT ve İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN,
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan
SEMERCİ, Metro Matbaacılık Şirket Sahibi Sezen
TAMAY, Satış Sorumlusu Volkan KESGİN, ESSİAD
Muhasebe ve Finans Sorumlusu Elif KOÇYİĞİT ve İdari
İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL’in katıldığı toplantıda,
dergi basımını uzun yıllardır titizlikle sürdüren Metro
Matbaacılık ile 2020 yılında yayınlanacak olan
Soğutma Dünyası dergilerinin baskıları hakkında
görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca Metro Matbaa'nın
dijital çağa ayak uyduran yeni çalışmaları hakkında
görüşülerek, ESSİAD faaliyetleri ile yürütülen projeler
hakkında bilgi aktarıldı. Toplantı sonrasında Metro
Matbaacılık'ın üretim ve sevkiyat tesisi gezildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Farkındalık Semineri Gerçekleştirildi
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 14
Kasım 2019 tarihinde Şahin Hukuk Bürosu Stajyer
Av. Mehmet BAKIR ve Clock & Wise Firmasının
Kurucu Ortağı Harun DOĞAN’ın sunumları
ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
Farkındalık Semineri düzenlendi. Yoğun katılım
ile gerçekleştirilen seminerde kişisel verilerin
korunması ile ilgili kanun maddeleri, hukuki tedbirler,
ISO:27001 bilgi güvenliği, belgelendirme, bilişim
ve siber güvenlik konularında bilgi aktarıldı.

ESSİAD, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yoluyla Özel Sektör Sivil
Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi Projesi (Responsible Impact)
Kapasite Geliştirme Eğitimleri’nin İzmir’deki Toplantısında Yer Aldı
Sivil Toplum İş Birliğinin Güçlendirilmesi” projesi
kapsamında Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi.

21 Kasım 2019 tarihinde, İzmir Fuar Anemon
Otel’de, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği tarafından AB Sivil Toplum Diyaloğu 5.
Dönem Programı kapsamında Avrupa KSS Ağı
(CSR Europe) ortaklığında ‘’KSS Yoluyla Özel Sektör
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ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan ÖRTEL ve Proje
Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katıldığı toplantıda;
öğleden önceki oturumda ilk konuşmacı olarak söz
alan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Serdar DİNLER, dünyada Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Projelerini yürüten firmalardan,
bu projeler için ayrılan bütçelerden, kurumsal
sosyal sorumluluk projelerinin faydalarından,
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahsetti.
Öğleden sonraki oturumda ilk konuşmacı olarak
söz alan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği
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ESSİAD'dan
Genel Koordinatörü ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Yoluyla Özel Sektör Sivil Toplum İşbirliğinin
Güçlendirilmesi Projesi Proje Koordinatörü
Hüseyin YILMAZ söz alarak proje kapsamında
Türkiye’nin yedi bölgesinde gerçekleştirilmeye
devam edilen kapasite geliştirme eğitimleri ile
sivil toplum, özel sektör ve kamu kuruluşlarından
paydaşlara ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
Öztürk’ten sonra Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen Güçlü Sivil Toplum Kuruluşu Sağlıkta Kalite
Derneği (SağKal) ile Sağlıkta Kaliteli İletişim Projesinin
Proje Koordinatörü Zeliha SİLLELİ ÜNAL söz aldı.
Ünal konuşmasında SağKal’ın toplum sağlığını
doğrudan ilgilendiren ancak kamuoyu tarafından
bilinmeyen endüstri üretim alanlarında üreticilere

sağlık, kalite ve sertifikasyon konusunda destek
vererek etkin faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.
SağKal’ın yürüttüğü iyi uygulama örnekleri arasında
gösterilen proje kapsamında; Umut Atölyesi Evleri
radyoterapi almak üzere şehir dışından gelen ihtiyaç
sahibi hastaların tedavilerini sürdürebilmeleri
için gereken barınma ve beslenme ihtiyaçlarını
konforlu bir ortamda ücretsiz olarak karşılandığını
ifade etti. Hastaları hayata bağlayan psiko-sosyal
programların İzmir Kahramanlar ve Balçova’daki
Umut Atölyeleri’nde sürdürüldüğünü ve kanseri
başarıyla yenmiş örnek gönüllülerin hastalara moral
desteği sağladıklarını belirtti. Toplantıya katılan
özel sektör, kamu, sivil toplum sektörü temsilcileri
ile soru-cevap sonrasında etkinlik sona erdi.

ESSİAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Çınarlı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Ortaklığında İstihdam Odaklı Eğitim Programları Açılıyor
ESSİAD, EHİS
sektörünün
ihtiyaçları
doğrultusunda
istihdam imkânı
sağlayacak temel
eğitimlerin hayata
geçirilmesi için
İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve
İŞKUR’a projeler
geliştirilmesi
konusunda görüşlerini iletmiş, 14 Ekim 2019
tarihinde Yönetim Kurulu’nun İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç SOYER’i ziyareti
esnasında EHİS sektörüne yönelik eğitimler
düzenlenmesi için talepte bulunulmuştu.
Bu görüşmeleri takiben; mesleki eğitim iş birliği

kapsamında ihtiyaç duyulan eğitimlerin meslek
liselerinde uygulamalı üretim ve montaj teknikleri
doğrultusunda verilmesinin altyapısının uygun olduğu
belirlenmiş olup, ESSİAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Meslek Fabrikası, Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi iş birliğinde ilk kurs programı olan ve
160 saatlik eğitimi Kapsayan “Temel Soğutma ve Bakır
Boru İşçiliği Programı” hazırlanarak hayata geçirildi.
28 Kasım 2019 - 25 Aralık 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek olan eğitimlerde katılımcıların
temel soğutma becerileri kazandırılarak bakır boru
kaynağı yapabilecek düzeye getirilmesi hedeflendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’na
başvuran 12 kursiyer program kapsamında eğitim
almaya devam ediyor. Sektörümüzün talepleri
doğrultusunda özel hazırlanacak programlar
çerçevesinde beceri geliştirme veya istihdam odaklı
eğitimler düzenlenecek olup, ileri tarihli açılacak olan
programlar hakkında ESSİAD’dan bilgi alınabilir.

EHİS Sektörünün Güçlü Firmalarından Bosch Termoteknik Ziyaret Edildi

13 Aralık 2019 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN, Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Yalçın KIRABALI, Onur UZUNOĞLU, ESSİAD Proje
Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA
ve Çınarlı Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme
Bölümü Alan Öğretmeni
Fevzi BALKAN’ın katılımları
ile Bosch Termoteknik
Inovasyon Merkezi ve Teknik
Eğitim Müdürü İbrahim
ÖZYELŞİLOVA ziyaret edildi.
İlgili ziyarette; Bosch Termoteknik’in mesleki eğitime
verdiği destekler ile birlikte ESSİAD, İzmir Büyükşehir
24

Belediyesi Meslek Fabrikası, Konak Çınarlı Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde açılan eğitim
programları hakkında görüşme gerçekleştirildi.
Dernek faaliyetleri ve
yürütülen projeler ile birlikte
ESSİAD Okuldan İşe Projesi
kapsamında sektörümüze
nitelikli iş gücü sağlamak
amacıyla gerçekleştirdiği
sektör sunumu ve
teknik gezi faaliyetleri
hakkında yapılabilecek
iş birliği çalışmaları
hakkında görüşüldü. Ayrıca EHİS LAB
Projesi ile ilgili gelişmeler paylaşıldı.
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Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler
CERTIFY ALL
DRY COOLERS

COIL

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

Oda Soğutucular
Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

Paslanmaz Borulu NH3 ve
Glikol Soğutucular

V Tipi Kuru Soğutucu

twitter.com/friterm

Islak-Kuru Soğutucular

facebook.com/friterm

linkedin.com/company/friterm

LT-HT Radyatörler

Yüksek Verimli
Isı Geri Kazanım Bataryası

Yatay Tip
Hava Soğutmalı Kondenser

Merkez/ Fabrika 1:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10 X-12 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Fabrika 2:
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ESSİAD'dan
ESSİAD OKULDAN İŞE PROJESİ İLE MESLEKİ EĞİTİME DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR
13 Kasım 2019 Tarihinde Gaziemir Şehit Serhat Sığnak MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Öğrencilerine
Sektör Sunumu Gerçekleştirildi
ÖRTEL ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katıldığı
etkinlik öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.
ESSİAD Genel Sekreteri Can İŞBİLEN gerçekleştirdiği
sunumda dernek ve sektörümüzün tanıtımını
yaparak bu bölümden mezun olan öğrencilerin
sektörümüzdeki iş potansiyeli, uygulama alanları,
sektörel örgütlülük gibi önemli konulara vurgu
yaptı. Ayıca özgeçmiş hazırlama, kariyer belirleme,
sektörel hedefler ile ilgili detaylı bilgi aktardı.
ESSİAD Okuldan İşe Komisyon Üyesi Mustafa ÖZER,
Gaziemir Şehit Serhat Sığnak MTAL Tesisat Teknolojisi ve
İklimlendirme Bölümü Alan Öğretmeni Kadir ERGER, Okul
Müdürü İlker ESEN, ESSİAD Genel Sekreteri Can İŞBİLEN,
Okuldan İşe Komisyon Başkanı A. Sait GÜRSÖZ, Alan
Şefi Mustafa KULAÇ ve Alan Öğretmeni Halil VAROL

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, ESSİAD
Genel Sekreteri Can İŞBİLEN, ESSİAD Okuldan İşe
Komisyon Başkanı A. Sait GÜRSÖZ ve Komisyon
Üyesi Mustafa ÖZER’in sunumları ile Gaziemir Şehit
Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü 9,10 ve
11. sınıf öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi.
Okulun Müdür Yardımcılarından Bilge ÖZEREN, Nursel
KILIÇ ile Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme Alanı
Şefi Mustafa KULAÇ, Alan Öğretmenleri Halil VAROL,
Kadir ERGER, ESSİAD İdari İşler Sorumlusu Gülcan

Can İŞBİLEN’in sunumu sonrasında sözü Okuldan
İşe Komisyonu Başkanı A. Sait GÜRSÖZ devralarak
endüstriyel havalandırmanın sektörümüzdeki
iş kolları arasında önemli bir bileşen olduğunu
belirtti. Deneyimlerini paylaşan Gürsöz,
sektörün nitelikli personele ihtiyacı olduğunu bu
nedenle istihdam kaygısı yaşamak istemeyen
öğrencilere tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
bölümünü tercih etmelerini önerdi.
A.Sait GÜRSÖZ’ün sunumu sonrasında söz alan
ESSİAD Okuldan İşe Komisyon Üyesi Mustafa
ÖZER Vestel Eğitim Akademisi olarak şirket içi
eğitimlerde mesleki ve kişisel eğitimlere önem
verdiklerini belirtti. Etkinlik sonrasında Okul
Müdürü İlker ESEN tarafından ESSİAD Genel
Sekreteri Can İŞBİLEN’e plaket takdim edildi.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi Kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu İklimlendirme
Soğutma Teknolojisi Bölümü Öğrencileri ile Birlikte Eneko ve Klas Klima’ya Teknik Gezi Düzenlendi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında,
27 Kasım 2019 tarihinde İzmir Atatürk
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Eneko
ve Klas Klima’ya teknik gezi düzenlendi.
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu
İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Bölümü öğrencileri
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ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak
Eneko’nun üretim tesisine gidildi. Eneko İnsan
Kaynakları Uzmanı Gizay ÖZDOĞAN Eneko’nun
çalışmaları, ürün gamı hakkında, Üretim Mühendisi
Onur GEZER üretim süreci ve cihazlar hakkında
bilgi aktardı. Eneko AR-GE Mühendisi Meltem
KOÇAK tarafından Eneko AR-GE Laboratuvarı
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ESSİAD'dan
hakkında bilgi alındıktan sonra KLS’nin üretim
tesisine gidildi. AR-GE Mühendisi Vefa Taner
ÇANKAYA tarafından firma tanıtımını içeren sunum

gerçekleştirildi. Klas Klima Genel Müdürü Nurullah
GÜZELER’in de katılım sağladığı ziyarette üretim
tesisleri gezilerek cihazlar hakkında bilgi alındı.

Eneko

KLS

ESSİAD Okuldan İşe Projesi Kapsamında Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu'nda Sektör Sunumu Düzenlendi
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, ESSİAD
Genel Sekreteri Can İŞBİLEN, ESSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Alev TOPRAK, Okuldan İşe Komisyonu
Üyesi Mustafa ÖZER, Eneko Havalandırma Üretim
Mühendisi Onur GEZER ve İnsan Kaynakları Uzmanı
Gizay ÖZDOĞAN’ın katılım ve sunumları ile Ege
Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu’nda 1. ve 2.
Sınıf öğrencilerine sektör sunumu gerçekleştirildi.
Soğutma Dünyası Yayın Kurulu Üyesi ve Ege
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.

ESSİAD Genel Sekreteri
Can İŞBİLEN

Öğrencilere doğru kariyer tercihi yaparken
nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi
aktarırken, bölümden mezun olacak olan öğrencilere
sektörümüzün ihtiyacı olduğu vurgulandı.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Alev TOPRAK

Eneko Üretim Mühendisi
Onur GEZER
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Gör. İbrahim KARAÇAYLI, Elektrikli Cihaz
Teknolojisi Program Koordinatörü Öğr. Gör.
Selçuk ÇALIŞKANBAŞ, Vestel Akademi Kıdemli
Teknik Eğitim Uzmanı Tamer ŞİMŞEK’in katıldığı
sunumda; öğrencilere dernek faaliyetleri, yürütülen
projeler, EHİS sektörü hakkında bilgi verildi.

ESSİAD Okuldan İşe Komisyon Üyesi
Mustafa ÖZER

Eneko İnsan Kaynakları Uzmanı
Gizay ÖZDOĞAN
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Sektörden
ISK-SODEX ile İklimlendirme Sektörüne Yeni İhracat Kapıları Aralandı
Avrasya bölgesinin lider
iklimlendirme sanayi fuarı ISKSODEX, 2-5 Ekim 2019 tarihleri
arasında sektörü İstanbul’da bir
araya getirdi. Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık tarafından sektörün
önde gelen kurum ve kuruluşlarının
işbirliğiyle düzenlenen fuarda
Türkiye’deki üreticiler 107 ülkeden
alım heyeti ile görüşerek ihracata
yönelik yeni işbirlikleri gerçekleştirdi.
İklimlendirme sanayinde geleceğin
teknolojilerine odaklanılan fuarda
35 ülkeden 1021 katılımcı, ISK
SODEX 2019’da Türkiye dahil
107 ülkeden fuarı ziyarete gelen
85.371 sektör profesyoneli
ziyaretçi ile fuar bünyesinde biraraya
gelerek önemli işbirliklerine imza attı.

İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın
en büyük fuar organizatörü
firmalarından, Alman devi Deutsche
Messe’nin Türkiye ofisi Hannover
Messe Sodeks Fuarcılık ile ISKAV,
DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD,
POMSAD, SOSİAD, ESSİAD,
MTMD ve KBSB işbirliğiyle
gerçekleştirilen ISK-SODEX 2019,
sektörün en fazla iş hacmi yaratan
buluşmalarından birine de imza attı.
Katılımcı firmalar 107 ülkeden
85 Bin üzerinde profesyonel
ziyaretçi ile önemli iş
anlaşmaları gerçekleştirdi.
Alexander KÜHNEL
Hannover Messe Sodeks
Fuarcılık Genel Müdürü

2018 yılında gerçekleşen fuara kıyasla %4’lük yabancı
ziyaretçi artışı yakalayan fuarda, bu yıl bir önceki
yıla kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında
gözlemlenen %60’lık artış oranı ise dikkat çeken
önemli bir diğer başarı kriteri arasında yer alıyor.
ISK-SODEX’e yabancı ilgisinin her geçen yıl arttığını
belirten Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel
Müdürü Alexander Kühnel şunları ifade etti:
“ISK-SODEX Fuarı’nda bu yıl birçok ilki bir arada
yaşadık. Fuar, yeni tarihlerinde gerek katılımcı
ve ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi
açısından inanılmaz güzel ve verimli geçti. Sektör
ihracatında önemli bir yer turan AB ülkeleri başta
olmak üzere Afrika ve Güney Amerika kıtasından
satın alma heyetlerini Türkiye’den üreticilerle
aynı masada bir araya getirdik. 4 günlük süre
zarfında yerli ve yabancı üreticiler fuarın sunduğu
fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirdi, önemli
anlaşmalara imza attı. Sektörü ihracat hedeflerine
taşıyan bir organizasyona ev sahipliği yaptık.”
Dünya Devleri ISK-SODEX ile
İstanbul’da Bir Araya Geldi!
ISK-SODEX 2019 Türkiye’nin yanı sıra Almanya,
Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Güney Kore, Tayland,
Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, İspanya,
İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri,
Mısır, Tayvan ve Japonya başta olmak üzere 35
ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı marka ile yıla
damgasını vuran bir organizasyona daha imza attı.
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Yaratıcı Konsept ve Yeni Bölümleriyle
ISK-SODEX Bir Kez Daha Alanındaki
Liderliğini İspat Etti!

ISK-SODEX Fuarı, katılımcılarını bir yandan yeni
iş birlikleri için potansiyel müşterilerle bir araya
getirirken, diğer yandan fuar süresince düzenlenen
forum ve konferanslarla bilgi ve deneyimlerin
paylaşıldığı bir platform olarak renkli etkinliklere
de sahne oldu. Birbirinden renkli organizasyon
ve konferanslara da fuar bünyesinde ev sahipliği
yapan, İklimlendirme sektörü alanında bölgenin
en büyük ve önemli fuarı 14.Uluslararası
“ISK-SODEX 2019”da bu yıl ilk olarak gerçekleştirilen
yenilikler arasında, 10.Salonda yer alan
Yangından Korunma Sistemleri ve 13.salonda
görücüye çıkan MEP Hizmetleri bölümleri de
sektörün yoğun ilgi ve beğenisi ile karşılaştı.
Bu yıl ikinci kez düzenlenen "ISK-SODEX Ustalar Ligi
2019" yarışmasında 4 gün boyunca yarışarak doğru
montaj, projeye uygunluk ve estetik kriterlerinde
dereceye giren ilk üç kombi ustası “Türkiye’nin
en iyi ustası” olarak ödüllendirildi. ISK-SODEX’in
şanslı ziyaretçileri fuar kapsamında gerçekleştirilen
çekilişle 1 adet FIAT Fiorino, 6 adet Kombi, 1 adet
nem alma cihazı ve ISKAV
Yayınları’ndan oluşan 10 set
kazanma şansı elde edecek.
2021 yılında gerçekleşecek
olan 15.Uluslararası ISKSODEX 2021 Fuarı için
detaylı bilgiye www.sodex.
com.tr websitesinden
ulaşmak mümkün.
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Cross-linked

Sektörden
Doğu İklimlendirme Sodex Fuarı'nda Farklı Standıyla Dikkat Çekti
duyarlı tasarım kriterlerini ön plana alan firma,
fuarda ev tipi ısı geri kazanım cihazı ve rotorlu
enerji geri kazanım cihazı gibi çevreye duyarlı ve
enerji tasarrufu yapan ürünleri ile dikkat çekti.
Ayrıca tavan tipi selülozik eşanjörlü ısı geri kazanım
cihazı ve ErP 2018 uyumlu yeni nesil rooftop cihazının
da ilk lansmanları yapıldı. 2018 Sodex fuarında köfte
pişirilerek dağıtılırken ortaya çıkan duman ve koku
hava filtrasyon cihazı FOUR KITCHEN ile temizlenmişti.
Bu yıl ürün geliştirilerek ısı geri kazanım fonksiyonu
da eklendi ve yine gerçek şartlarda çalıştırılarak
performansı müşterilerin beğenisine sunuldu.
Doğu İklimlendirme bu yıl da Sodex İstanbul
fuarındaki farklı standıyla dikkat çekti. “Doğadan
ilham aldık” teması üzerinden hazırlanan stantta
ağırlıklı olarak düşük enerji tüketimi olan ve ErP
uyumlu ürünler sergilendi. 2019 yılında çevreye

4 gün boyunca birçok yerli ve yabancı
misafirini ağırlayan Doğu İklimlendirme
geniş ürün yelpazesinden farklı ürünleri
müşterilerine ve pazara tanıttı.

ISK-SODEX 2019 Fuarı’na Daikin “Airfel” Markasıyla Katıldı

İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin, bu yıl 2-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ISK-SODEX 2019
İstanbul Fuarı’na “Airfel” markalı ürünleriyle katıldı.
Ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanan 400 m2 Airfel standı, ısıtma ve soğutma alanındaki zengin ürün gamıyla
ilgi odağı olurken, markanın sektördeki iddiasının da altını çizmiş oldu.

Üntes, ISK-SODEX 2019 İstanbul Fuarı'nda Yeni Standında Ziyaretçileriyle Buluştu
İklimlendirme sektörünün %100 yerli sermayeli en
büyük şirketi olan Üntes, bu yıl 2-5 Ekim tarihleri
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
düzenlenen ISK-SODEX İstanbul Fuarı’na yenilikçi
ürünleriyle katıldı. Ziyaretçilerin büyük beğenisini
kazanan 351 m2 standında zengin ürün gamıyla yer
alan Üntes aynı zamanda yabancı ziyaretçilerinde
yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuarda Üntes Tropikal Seri
Rooftop, Vidalı İnvertör Kompresörlü FullPOWER
Soğutma Grubu, Doğalgaz Opsiyonlu Rooftop, Full
Otomasyonlu Klima Santrali ve Fan-coil üniteleri
ile yer aldı. Ayrıca Üntes VRF-Hisense işbirliğiyle
VRF pazarında yer alan Üntes, HisenseVRF
ünitelerini de fuarda ziyaretçilere buluşturdu.
32
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Sektörden
ALDAĞ A.Ş. İklimlendirme Sektörünün Buluşması ISK-SODEX Fuarına Büyük Destek Verdi

İklimlendirme sektörünün en büyük buluşması
ISK-SODEX Fuarı’nda ekolojik konsepte sahip
600 metrekarelik Aldağ A.Ş. standında, 2-5
Ekim 2019 tarihleri arasında yurt içi ve yurt
dışından sektör profesyonelleri ağırlandı.
Fuarın ilk günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE, Aldağ A.Ş.’nin
standını ziyaret etti, firmanın teknolojik
yenilikleri ve AR-GE çalışmaları hakkında İcra
Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu’ndan bilgi aldı.
Fuarın ikinci günü, Aldağ A.Ş Özel Oturumunda
firmanın AR-GE Yöneticisi Hamza SONKUR
tarafından EN 1886 Standardına Göre Klima Santrali

Performans Kriterleri konulu sunumu ve sektörün
değerli uzmanlarının katıldığı, geçmişten günümüze
iklimlendirme sistemlerinin gelişimini, bugün ve
gelecekteki beklentileri karşılayacak teknolojileri konu
alan panel, tüm salonu dolduran yoğun bir katılımla
gerçekleşti. Aynı gün, ülkemizi Fas’ta başarı ile
temsil ederek Solar Decathlon Africa yarışmasından
mühendislik, inovasyon ve iletişim alanında üç
ödülle dönen, Aldağ A.Ş.’nin ana sponsoru olduğu
Türkiye ekibi Team Bosphorus, mentorları ile birlikte,
Aldağ A.Ş. standında basın toplantısı düzenledi.
Fuarın üçüncü günü fuarın forum alanında Aldağ
A.Ş. AR-GE Yöneticisi Hamza SONKUR, klima
santrallerini tüm komponentleri ile ele alan ve
enerji verimliliği açısından yapılan çalışmaları,
yönetmeliklerin gereklilikleri konularını içeren
sunumuyla fuar ziyaretçileri ile bir araya geldi.
Fuar süresince Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii
DAĞOĞLU, A Haber, A Para, BloombergHT gibi
televizyon kanallarının canlı yayınlarının konuğu oldu.
Aldağ A.Ş.’nin ilk kez ISK SODEX fuarında sergiledikleri
enerji verimliliğinin somut göstergeleri sayılabilecek
TB1 ısı köprüsüzlük ve T2 Isı Geçirgenlik sınıfındaki
yeni nesil klima santrali, standın ilgi odağı oldu.

TTMD ve Yenilikler, Komiteler ve AB Projeleri Tanıtım Toplantısı Yapıldı
e-dergi faaliyetlerini paylaştı. Ünlü, sunumunun
son bölümünde TTMD’nin kurumsal ilişkilerini,
yurtdışı sorumluluklarını, geçmişte yürüttüğü
ve hali hazırda yürütülen AB Projelerini anlattı.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından
ISK-SODEX 2019 Fuarı konferans etkinlikleri
kapsamında düzenlenen TTMD ve Yenilikler,
Komiteler ve AB Projeleri Tanıtım Toplantısı
3 Ekim 2019 tarihinde Tüyap Kongre ve Fuar
Merkezi Marmara Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını ve sunumunu yapan
TTMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Gökhan
ÜNLÜ, ilk olarak Derneğin tarihçesi, kuruluş amaçları,
temsilcilik yapısı ve düzenli etkinlikleri hakkında bilgi
verdikten sonra TTMD’nin son dönemde hız kazanan
dijitalleşme çalışmaları, TTMD Portal, web sitesi ve
34

Toplantıda, Commissioning Komitesi adına
bir sunum gerçekleştiren Emre ÖZMEN,
Commissioning süreci hakkında ön bilgi
verdikten sonra; tasarım öncesi, tasarım
anı, üretim ve işletme aşamalarında
Commisioning’in gerekliliğini anlatarak bu
sayede elde edilen faydalara değindi. Özmen,
komite olarak yürütmekte oldukları çalışmaları
ve hedeflerini anlatarak sunumunu tamamladı.
Dijitalleşme Komitesi hakkında bir sunum yapan
Komite Başkanı Nevroz KARAKUŞ, ilk olarak
komitenin hedeflerini ve kuruluş sürecini anlattı.
Dijitalleşme Komitesi’nin şu zamana kadar yapmış
olduğu seminer ve çalıştayları paylaşan Karakuş,
komitenin gelecek aksiyon planı ile ilgili bilgi verdi.
Gündemde yer alan diğer üç komitenin sunumlarını
yapmak üzere kürsüye gelen Gökhan ÜNLÜ, ilk önce
Enerji Depolama ve Isı Pompası Komitesi’ni anlattı.
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Sektörden
İkinci olarak IBPSA Turkey - Bina Enerji Performans
Simülasyonları Komitesi’nin sunumunu paylaşan
Gökhan ÜNLÜ, komitenin temel görevinin bina
performans simülasyonları konusunda çalışacak
insanları bir araya getirecek bir platform yaratmak
olduğunu söyleyerek komitenin günümüze kadar
yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verdi. Son
olarak Enerji Mühendisliği Komitesi AEE Turkey
adına sunum yapan Ünlü, 18 bine yakın enerji
verimliliği ve enerji yönetimi konusunda çalışan
kişinin üye olduğu The Association of Energy

Engineers - Enerji Mühendisleri Derneği’nin artık
Türkiye’de bu komite tarafından temsil edileceğini
belirtti. Toplantının son sunumlarını gerçekleştiren
TTMD Proje Sorumlusu Gamze ESENER, TTMD’nin
son dönemde yürütmekte olduğu iCoins: Industry
4.0 Competences for SMEs Awareness Raising
Tools ve From Zero to Hero: Wise Energy Use
Volunteering Scheme for Youngster Projeleri
hakkında detayları aktardı. Toplantı, son bölümde
gerçekleşen iş geliştirme oturumuyla tamamlandı.

7. Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri Düzenlendi
Üretimin dijitalleşmesi başlıklı toplantının açılışında
konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl
SİVRİ, Sanayide dijital dönüşüm olgusu, üretimde
verimlilik, maliyetlerde kontrol ve hız kazandıracak
çeşitli teknolojilerle hayat standardımızı yükseltecek
üretken büyüme anlamına geldiğini söyledi. Sivri,
bu anlayışla, bugün sanayinin dijital dönüşümünün
tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre
edilmesi için nelere gereksinim duyulduğunun
ve etkilerinin tartışılması gerektiğini anlattı.

TÜSİAD ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
(ESİAD) işbirliği ile ESSİAD’ı temsilen Yönetim
Kurulu Başkanı Güray KORUN’un katıldığı Sanayide
Dijital Dönüşüm Günleri’nin yedincisi Hugo Boss
Tekstil Sanayi İNEX Center’de gerçekleştirildi.
TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı
Oğuzhan ÖZTÜRK yaptığı konuşmada, dijital
teknolojilerin büyük bir hızla gelişip değiştiğini
vurguladı. Öztürk, “Dijital dönüşüme ayak
uydurabilmek için tüm aktörlerin sürdürülebilir
bir inovasyon ekosistemi oluşturma konusunda
kolları sıvaması gerekiyor. Bu anlayışla, değer
zincirinin bütününü hedef alan topyekûn ve
sağlıklı bir dönüşümü mümkün kılacak çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde dijital dönüşüm
alanındaki çalışmalara katkıyı bir misyon
olarak görüyor ve her geçen gün daha ileriye
taşıma hedefiyle hareket ediyoruz.” dedi.
TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İNCİ
ise sanayide dijital dönüşüm temalı ilk kapsamlı
programın amaçlarının teknoloji kullanıcı ve tedarikçi
ekosistemin güçlendirilmesi ve teknoloji kullanıcısının
ihtiyacına çözüm bulunması olduğunu söyledi.
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Sivri, Teknoparkların, AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin
de bu kapsamda sanayi-üniversite iş birliğinin
önemli modelleri olarak dijital dönüşümde kilit
rolleri olması gerektiğine inandığını belirtti.
Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdür Yardımcısı
Nurgül ŞAHİN ise yaptığı konuşmada 300 kişi
ile başladıkları üretim yolculuğunda 4 bin kişiye
ulaştıklarını belirtti. İhracatta önemli rakamlara
ulaştıklarını açıklayan Şahin, üretim becerileri teknik
bilgi, inovasyon alanlarında da gurubumuzun önemli
bir kaynağa sahip olduğunu düşündüklerini söyledi.
Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Arif
KAYA da dijital dönüşüme 2015 yılında başladıklarını
ve tüm lojistik üretim süreçlerini dijital platforma
taşıdıklarını söyledi. Ardından da otomasyon ve yapay
zeka uygulamalarının geldiği nokta ile ilgili bilgi verdi.
Toplantıda ayrıca Vestel Dijital Dönüşüm Müdürü
Emre MESTANDOĞAN, EST Enerji İş Geliştirme
Müdürü Doç. Dr. Aysın YELTEKİN, Arçelik Akıllı Üretim
Sistemleri ve Robotik Yöneticisi Ömer Faruk ÖZER,
MET İleri Teknoloji Sistemleri Genel Müdürü Murat
MERDİN, Maxion İnci Jant Sanayi Fabrika Müdürü Ali
ALTINKAYA, Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü
Murat KURTLAR, Gürmen Grup Üretim Direktörü
Metin Baran SALTIK, Hugo Boss Solutions Yöneticisi
Döndü ÜNAL HAKTAR sunumlarını gerçekleştirdi.
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Sektörden
Endüstri 4,0’a Dair Herşey Maktek İzmir’de Konuşuldu
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
ile Takım Tezgahları Sanayici ve İş
İnsanları Derneği (TİAD) iş birliği
ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB)
desteğiyle düzenlenen Maktek Fuarı,
34.812 sektör temsilcisi ziyaret
etti. AR-GE destekli inovasyon
harikası yeni nesil ürünlerle sektörün
fotoğrafını çeken fuar kapsamında
gerçekleştirilen makina satışıyla
hedeflenen iş hacmine ulaşıldı.
Türkiye sanayisinin gelişiminde önemli bir rol üstlenen
makina sektörünün tüm paydaşlarını 2’inci kez bir
araya getiren Maktek İzmir, 9-12 Ekim 2019 tarihleri
arasında 35 bine yakın sektör profesyonelini aynı çatı
altında buluşturdu. Otomotiv tedarik sanayi, savunma
sanayi, havacılık, döküm sanayi ve kalıpçılık sektörleri
başta olmak üzere tüm üretim sektörlerinde kullanılan,
son teknolojiyle tasarlanan makinelerin sergilendiği
fuar kapsamında Endüstri 4,0’a uygun yeni nesil
makineler ilgi odağı oldu.
“2017’ye kıyasla yüzde 8,2 ziyaretçi artışıyla Maktek
İzmir, 34.812 ziyaretçiyi ağırladı”
Maktek İzmir’in oldukça verimli geçtiğinin altını çizen
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan
ERSÖZLÜ, “Aslına bakarsanız her anlamda oldukça
verimli bir fuar dönemi geçirdik. 2017 yılına göre
ziyaretçi sayımızda yüzde 8,2’lik bir artış söz konusu.
Rakamlara bakarak Ege Bölgesi’nde her geçen sene

büyüyen
buluşmalar
organize
ettiğimizi söyleyebilirim. 17 ülkeden
370 firma ve firma temsilciliği 43.000
m2 kapalı alanda yeni nesil ürünlerini
Maktek İzmir Fuarı’nda sergiledi. İlk
kez 2019 yılında Fuara katılan 88
yeni firma var. Bu yıl yerli ve yabancı
toplam ziyaretçi sayımız 34.812’ye
ulaştı. Maktek İzmir Fuarı, katılımcı
ve ziyaretçilerin köklü buluşması
olmak için her geçen sene daha güçlü adımlar atıyor.
Hedeflediğimiz rakamlara ulaşmak bizi gelecek fuarlara
hazırlanmamızda motive ediyor” dedi.
TİAD Başkanı Fatih Varlık ise Maktek İzmir’in yeni
nesil ürünlere ev sahipliği yaparak sektörün analizini
yaptığını söyledi. Fuarın Endüstri 4,0’a uygun ürünlerle
sektörün gelecek vizyonunu da gözler önüne serdiğinin
altını çizen Varlık, yeni MAKTEK Fuarları için TİAD
olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Fuarda,
ziyaretçiler 4 gün boyunca yeni ürünleri inceleyip,
teknolojiler hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.
Ayrıca katılımcı ve ziyaretçiler, Maktek kapsamında
yeni pazarlara açılmak ve farklı iş imkanları oluşturmak
için görüşmeler gerçekleştirdi. Fuar ayrıca; Türkiye’nin
2023 yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat hedefine
ulaşmasında stratejik bir öneme sahip olan “Makina”
ve “Takım Tezgahları” sektörlerinin dünyaya
duyurulmasında önemli bir köprü görevi görerek
gücünü ortaya koydu.

İSİB Sektör Buluşma Toplantısı 20-23 Ekim 2019 Tarihinde Antalya'da Gerçekleşti
Kurulu Başkanı Güray KORUN, Genel Sekreter Can
İŞBİLEN ve Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı
Hakan SEMERCİ’nin katıldığı İSİB Sektör Buluşma
Toplantısı’na, ihracat yapan sektör firmalarının
yanısıra sektör dernekleri yetkilileri ve sektörün basın
temsilcileri katıldı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, bu yılın
Sektör Buluşma Toplantısı’nı 20-23 Ekim 2019
tarihleri arasında Antalya Calista Luxury Resort
Hotel’de gerçekleştirdi. ESSİAD’ı temsilen Yönetim
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21 Ekim 2019 tarihinde etkinliğin açılışını, İklimlendirme
Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ŞANAL yaptı. Şanal, “Birlikte Daha Güçlüyüz”
diyerek, sektörün yurt dışında birlikte hareket etme
kültürünü kazandığını ifade etti. Sektörün, 2019 yılını
ihracatın ithalatı karşılama oranında artıya geçerek
kapatmayı hedeflediğini belirten Şanal, şu an %97.2
seviyesinde olduklarını söyledi.
2019 yılı İSİB faaliyetlerini üyelere aktaran Şanal,
yeni yılda da Finlandiya, Norveç, Ürdün, Brezilya,
Mısır, Macaristan, İngiltere / İrlanda ve Güney
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Sektörden
Afrika Cumhuriyeti’ne Sektörel Ticari Heyet; Kenya,
Angola, Cezayir ve Senegal’e Türkiye Tanıtım Grubu
Organizasyonu; InterClima, Pakistan HVACR, AClima,
ASHRAE HVACR ve Chillventa fuarlarına da Milli Katılım
Organizasyonu düzenleyeceklerini duyurdu. Şanal
ayrıca The Big Dubai, Aquatherm Moscow, Climate
Worldd Moscow, ARBS Avustralya, Aquatherm Kiev,
West Africa HVAC Expo fuarlarında da İSİB standlarının
tüm ziyaretçilere açık olduğunu vurguladı.
Ekonomist Dr. Ali Orhan YALÇINKAYA, dünya ve Türkiye
ekonomisindeki güncel gelişmeleri aktardı. En büyük
sorunun küresel borç olduğunu, 10 yıllık tahvillerde
negatif faiz olduğunu, dünyanın küçülüp ticaret
hacminin azaldığını, bu durumda Türkiye için %3,5
büyüme göründüğünü, enflasyonun aşağıya çekileceği,
ihracatın artacağı, büyümede ihracatın önemli katkı
vereceğini, ancak yatırımların azaldığını söyledi.
Yönetim Danışmanı Tunç VİDİNLİ, “Aile Şirketlerinde
Kurumsallaşma” başlıklı sunumunda; geçmişten bu
güne örneklemeler ile aile şirketlerinin cumhuriyetin
kuruluşundan itibaren nasıl büyüyüp geliştiğini, aile
şirketlerinde birinci neslin kurumsal yönetime geçişinin
önemini, donanımlı bir yöneticinin yetiştirilmesi,
sonraki nesillerin eğitiminlerinin çeşitli yeteneklerle
donatılması üzerinde durdu.
Akademisyen, Ekonomist, Yazar Prof. Dr. Emre ALKIN
“Nasıl Bir Büyüme ile Geleceği Yürümeliyiz” başlıklı
sunumunda; İklimlendirme sektörünün kendini
geleceğe hazırlaması gerektiğini, üretimin artırılması
ile sektör ürünlerinin önemli bir role sahip olacağını,
Türkiye’de doğalgaz enerjisini kullanan binaların yüzde
80’inde enerjinin verimsiz kullanıldığını, iklimlendirme
ürünlerinde ciddi bir enerji sarfiyatı olduğunu, bunun
ekonomiye etkisinin önemini, önemli bir gündem
maddesi olan iklim değişikliğinin de dikkate alınması
gerektiğini aktardı.
ASO, Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’nden
Ayşe Arzu TEYMUROĞLU, “Avrupa İşletmeler Ağı”
Bilgilendirmesi başlıklı konuşmasında; kobilere
hedefli Avrupa İşletmeler Ağı’nın, ülkemiz firmalarının
rekabet gücünü artırmak ve yabancı ortak bulmalarını
kolaylaştırmak için, ikili işbirlikler, AB hibeleri, mevzuat,
kredi ve ihaleleri hakkında bilgi verdi.
Etkinliğin 2. günü Fatih YUMUŞ; “Devlet Yardımları”
başlıklı sunumunda; “İster gelişmiş isterse gelişmekte
olsun tüm ülkelerdeki rekabetin giderek keskinleşmesi
dolayısıyla, bu değişime ayak uydurabilmek için
devletler kendi ihracatçısına bir çok teşvik sunmaktadır”
dedi. Son 1 yılda 12 bin 225 firma devlet yardımlarından
yararlandı. Yaklaşık 2.5 Milyar TL yardım yapıldı. Hedef,
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3 Milyar TL yardım yapmak. İhracat yapan firmaların
yüzde 15’i yardımlardan faydalandı. Firmalara yurt
dışı fuar, pazar araştırması, birim desteği, pazara giriş
belgeleri, tasarım desteği, urge desteği, sektörel ticaret
heyeti, alım heyeti ve yeşil pasaport konularında destek
verildiğini söyledi.
İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Metin DURUK
ise “Sektör Strateji Belge Çalışması Bilgilendirmesi”
başlıklı konuşmasında, İklimlendirme sektörünün 2010
yılında yayınlanan 1. Sektör strateji belgesinin ardından,
bugün 2. Belge için çalışmalarına başladıklarını, 2.
Sektör strateji belgesini kamu, üniversite, sektör
üreticileri, sektör dernekleri, vakıfları ile birlikte hayata
geçirileceğini, sektörün önümüzdeki 5-6 yıl boyunca
neler yapması lazım, bunların belirleneceğini söyledi.
Kısa süre önce gerçekleşen Sodex Fuarı konulu
beklentilerini de paylaştı.
Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU’nun hazırladığı “Sektör
Strateji Belgesi” sunumu Hakan ZOBU tarafından
yapıldı. İklimlendirme sektör stratejisi çalışmalarında
izlenecek olan metodoloji açıklandı.
Eximbank Antalya Şubesi Müdürü Ahmet AYDINLI;
amaçlarının ihracatı artırmak olduğunu, ihracatçıların
yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artırmak, düşük
maliyetli finansmana erişimlerini sağlamak olduğunu
kaydetti. Bunun için kredi ve sigorta programlarının
olduğunu, kredi programlarının şu an Türkiye’nin en
düşük maliyetli krediler olduğunu, kısa vadeli, orta
ve uzun vadeli ihracat kredilerinin bulunduğunu,
ihracata hazırlık kredisi, sevk öncesi ihracat kredisi gibi
ürünlerinin olduğunu, ihracatçıların detaylı bilgi ve kredi
kullanımı için şubelerine beklediklerini ifade etti.
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodex Fuarları
Direktörü Toros UTKU; İstanbul’da düzenlenecek olan
ISK SODEX Fuarı’nın 29 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri
arasında olacağını, 2 - 5 Ekim 2019 tarihleri arasında
düzenlenen İstanbul Sodex Fuarı’nda ziyaretçilerin
%93’ünün fuardan memnun ayrıldığını, 106 ülkeden 85
bin 371 profesyonelin ziyaret ettiği fuara alt katılımcılar
dahil 1021 firmanın stand ile katılım gösterdiğini ve bir
sonraki fuara geleceklerini söyledi.
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Sektörden

Eurovent Derneği Dönem Başkanı Naci ŞAHİN,
Eurovent Summit Zirvesi’nin 2020 yılında 22-25 Eylül
tarihleri arasında Antalya’da yapılacağını duyurdu. 4.sü
düzenlenecek olan zirvenin sloganının, Türkiye’nin
coğrafi konumu nedeni ile “Köprüler Kurmak” olarak
belirlendiğini söyledi. Sektör Dernekleri ve Birlik’in
zirveye katılımın çok önemli olduğunu belirten Şahin,
konusunda uzman temsilcilerle istişare etme ve
network genişletme imkanı elde edileceğini söyledi.
CCA, Corporate Change Academy Kurumsal Değişim
Akademisi, Bahadır KAYAN tarafından sunulan
“Kurumsal Değişim” başlıklı konuşmasında; “Hızlı
ve Sade” yönetim ile ülkemizde Değişim Mimarları
yetiştirmeyi hedeflediklerini, “Kalıcı Kurumsallık ve
Çeviklik” konularında gelişim hedefleyen şirketler ve
kurumlara, en güvenilir mentorluk hizmetini sunmayı
misyon edindiklerini ifade etti. İklimlendirme sektörü
2020-2030 yılları arasında Türkiye’nin, Yüksek
teknoloji ithalat bağımlılığı, İhracat zorunluluğu, Ülke
ve marka imajı, Jeopolitik riskler, Kalıcı Kurumsallık ve
Çeviklik başlıklarının öne çıkacağını anlattı.
ISKAV Başkanı Taner YÖNET, BIM Bina Bilgi
Modellemesi konusunda iklimlendirme sektöründe

yapılacak çalışmaların ISKAV’a
görev olarak verildiğini, BİM
(Bina Modelleme) ve kütüphane
konusunda sektörün çalışmalara
başladığını söyledi. Dijitalleşen
dünyada BİM’in önemli bir konu
olduğunu vurgulayan Yönet,
BİM kütüphanelerine üreticilerin
ürün gruplarını yerleştirmek
için çalışmaların başlayacağını
belirtti. Eurovent ile bu konuda
işbirliği içinde olunacağını ve bu
durumun uluslararası boyutu
olan bir altyapının oluşturulmasını sağlayacağını da
kaydeden Yönet, sektörün güçlü yapısının cazibesini
de kullandıklarının altını çizdi. Taner Yönet, sektörün
BİM konusunda geç kalmadığını, bu dijital dünyaya hızlı
bir şekilde gireceklerini ve 3. URGE projesi ile birlikte
hayata geçeceğini belirtti.
MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Saymanı C.
Ahmet AKÇAKAYA, BIM Bina Bilgi Modellemesi
hakkında bilgi verdi .
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL,
Toplantının kapanış konuşmasında iklimlendirme
sektörü ihracat ve ithalat rakamları, Ocak-Ağustos
dönemine ait ihracatın ithalatı karşılama oranlarının
%85.4 olduğunu, 2019 yılı katıldıkları fuarlar, ticari
heyet organizasyonları hakkında bilgiler verdi. Sektör
firmalarının katılımlarının artmasını istedi.
Etkinliğin sonunda İSİB Yönetim Kurulu üyeleri,
sahnede yer alarak katılımcılardan gelen soruları
yanıtladılar. İSİB Sektör Buluşması’nda sektörümüzü
temsilen ISKAV, TTMD, İSKİD, ESSİAD, SOSİAD,
DOSİDER, MTMD, KBSB, BACADER, İSEDA, İZODER,
TÜYAK Dernekleri temsilcileri yer aldı.

Mitsubishi Electric, Dünya Tasarruf Günü’nde
Sürdürülebilir Dünya için Enerji Tasarrufunun Önemine Dikkat Çekti
Gelecek nesillerin
azalan enerji
kaynakları ve küresel
iklim değişikliğinden
en az ölçüde
etkilenmeleri için
doğal kaynakların
tasarruflu bir şekilde
Mitsubishi Electric Türkiye
kullanılması ve
Başkanı Şevket SARAÇOĞLU
çevreyi korumaya
yönelik önlemler gün
geçtikte daha da önemli hale geliyor. İleri teknolojisini
dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak
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ve sürdürülebilir dünya hedefine katkı sağlamak için
kullanan Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini “küresel
ve önde gelen çevre dostu” bir şirket olma ilkesi
doğrultusunda şekillendiriyor. Enerjinin tasarruf bilinci
çerçevesinde tüketilmesini sağlamak için kutlanan 31
Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklamalarda
bulunan Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket
SARAÇOĞLU, “Özellikle sanayide enerji kullanımının,
üretimde ve üretim standartlarında bir düşüşe neden
olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar, ofisler ve
kamuya açık tüm büyük projelerde tüketilen enerjiden
tasarruf edilmesi de büyük önem arz ediyor” dedi.
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Sektörden
Viessmann Group, Türkiye’de Faaliyetlerine Başlamasının 25. Yılını Kutladı
25. yıl etkinlikleri için Türkiye’ye gelen şirketin CEO’su
Maximilian VIESSMANN, 25 yılın bir başlangıç
olduğunu ve derin bir bağlılıkla Türkiye’de değer
üretmeye ve yatırım yapmaya devam edeceklerini
söyledi. Basın toplantısında konuşan Viessmann Group
CEO’su ve kurucu ailenin 4. kuşak temsilcisi Maximilian
VIESSMANN, Türk toplumu ve ekonomisinin çeyrek
asırdır bir parçası olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.
Viessmann’ın kuruluşunun 100. yılı olan 2017’de
CEO olarak çalışmaya başlayan ve o tarihten bu yana
şirketin dijital dönüşümü ile gelecek stratejilerinden
sorumlu olan Maximilian VIESSMANN hem üretim hem
de tüketim pazarı olarak Türkiye’nin şirketin geleceği
için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.
Gelecek nesillerin nasıl yaşayacağına dair insanoğlunun
bir dönüm noktasında olduğunu söyleyen Maximilian
VIESSMANN, dünyanın geleceği için sorumluluk alan
bir şirket olarak amaçlarını “Gelecek nesiller için yaşam
alanları tasarlamak” şeklinde yeniden belirlediklerini ve
Viessmann ailesine mensup dünyadaki 12 bin kişiden
her birinin kendisini bu konuya adadığını ifade etti.
Dijital dünyaya entegre olan genç nesil sayesinde
Türkiye’nin bu değişimde önemli bir rol aldığını
ve değişime açıklığı ve fırsatları birlikte yakalama
tutkusunun Viessmann ailesi için eşsiz olduğunu

Viessmann Satış Genel Müdür Yardımcısı Thomas
HEIM, Viessmann CEO'su Maximilian VIESSMANN,
Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin ÇELIK

vurgulayarak Viessmann Türkiye’nin de yüksek
motivasyona sahip satış, pazarlama ve servis
ekiplerinin yanı sıra Manisa'daki AR-GE ve üretim
ekibinin de bu iş birliğinde katkısı olduğunun altını çizdi.
Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin ÇELIK ise,
Viessmann’ın Türkiye’de çeyrek asrı bulan faaliyetlerinin
şirket misyonuna paralel olarak istikrarlı bir şekilde
geliştiğini vurgularken, 25 senelik tecrübeleri ve bilgi
birikimleri ile Türkiye’nin iklimlendirme sektörünün en
önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet gösterdiklerini
söyledi.

Havalandırma Sektöründe, Form Endüstri Ürünleri ile Cvsair İş Ortaklığı

Form Endüstri Ürünleri, enerji verimli çözümler
üreten Cvsair ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı
sayesinde kapalı alanlardaki konfor standartlarını
yükselten iklimlendirme seçeneklerine daha güçlü
paket çözümler sunarak sektör profesyonellerine
katma değer yaratmayı hedefliyor.
Fan pazarında sektör dinamiklerini değiştirecek
bu iş ortaklığı sayesinde kurumsal firmalara
kapalı alanlardaki konfor standartlarını yükselten
iklimlendirme seçenekleri sunacak.
Cvsair’in, kapalı alanlardaki konfor standartlarını
yükselten havalandırma amaçlı ürünleri; yüksek
yapılardan katlı otoparklara, hastanelerden
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dini yapılara, otellerden iş merkezlerine
kadar pek çok kamusal alanın havalandırma
ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.
Form Endüstri Ürünleri, iklimlendirme sektörünün
nabzının tutulduğu ISK – Sodex 2019 fuar standında
ilk defa tanıttığı ve büyük ilgi gören Cvsair ürünleri
ile sektör profesyonellerine çevre dostu, tasarruflu
ve kaliteli çözüm alternatifleri sunacak.
Form Endüstri Ürünleri, Cvsair ile gerçekleştirdiği iş
birliği kapsamında FORM Cvsair markalı kanal fanları,
çatı fanları, hücreli fanlar ürün grupları ile duman egzoz
fanı, jet fan ve radyal jet fan gibi ürünlerini Türkiye’deki
tek yetkili satıcısı konumuyla sektörle buluşturacak.
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Sektörden
SOSİAD, Demonstrasyon Projesinin İlk Tematik Toplantısını İzmir’de Gerçekleştirdi
SOSİAD, iklim değişikliği ile mücadeleye destek
veren ve “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel
Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip Soğutkanların
Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım ve Pilot Faaliyetler”
başlıklı UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma
Örgütü) Demonstrasyon Projesi kapsamında
ilk tematik toplantısını, 5 Kasım 2019 tarihinde
İzmir Swiss Otel Büyük Efes’te öğrenciler,
akademisyenler, üreticiler, son kullanıcılar, satış
sonrası hizmet firmaları ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.
ESSİAD'ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Güray
KORUN'un katıldığı etkinlikte SOSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Turgay KARAKUŞ açılış konuşmasında; proje
kapsamındaki toplantının, farklı ticari ve endüstriyel
soğutma sistemlerinde mevcut soğutkanların çevre
dostu alternatifleri ile değiştirilerek sonuçlarının
yapılan test ve ölçümlerle değerlendirilmesi, son
kullanıcılar ve sektörle etkin biçimde paylaşılması
yönündeki ilk toplantı olduğunu belirtti. Karakuş,
bu projenin bir farkındalık projesi olduğunun altını
çizdi ve KIP’ı yüksek olan soğutkanlara göre daha
düşük değere sahip amonyak (NH3) ve karbondioksit
(CO2) gibi alternatif / doğal soğutkanların farklı
açılardan kıyasını kapsadığını ifade etti. Bu
çıktıların hem yatırımcılar hem de sanayiciler
için çok önemli sonuçlar içerdiğini vurguladı.
Açılış konuşmasının ardından Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Ulusal Danışmanı Zeynep
Gökçen AŞAN, “Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere ve Alternatiflerine İlişkin Çalışmalar”
başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Aşan’ın sunumunun ardından, UNIDO Danışmanı
Natasha KOCHOVA, enerji verimliliğine odaklandığı
“Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Enerji
Verimliliğine Genel Bakış” başlıklı sunumunda çevre
anlaşmaları, özellikle Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere Dair Montreal Protokolü’nün 28.
Taraflar Toplantısında kabul edilen Kigali Değişikliği
hakkında bilgi verdi. Kochova, klima ve soğutma
sektörlerinin küresel elektrik enerjisi talebinde
önemli ve artan bir yüzdeyi temsil ettiğini belirtti.

SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Turgay KARAKUŞ
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Demonstrasyon Projesi hakkında detaylı bilgi veren
Proje Koordinatörü Kıvanç ASLANTAŞ, projenin
nedenleri ve beklenen sonuçları konusuna açıklık
getirdi ve proje kapsamında İzmir, Ankara ve
İstanbul’da bulunan tesisleri alternatif soğutkanlarla
başarılı bir şekilde dönüştürmeyi öngördüklerini belirtti.
Demonstrasyon Projesi UNIDO Ulusal Danışmanı
Barış UÇANER adına “Dönüşüm Projelerinde İdari
ve Teknik Gereksinimler” başlıklı sunumu Proje
Koordinatörü Kıvanç ASLANTAŞ gerçekleştirdi.
Aslantaş, UNIDO’nun HCFC Sonlandırma Yönetim Planı
(HPMP) altındaki bileşenlerden biri olan bu projenin
uygulanması için teknik ve idari detayların altını çizdi.
Aslantaş’ın ardından Envoytec Genel Müdürü
Yener TEKCAN “Sarıyer Market R22/R448A ile
R404A/R452A Dönüşümü ve Enerji Analizi”
konusunda katılımcılara detaylı bilgi verdi.
Tekcan, gıda perakendecilerinin kullanmış
olduğu yüksek KIP değerine sahip soğutkanların
toplam miktarı göz önüne alındığında ciddi
rakamların ortaya çıktığını belirtti.
Tekcan’ın ardından, Trane İş Geliştirme ve Satış
Müdürü Ersin YÜCEL, “Eti Soda R1233zd Proses
Chiller Uygulaması” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.
Ingersoll Holding bünyesinde 2030 yılına kadar kendi
ürünlerinden kaynaklı küresel ısınmanın olumsuz
etkisini yüzde 50 azaltacaklarını ve bunun için 500
milyon USD harcamayı hedeflediklerini belirtti. Yücel
bu minvalde, havalimanı, endüstriyel tesis, otel ve
hastane gibi yapılarda kullanılabilen, R1233zd ile
çalışan yeni nesil soğutma kompresörüyle uzun
ömürlü kullanım sunan ve enerji verimliliği yüksek,
her açıdan düşük karbondioksit emisyonuna
sahip bir ürüne sahip olduklarını belirtti.
Erkasis Genel Müdürü Erçin KAYMAK,
“Amonyak / Karbondioksit Kaskad Soğutma
Sistemlerinin İncelenmesi” konusunda katılımcıları
bilgilendirdi. Kaymak, kaskad (kademeli) soğutma
sisteminin uygulanmasının avantajlarından
ve örnek bir uygulamadan bahsetti.

Demonstrasyon Projesi
Proje Koordinatörü Kıvanç ASLANTAŞ

Demonstrasyon Projesi
Teknik Ekip Lideri Kadir İSA
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Sektörden
Kaymak’ın sunumunun ardından Teknik Ekip
Lideri Dr. Kadir İSA “Dönüşüm Projelerinin Yaşam
Döngüsü İklim Performansı (LCCP) İncelemesi”
başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.
HVAC-R sistemlerinin küresel ısınmaya etkilerini
ifade eden Yaşam Döngüsü İklim Performansı (LCCP)
konusuna değinen İsa, soğutkanların kullanım
ömrü boyunca küresel ısınmaya sebep olmalarının
doğrudan, üretim ve enerji tüketimi sürecinden
kaynaklanan dolaylı emisyonların önemine dikkat

çekti. Soru-cevap kısmının ardından tüm proje
ekibi Kıvanç ASLANTAŞ, Kadir İSA, Kemal ÖZ,
Engin SÖKMEN, Furkan GÖL ve Sıla DİNÇ tüm
katılımcıları selamlamasıyla öğle yemeğine geçildi.
Öğleden sonraki bölümde katılımcılarla birlikte
İzmir Unilever Algida Tesisi ziyaret edildi.
Proje kapsamında tesiste uygulanan
karbondioksit/amonyak (CO2/NH3) kaskad soğutma
sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Commissioning Türkiye’de İlk Kez TTMD Çalıştayında Ele Alındı

aşamaları ve senaryoları anlattıktan sonra, ISHRAE
HVAC Guidebook içeriğiyle ilgili bilgiler paylaştı.
Oturuma canlı bağlantı ile katılarak sunumunu yapan
Stefan PLESSER, 40 sene öncesine göre çok daha iyi
binalar yapıldığını ancak binaların teknolojik olarak
potansiyellerinin altında kaldığını söyledi.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından her
sene yenilikçi içerikler geliştirmesiyle oluşan ve
sektörü bir araya getiren geleneksel çalıştayı, bu sene
“Commissioning” ana temasıyla 15-16 Kasım 2019
tarihlerinde İstanbul Büyükada Anadolu Kulübü’nde
gerçekleşti. TTMD Commissioning Komitesi tarafından
düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez “Commissioning”
konusunun işlendiği çalıştaya, ESSİAD'ı temsilen
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Seçkin T. ERDOĞMUŞ,
TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, yurt dışından farklı
disiplinlerden davetli konuşmacılar, akademisyenler,
alanında uzman mühendisler, mimarlar ve çok sayıda
TTMD üyesi katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR, TTMD Commissioning
Komitesi ve uluslararası dernekler AICARR, ASHRAE,
ISHRAE ve REHVA’nın çalıştayın düzenlenmesinde
destek verdiğini söyleyerek ulusal ve uluslararası
sektörel derneklerle eşgüdüm içerinde çalışmalarına
devam etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.
İlk gün öğle arasından sonra yapılan Dünyada Cx
Yaklaşımları konulu oturumuna AICARR’dan Ubaldo
NOCERA, REHVA’dan Cormac RYAN konuşmacı olarak
katılırken, oturumun moderatörlüğü Emre ÖZMEN
tarafından yapıldı.
Maija VIRTA sunumuna Hindistan Derneği ISHRAE
hakkında bilgi vererek başladıktan sonra Türkiye
ve Hindistan arasındaki benzerliğe dikkat çekti ve
Türkiye’nin de Hindistan gibi Cx konusunda henüz
ilk adımları attığını söyledi. Cx’i bitmek bilmeyen bir
yaşam döngüsü projesi olarak tanımlayan Virta; Cx
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Erick MELQUIOND ise, Türkiye’nin inşaat sektöründe
hızlı olduğuna ve Cx açısından doğru bir noktada
bulunduğuna dikkat çekerek mevcut binalarda
iyileştirme amaçlı Cx’in daha mantıklı ve düşük maliyetli
olacağını söyledi.
TTMD Commissioning Çalıştay’nın ikinci günü sabah
yapılan Türkiye’de Commissioning Bakış Açısı Paneli’ne
İsmet MURA (Aktes Mühendislik A.Ş.) moderatörlük
yaparken, Panele Cüneyt MERT (GEPA Grup ), Oğuzhan
ARDIÇ (SALT E.C.C.) ve İlkin SEVIGEN (DİPM) konuşmacı
olarak katıldı.
Türkiye’de Commissioning Bakış Açısı’nın işverenler
tarafından işlendiği Panelin ikinci bölümüne Hakan
GÜNERI (MR İşletme Hizmetleri Danışmanlığı),
Burak Rıza TORAMAN (Rönesans Gayrimenkul
Yatırım) ve Mert AYIŞIK (Eczacıbaşı Gayrimenkul)
konuşmacı katıldı. Son oturuma ise ASHRAE’den
Walter GRONDZIK konuşmacı olarak katıldı. İlk olarak
ASHRAE’nin Commissioning ile ilgili tarihsel süreci ve
gelişmeleri özetleyen Grondzik, hazırlanan Guideline
kitapları, sıradan ve yüksek performanslı binalardaki Cx
uygulamalarını paylaştı.
Atölye çalışmasında çalıştay katılımcıları gruplara
ayrılarak
Commissioning
kavramının
Türkçe
terminolojisi, yaygınlaştırılması, ihale edilmesi ve
uygulanması konuları üzerine çalışma yaptı. Çalıştayın
kapanış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Kemal Gani BAYRAKTAR, çalıştayın
düzenlenmesinde emeği geçen başta TTMD
Commissioning Komitesi olmak üzere, çalıştaya
katkılarından dolayı AICARR, ASHRAE, ISHRAE ve
REHVA derneklerine, çalıştay sponsorlarına ve tüm
katılımcılara teşekkür etti.
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Pencere

"Tüm
ürünlerimizde
teknolojik
yeniliklerle
beraber, enerji
ekonomisini de
ön planda tutan
bir anlayışla
çalışıyoruz."

Bu sayımızdaki Pencere bölümünde RD Grup Şirket Yöneticisi ve
ESSİAD 1995-1996 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut BEŞER,
Şirket Yöneticileri Kemal KILIÇ ve Mustafa BAYGAN ile röportaj gerçekleştirdik.
Kemal Bey, RD Grup ne zaman kuruldu?
Kemal KILIÇ: RD Grup, 2003 yılında uzun yıllar
sektörde yönetim kademelerinde bulunmuş,
tasarım, üretim, kalite ve satış sonrası hizmetler
konusunda deneyimli, önemli başarılara imza
atmış olan Erkut BEŞER öncülünde bir grup
mühendis tarafından kurulmuştur. Aramıza
Mustafa BAYGAN’ın da katılmasıyla çalışmalarımızı
daha güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.
RD Grup’un başlangıç yıllarından bahseder misiniz?
Kemal KILIÇ: RD Grup’un kuruluş fikri Erkut Bey’den
çıkmış ve deneyimli bir ekibi bir araya getirerek
sektöre yeni teknolojiler yeni ürünler kazandırmaya
yönelik yenilikçi bir mühendislik yapısı hedeflenmiştir.
Başlangıç aşamalarında bugün aramızda olmayan
Mesut PEKERKEN ve Yıldırım ARKUN arkadaşlarımızın
ve daha sonra kendisine farklı bir çalışma hayatı
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rotası tercih eden Bekir CANSEVDI arkadaşımızın
da katkılarıyla bir hazırlık dönemi geçirdik.
İlk kuruluş zamanımızda elimizde hazır tasarlanmış
bir ürün projesi ve bir üretim tesisi olmadığından bir
mühendislik şirketi olarak çalıştık. Kendi ürünlerimizi
üretir hale getirene kadar gelir elde edeceğimiz
faaliyetlere ihtiyacımız vardı. İlk yıllar danışmanlık ve
eğitim faaliyetlerimiz, giderlerimizi karşılamamıza
yardım eden faktörlerden birisi olmuştur. Arkasından
yurt dışı ürün temsilciliklerimiz geldi. Kendi konusunda
güçlü firmaların temsilciliklerini üstlendik ve bir
süre ürün ve sistem satışlarını gerçekleştirdik,
büyük projelere ürün verme başarısı gösterdik.
Ancak RD Grup kendi ürünlerini tasarlama ve
üretme fikriyle kurulduğundan, zaman içinde başka
firmaların ürünlerini satma faaliyetlerimiz yerini
kendi özgün ürün ve sistemlerimize bıraktı.
Artık pazara çok geniş bir yelpazede yenilikçi
ve özgün ürünler sunabilir duruma geldik.
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Pencere
Erkut Bey, bize AR-GE ve tasarım faaliyetlerinizle
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Erkut BEŞER: RD Grup kurulduğundan bu yana
kendi özgün ürünlerini tasarlama ve üretme fikriyle
faaliyetlerini sürdürmüş ve bu konuda da birçok ilke
imza atma başarısını göstermiştir. Bu çabamız halen
büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.
Kuruluş amacımız olarak da savunduğumuz özgün
ve yenilikler içeren ürün yaratma düşüncesi bizi
sürekli AR-GE faaliyetlerinin içinde bulunmaya
zorlamaktadır. Bu konuda gerek tek başımıza
gerekse iş birliği yaparak TÜBİTAK proje çalışmaları
gerçekleştirdik. Bir bölümü tamamlandı ve hayata
geçti. Halen üzerinde çalıştığımız çok sayıda Türkiye
ve sektörümüz için yeni ilkler içeren projelerimiz var.

da aynısını yapmaya çalışan girişimler olduğunu,
hatta bizim ürünleri kopyalamaya ya da taklidini
yapmaya çalışan girişimleri de sıklıkla görüyoruz.
Bunun haksız bir rekabete yol açtığını ve etik bir
davranış olmadığını düşünmekle birlikte bir yandan
da takip ve taklit edilmenin gururunu da yaşıyoruz.
Yeni ürün çalışmalarımız 2019 yılında da bütün
hızıyla devam etti ve iki yeni cihaz ürün gamımıza
eklendi. Bunlardan birisi Counter - Cross Flow Polimer
Eşanjör, diğeri de Data Center soğutucu cihazdır.
Türkiye’nin halen ilk ve tek Polimer Isı Geri Kazanım
Eşanjörü üreten firmasıyız. Bu konuda ürün gamımızı
sürekli geliştiriyoruz ve daha verimli eşanjörler
yapma konusunda başarılı sonuçlar da alıyoruz.

Şu ana kadar yaptığımız ürünler ve halen
üzerinde çalıştığımız projeler gerek Türkiye
pazarında gerekse yurt dışı pazarlarda rahatlıkla
yer bulan ve bulabilme şansı olan ürünlerdir.

Endirekt Evaporatif Soğutma tekniği ve DX
soğutma sisteminin entegre olarak kullanıldığı
DATA CENTER soğutucu cihazımız eriştiği
yüksek verim sayesinde tüm rakipleri ile boy
ölçüşebilecek özelliklere sahip bir ürün olmuştur.

İlk tasarladığımız ve ürettiğimiz ürün olan Isı
Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları çok
çeşitli tip ve modelleri ile bugün de Türkiye’nin
en iyi cihazları arasında yer almaktadır.

Bu ürünün farklı versiyonu halen konfor amaçlı
olarak kullanılmaktadır. Bu ürünlerin en önemli
özelliği çok düşük enerji gideri ile yüksek verimli
soğutma ve havalandırma sağlayabilmeleridir.

Gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar
doğrultusunda yeni modeller ve tipler
ürün gamına eklenmektedir.

Biz tüm ürünlerimizde teknolojik yeniliklerle
beraber, enerji ekonomisini de ön planda
tutan bir anlayışla çalışıyoruz.

RD Grup olarak gerek tedariklerimizle gerekse iş birliği
yaptığımız partner firmalarımızla, yeni tasarımlar
yapma ve üretme konusunda, sektörümüzde
ayrıcalıklı bir yerde olduğumuzu da belirtmeliyim.

Halen üretimini yaptığımız Isı/Enerji Geri Kazanımlı
Havalandırma Cihazları, Havuz Nem Alma Cihazları
ve Endirekt Evaporatif Soğutucular iddialı olduğumuz
ürünler arasında ön sırada yer alan ürünlerdir.

Biraz da mevcut ürün gamınızdan bahseder misiniz?
Erkut BEŞER: Türkiye’de her zaman ilklere imza
attığımızı belirtmeliyim. Türkiye’de ilk Isı Geri
Kazanımlı Havalandırma Cihazı bu konuda örnektir.
Hatta selülozik eşanjör ve EC fan uygulamasını aynı
cihazda uygulayan sanırım Dünya’da da ilk firmayız.
Bizden sonra bunu üretmeye başlayanlar oldu. Halen
ilk olarak bizim yaptığımız ürünlerden esinlenen ya
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Pencere

Mustafa BAYGAN,
Erkut BEŞER

Satış pazarlama faaliyetleriniz ile ilgili
çalışmalarınız nasıl gidiyor?
Mustafa BAYGAN: Bir süre uzak kaldığım sektörle
tekrar buluşmaktan duyduğum mutluluğu
belirtmeliyim. Uzun yıllar birlikte çalıştığım ve
tanıdığım arkadaşlarımla yola devam etme
fikri bana gerçekten büyük bir heyecan verdi.
Çok deneyimli ve dinamik bir ekip olduk.
RD Grup gerçekten çok iyi bir ürün gamına sahip ve en
önemlisi sürekli yeni ürünler tasarlama becerisine ve
enerjisine sahip bir şirket. En üst düzeyde sahip olduğu
kalite anlayışı ile ürettiği ürünler dünya ölçeğinde
pazarlarda yer bulma şansına sahip. Bu da sektöre
50 yılını vermiş birisi olarak beni çok umutlandırıyor.
Sektörümüz maalesef, yeni ürün yaratma ve dünya
pazarlarına ürün sunma becerisi açısından, son
yıllarda bir gelişme olmasına rağmen, halen çok zayıf.
AR-GE, yeni ürün tasarımı ve kalite konusunda yerli
firmalarımız maalesef henüz istenen seviye de değil.
Bu da ülke olarak bizim dünya pazarlarında marka
olarak yer almamızı zorlaştırıyor. RD Grup olarak biz
bu konulara çok önem veriyoruz ve bunu yapacak
bilgi ve becerimiz var. Bu da satış ve pazarlama da
en büyük silahımız. Biz pazarlarda fiyat rekabeti ile
değil ürün teknolojimiz ve kalitemiz ile ön planda
yer almayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza
olan inancımız çok güçlü. Bunun ilk emarelerini 2019
İstanbul SODEX fuarında gördük. Ürünlerimiz yerli
ve yabancı ziyaretçiler tarafından çok büyük ilgiyle
karşılandı. Bu bize büyük bir motivasyon oldu.
Bir yandan yurt içi pazarlama ve satış
faaliyetlerimiz devam ederken yurt dışı pazarlara
açılma konusunda da 2020 yılında daha farklı
yoğunlukta çalışmalara devam edeceğiz.
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Erkut BEŞER ve Kemal KILIÇ, ESSİAD tarafından
düzenlenen Hijyenik Klima Santrali Eğitimi'nde

Sanırım RD Grup 2020 yılında da satış
pazarlama konusunda bizi güçlü kılacak
yeni ürünler çıkarmaya devam edecek.
Kemal Bey, siz kalite konusunda uzun yıllar
çalıştınız ve halen de bu konuda büyük bir
çaba içindesiniz. Sektörümüz ile ilgili kalite
konusunda söyleyecekleriniz var mı?
Kemal KILIÇ: Evet, kalite konusu sektörümüz de
ne yazık ki üzerinde yeteri kadar önem verilmeyen
bir konu. Bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Tasarım
kalitesi ve üretim kalitesi. Bugün ekonomik nedenler
gerekçe gösterilse de kalite konusundaki zayıflıklar
bizim uzun yıllardır gelişme kaydedemediğimiz bir
konu. Rekabeti kalite ile değil düşük fiyat politikası
ile sağlamaya çalışan bir anlayışın baskısı altında
kaldık. Bu da yeni ürünler yaratma, teknolojik
gelişimler ve kaliteli ürün yapma konusunda
firmaların motivasyonunu olumsuz etkiliyor.
Bugün bırakın organizasyon yapısında kalite
bölümüne yer vermeyi kaliteden sorumlu bir tek
personeli bulunmayan çok sayıda sektör firması
var. Görevlendirilen elemanların sorumlulukları da
ürün kalitesinden değil sadece birtakım sertifikaların
korunmasıyla sınırlı oluyor. Bu anlayışın değiştiği
gün sektörümüzün dünya pazarlarında daha etkin
olacağından eminim. Öncelikli çabamız mühendislik
kurallarına ve standartlara uygun ürün tasarlama ve
üretme olmalıdır. Bu konuda ESSİAD’ın da daha etkin
bir çaba içinde olmasını bekliyorum. Biliyorsunuz
ESSİAD’ın kuruluşunda Erkut Bey önemli görevler
üstlendi ve bir süre de Başkanlık görevini sürdürdü.
Sonraki dönemlerde de ben Soğutma Dünyası
ekibinde görev aldım. ESSİAD’ı çalışmalarına çok
önem verdiğimiz ve çok değerli arkadaşlarımızın
görev yaptığı bir kuruluş olarak görüyoruz.•
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Teknik
Geleceğin Değil Günümüzün Mimari Standardı BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)
AKIN TERZİ
Dijital Platform
1. ÖZET
Mimari bir yapıda herhangi bir objeyi üreten
üreticinin günümüz koşullarında yurt dışında bir
ihaleye dahil olabilmesi zordur. Ancak bu durumu
avantaja çevirebilmek, yani hem yerli hem global
rakipleri geçebilmek için gündemi takip ederek,
ihtiyaç odaklı pazarlama kanallarını devreye sokmak
zorluktan öte bir avantaj haline gelebilmektedir.
Mimari sektörde en doğru fırsatları şirketlerin
ayağına kadar getiren teknololoji ise BIM'dir. Hangi
şirketler bu sisteme uygun materyalleri en önce ve en
doğru yöntem ile sağlayabilirse, o şirketler kazançlı
çıkacak ve rekabet avantajından faydalanacaktır.
2. BIM NEDİR?
Yapı Bilgi Modellemesi BIM; bir yapının yaşam
döngüsü boyunca birbiriyle koordineli, uyumlu
ve ilişkili her tür nesnesi ile ilgili bilgisinin
yaratılması ve kullanılması sürecidir.
Bu süreç, yapı
projelerinin planlanması
için çok fonksiyonlu bir
model oluşturmak için
kullanılır. BIM yardımı
ile yapı inşa ekibinin
mimarlar, planlamacılar
ve mühendislerden
oluşan tüm üyelerine
aynı modelde ve
standartlarda çalışma
onayı verilmiş olur.
Projenin tüm ana
süreçlerinde etkin olarak kullanılabilen sistem,
farklı disiplinler arasındaki koordinasyonu
artırarak, yapı ile ilgili tüm fiziksel nesnelerin dijital
olarak gösterilmesini ve yönetilmesini sağlayan
merkezi bir bilgi bankası veri tabanı oluşturur.
Modellerle ilgili bir değişiklik olduğunda hızlıca
ve doğrudan düzeltmeler yapılabilir, böylece iş
yükü azalır ve zaman kaybı problemleri çözülür.
BIM dosyaları düzenli bir şekilde otomatik olarak
güncellenir, böylece proje ekibinin tüm üyeleri
artık güncel dosya ve verilere sahip olur.
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başlatılan bu alan, özellikle son zamanlarda
profesyonel kişi ve kuruluşların sektörle ilgilenmesi
ile doğru tanımlamalarla buluşmaya başlamıştır.
Bizler bu kavram kargaşalarından tamamen kurtulmak
adına yine de BIM'in ne olmadığını açıklayalım istedik:
•Herhangi bir yazılım değildir
•Mekanik veya mimari bir CAD programı değildir
•Herhangi bir program formatı değildir
•Bir yapının veya nesnelerin 3 boyutlu
olarak modellenmesi değildir
•Bir ürün veya çözüm değildir
4. YAPI BİLGİ MODELLEMESİ BIM`İN EN
ÖNEMLİ FAYDALARI NELERDİR?
BIM “Building Information Modelling” kelimelerinin
baş harflerinden meydana gelen bir kısaltma
Endüstri 4.0 trendi ile birlikte ele alındığında inşaat
sektörüne teknik anlamda yeni standart ve aynı
zamanda yepyeni bir
anlayış getirmektedir.
4.1. Dijitalleştirme
ve Görsellik
BIM ile bir projenin her
yönü ayrıntılı kat planları
ve 3B nesneler de dahil
olmak üzere tek bir
tasarımda karşılaştırmalı
olarak derlenir.
BIM tarafından mümkün
kılınan simülasyonlar, enerji verimliliği bilgileri,
sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri
sayesinde projelerin gerçek dünyadaki durumlarda
görselleştirilmeleri sağlanabilir. Bu sayede disiplinler
arası işbirliği daha kolay uygulanır duruma gelir.
4.2. Sonuç Odaklı İş Birliği Modeli

3. BIM NE DEĞİLDİR?

Paylaşım ve iş birliği, Mimarlık Mühendislik
ve İnşaat sektörlerinin olmazsa olmazlarıdır.
BIM'den önce de var olan bu yaklaşımda
karşılaşılan karmaşıklıklardan, BIM'in işlevsellik
yardımı ile kurtulabilmek mümkün olmuştur.

Ülkemizde bir çok meslek, yeni faaliyet alanı, terim
vs. örneğinde görüldüğü gibi BIM konusunda da
kavram kargaşası ve yanlış tanımlamalar yapılarak

BIM yardımı ile bir projenin yaşam döngüsünün
tüm aşamalarına bulut üzerinden erişilebilir. Yani
projelerin yerinde ya da dışarıda ve hatta internete
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Teknik
bağlı herhangi bir cihazda görüntülenmesini
sağlar. Ekipler arasında iletişim ve koordinasyon
geliştirilebilir. Artık dosyaların kaybolması veya
bozulması gibi konularla endişelenilmesine gerek
yok. Böylece BIM, ekipler arasındaki iletişimi
ve iş birliğini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
4.3. Süreç Yönetimi
Büyük bir projede mühendisler, planlamacılar,
mimarlar ve tasarımcıların ayrı ayrı görevleri vardır.
Projede görevli bu unsurların birinde bile yapılan ufak
bir değişiklik, örneğin planda tasarımcı tarafından
yapılan revizyon bilgisinin mimara ulaşmaması veya
gözden kaçırılması bir felakete kadar giden yolu açar.
BIM'in en büyük yararlarından biri, tasarım ve inşaatın
her aşamasının tamamen koordine olması, böylece
herkesin doğru belgelerle güncel tutulmasıdır. Tüm
işlemler yetkili kullanıcılar tarafından adım adım
denetlenebilir. Bu denetimin koordineli şekilde
yapılabilmesi önemli bir zaman tasarrufu sağlar.
4.4. Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon
İşveren, tasarımcı, tedarikçi gibi unsurlar birlikte
ve eşzamanlı olarak çalışarak, hem hızlı hem
de kaliteli bilgi alışverişi ile son kullanıcıya en
doğru ürünü meydana getirmeye çabalar.
BIM’in iş birliği yetenekleri sayesinde, herhangi bir
yerde herhangi bir değişiklik yapıldığında güncelleme
de otomatik olarak yapılmış olur. Mimarlardan
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yöneticilere kadar projeye dahil olan herkes,
yetkilendirmeleri oranında bina tasarımındaki tüm
değişikliklerden haberdar olmaya devam eder.
Böylece koordinasyon ve yönetim, geleneksel
yöntemlerden çok daha kolay halde yapılabilir.
Mühendislik alanında daha uzun bir süredir
faydalanılan ürün yaşam döngüsü kavramı, mimari
alanda bina yaşam döngüsü olarak karşımıza çıkar.
BIM ise tüm bu süreci destekler. Dijital olarak kayıt
altına alınan ve korunan veriler ile BIM iş akışı
düzenlenebilir. Doğru planlanan lojistiğin verimi
sayesinde depo tutmaya daha az gerek kalır. Böylece
hiçbir verinin kaybolmaması garantiye alınır, en
baştan proje sonuna değin sürdürülebilirlik sağlanır.
4.5. Mobil Erişim ve İletişim
Ayrıntılı bir veritabanına bağlı proje bilgileri ve
modellerin her yerde ve cihaz tipi fark etmeksizin
ulaşılabilir olması da BIM'in ayrı bir avantajıdır.
Bu sayede ekipler arasında koordinasyon ve
müşterilerle iletişim çok daha kolay kurulur.
Bir mimar ile müşterisi arasındaki ilişkiye gelince
ortaya çıkan zorluklardan biri olan, iletişimin teknik
bir dilde yapılması alışkanlığından dolayı aynı
dili konuşamama durumu ortadan kalkar, artık 2
boyutlu bir plan gösterilmek durumunda kalan
ve bundan anlayamayan müşteri gibi sorunlar
kalmaz. Yine tasarımların iletilmesi konularında da
inanılmaz esneklik sunulur. Etkileşimli formatta
gösterim yapılabilir, maliyetler, 3 boyutlu modellerle
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veriler hem doğru, hem takip edilebilir hem
de detaylı bilgilerle birlikte aktarılabilir. BIM ile
mimar ve müşteri arasındaki iletişim hızlandırılır,
proje çok daha sağlıklı bir şekilde yürütülür.
4.6. Maliyet Yönetimi
BIM sürecinde kullanıcılar, bir yapının yaşam
döngüsündeki her adımın kaydını tutar, modeldeki
her bir nesnenin maliyeti tutulur. Detaylı bütçe analizi
yapılabilir. Böylece tasarım aşamasının belirli bir
aşamasında, örneğin sonuna doğru yaşanabilecek
maliyetle ilgili önemli bir sıkıntı henüz yapı oluşmaya
başlamadan önce erkenden tespit edilebilir. Bu ise
tasarımların yeni baştan oluşturulması veya bundan
endişe duyularak devam edilmesi gibi problemleri
ortadan kaldırır. Bu tarz problemlerin algılanma süreci
otomatik hale getirilir, tam da bu nedenle manuel
dokümantasyon çalışmasına olan ihtiyaç azalır ve
hem para, hem de zaman tasarrufu sağlanır.
5. DÜNYADA BIM'IN YERİ VE KAZANIMLARI
BIM uygulamasında ABD, İngiltere ve Kuzey
Avrupa ülkeleri ilk aşamada öne çıkan yerler
olmakla birlikte, Almanya, Hollanda, Fransa,
Japonya, Güney Kore, Singapur, Avustralya
gibi ülkeler de yaygın kullanıma geçmiştir.
Son 15 yılda bazı ülkelerde tüm resmi projelerde,
bazılarında ise belirli bir bütçenin üzerindeki
projelerde zorunluluk haline getirilen uygulama;
artık epeyce hızlı biçimde diğer ülkelere ve
tüm projelere sirayet etmeye başlamıştır.
Artık ihale sürecinde hem müteahhit firmadan
sisteme uyumlu olarak proje hazırlaması talep
edilirken, hem de müteahhit firmaya ürün
tedarik eden imalatçı firmadan ürünlerini BIM
uyumlu ve BIM akıllı bilgileri işlenmiş olarak
hazırlayarak, yine hazır halde ve entegre dijital
şekilde teslim etmesi talep edilmektedir. Yani BIM,
şartnamesel bir zorunluluk haline gelmiştir.
İhale teknik şartnamelerinde yer alan bu hususla
birlikte, ürünlerini sanal olarak modelleyerek uygun
koşullarda bu modelleri pazara sunamayan şirketler,
hem bu ihale
süreçlerine hem
de giderek artan
sayıdaki özel
projelere dahil
edilememektedir. Bu
durum ise üreticilerin
rekabet avantajlarını
kaybetmesine
yol açmaktadır.
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6. BIM UYGULAMASININ AŞAMALARI
6.1. Hazırlık
BIM uygulamasından önce, hazırlık aşaması şarttır.
Bu aşamada projenin tüm katılımcıların koordineli
ve standartlaştırılan koşullarda çalışacak seviyeye
ulaşmalı, ayrıca sanal modelleme kullanılacak
akıllı malzeme ve ürün grupları hazırlanmalıdır.
6.2. Tasarım
Tek dosya sistemi altında doğru modellemenin
yapılmasıdır. Parametrik verilere sahip, BIM
sisteminin gereksindiği akıllı bilgilere sahip
üç boyutlu dijital modeller olmadan yapının
görselleştirilmesi veya tutarlı hesaplamalarının
yapılması da, unsurların işbirliğinin hatasız
olarak başarılması da mümkün değildir.
Modellemede kullanılacak nesnelerin hangi
bilgilerle ve hangi detay seviyesinde kullanılması
gerektiğini detaylandıran listeler, modellemeden
önce hazırlanır. Malzemeler, bu hazırlık baz
alınarak uygun ve doğru ortamlardan seçilir.
6.3. Yenilikçi Pazarlama
BIM sisteminin paydaşları olan mimar ve mühendisler,
günümüzün iş ortamında klasik ofis ortamlarında
pek kalamadıklarından; mobil durumda ve bulut
ortamında verileri parmaklarının ucunda istemektedir.
Tasarım için gerekli bu ortamlar, hem proje yüklenicisi
mimar ve mühendislere hem de verileri sağlayan
üreticilere önemli faydalar sağlamaktadır. Modellenen
üretici parçalarının proje uygulamacıları tarafından
ne zaman, kim tarafından ve hangi formatlarda
edinildiğini dijital olarak takip edilebilmektedir.
Bu sayede proje yüklenicisi hızlı, daha az sayıda
ve takip edilebilir şekilde ürün modellerine
ulaşırken, üretici şirketler ise ürünlerini tedarik
ettikleri veya edebilecekleri projelerle ilgili birçok
önemli pazarlama bilgisine vakıf olmaktadır.
6.4. Planlama
Akıllı bilgilere sahip modelleme, yapıda kullanılacak
tüm malzemelerin doğru zamanda, doğru yere ve
yetkili departmana tam zamanında gelebilmesine
vesile olur. Böylece tüm süreç iyi bir şekilde planlanır,
zaman yönetiminin kusursuz yapılabilmesine
olanak tanınır, depolama maliyetleri ve mecburi
bekleme periyotları en aza indirgenir. Modelde
bulunan malzemelerin her birine maliyet atanır. Bu
şekilde projeye henüz başlamadan bütçe oluşur,
detaylı bütçe analizleri yapılabilir hale gelir.•
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Teknik
Dünya Genelinde BIM Uygulamalarındaki Son Durum
SÜLEYMAN KAVAS
Doğu İklimlendirme
İnşaat sektörü Dünya genelinde yıllık ortalama 10
trilyon $ civarında ekonomik faaliyet yaratmakta ve bu
değer küresel gayrisafi milli hasılanın yaklaşık %6’sına
karşılık gelmektedir. Devasa boyuttaki bu sektörünün
dijitalleşme oranı ise ne yazık ki diğer sektörlere göre
oldukça geridedir. İnşaat sektörü tarım ve konaklama
sektörleri ile birlikte Dünya’da dijital teknolojilerin
en az kullanıldığı üç sektörden birisidir. Öte yandan
son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan BIM
teknolojisi sayesinde dijitalleşme düzeyini arttırmak
mümkün hale gelmiştir. Bu sayede dijital teknolojilerin
sektör içinde yaygınlaşması ve dolayısıyla inşaat
projelerinde tasarrufun önü açılacaktır.

Dünyadaki BIM kullanımına baktığımızda gelişmiş
ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin birbirinden
ayrıştığını görüyoruz. Ayrıca BIM kullanımının Kuzey
Amerika, Avrupa, Asya, Okyanusya, Güney Amerika,
Orta Doğu ve Afrika olmak üzere coğrafi olarak da
ayrıldığını görebiliriz. Wooyoung Jung ve Ghang Lee’nin
2015 yılında yaptıkları araştırma sonuçları Tablo 1’de
verilmiştir. Araştırma tecrübe (yıl olarak BIM kullanım
süresi), kullanım oranı (BIM kullanılarak yapılan
projelerin yüzdesi) ve ankete katılanların uzmanlık
seviyesi (uzman veya ileri seviye kullanıcıların oranı)
olmak üzere üç kategoride yapılmıştır. Standart
sapma değerleri de verildiği için cevapların dağılımları
daha net anlaşılabilir. Bu çalışmaya Türkiye de dahil
edilmiş ve Avrupa bölgesi içinde değerlendirilmiştir.

Tablo 1.Dünya Genelinde BIM Kullanımı [1]

KUZEY AMERİKA
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Dünyada
BIM konusunda yoğun çalışmaların yapıldığı iki
devlet olarak ortaya çıkmaktadır. ABD, 2003 yılında
ulusal BIM programını oluşturmuş ve birçok devlet
ve araştırma kurumu ile dernek ortak çalışmalar
yapmaya başlamıştır. Buna rağmen bugüne kadar
ortak bir ulusal standart geliştirilememiştir. Bu yüzden
her kurum kendi BIM standardını uygulamaktadır.
A.B.D.’deki inşaat firmalarının %72’sinin BIM
teknolojisini kullandığı tahmin edilmektedir[2].
2010 yılında Wisconsin eyaletinde 5 milyon $’dan
büyük bütçeli kamu projeleri ve 2,5 milyon $’dan
büyük bütçeli özel projelerde BIM teknolojilerinin
kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Şu an buna benzer
yasal zorunluluk birçok eyalette de başlamıştır. 2012
rakamlarına göre ülke genelinde BIM’in benimsenme
oranı %70’lerin üzerindedir. 2019 yılında bu değerin
çok daha yukarılara çıkmaması tahmin edilmektedir.
Kuzey Amerika’nın diğer ülkesi Kanada’da
ise durum biraz daha farklıdır. Kanada inşaat
sektörünün %31’inin BIM teknolojisini kullandığı
tahmin edilmektedir [3]. Kanada’da şu an için
BIM kullanımı ile ilgili kamu veya özel projelerde
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zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak konu hakkında
bir yol haritası, ulusal standart ve kullanım
zorunlulukları gibi konular ülke gündemindedir.
AVRUPA
Avrupa Birliği genelinde BIM konusu ciddiyetle
ele alınmaktadır. Birlik içinde BIM teknolojisinin
yaygınlaştırılması için bir görev grubu oluşturulmuş
ve bu grup tarafından rehber kitaplar yayınlanmıştır.
Hem birlik genelinde hem de ülkeler bazında kılavuz
ve standart oluşturma, eğitim gibi konularda
yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Ülkeler bazında
bakıldığında Avrupa’da BIM kullanımı homojen bir
yapıda değildir. Özellikle İngiltere ve İskandinav
ülkeleri BIM konusunda oldukça yol kat etmiştir.
Batı Avrupa ülkeleri bunları takip etmeye çalışırken,
Doğu Avrupa ülkeleri ise diğerlerine göre oldukça
geriden gelmektedir. 2019 yılında Avrupa Birliği
tarafından yayınlanan Avrupa inşaat sektöründe
BIM konulu raporda İskandinav ülkelerini temsilen
Danimarka, Batı Avrupa ülkelerini temsilen Fransa
ve Doğu Avrupa ülkelerini temsilen Polonya
üzerinden araştırma yapılmıştır. Bu rapordaki
BIM kullanım oranları Şekil 1’de verilmiştir.
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2016 yılından itibaren zorunlu hale gelmiştir.
Hong Kong’da BIM teknolojisinin kullanımı 2006
yılına dayanmaktadır. O yıldan bugüne ülkede
BIM kullanım kılavuzu, standartlar, kütüphane
geliştirme kılavuzu vb. birçok belge geliştirilmiştir.

Şekil 1. Avrupa Birliği İçindeki Üç Farklı Ülke
Grubunu Temsilen BIM Kullanımı [4]

İngiltere’de 2016 yılından itibaren merkezi
hükümetin tüm kamu inşaat projelerinde 2.
Seviye BIM kullanımı zorunludur. İngiltere’de
sektörün %69’unun BIM teknolojisini kullandığı
tahmin edilmektedir. Farkındalık oranı ise %98
olarak Dünya’daki en yüksek değere sahiptir.

Şekil 2. İngiltere’de BIM Farkındalığı [5]

Çin’deki duruma baktığımızda büyük inşaat
firmalarının BIM teknolojisinden haberdar
olduğunu ve kullandığını görüyoruz. Ancak küçük
ve orta ölçekli firmalarla yerel işletmelerin büyük
çoğunluğunun BIM konusundan haberdar olmadığı
bilinmektedir. Ayrıca ülke genelinde herhangi bir
zorunluluk ve standart bulunmamaktadır[7].
ORTADOĞU
Orta Doğu’da BIM kullanımı düşük seviyelerde
olmasına rağmen çok sayıda bulunan büyük çaplı
inşaat projeleri BIM kullanımı için büyük bir alan
oluşturmaktadır. Bölgede Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Katar gibi
ülkelerde BIM farkındalığının olduğunu bilinmektedir.
Bölge genelinde inşaat sektöründe BIM konusunda
5 yıldan fazla tecrübeye sahip kişiler toplam BIM
kullanıcılarının %29’unu oluşturmaktadır[8]. Bölgedeki
büyük projelerde yer alan uluslararası firmaların varlığı
BIM kullanımının artmasını sağlayacaktır. Dubai’de 20
kattan yüksek hastane, okul, kamu binası vb. nitelikli
binaların projelerinde BIM kullanımı zorunludur.
Diğer bölge ülkelerinde böyle bir zorunluluk yoktur.

Avrupa BIM pazarının 2016 yılında 1.8 milyar Euro
değerinde olduğu ve 2023'te % 13 büyüyerek 2.1
milyar Euro'ya ulaşacağı tahmin edilmektedir[4].
ASYA
Asya kıtasına bakıldığında BIM kullanımının
en yaygın olduğu ülkelerin Singapur, Güney
Kore ve Hong Kong olduğu görülmektedir.
Singapur hem Asya içinde hem de Dünya genelinde
BIM kullanımında başı çeken ülkelerden biridir. 2012
yılından itibaren tüm kamu inşaat projelerinde BIM
kullanımı zorunludur. “BIM e-submission” adı verilen
Dünyada ilk elektronik ortamda proje gönderim
sistemi Singapur’da kurulmuştur. BIM e-submission
sistemi kullanımı 2013 yılından itibaren kademeli
olarak zorunlu hale gelmiştir. En son yapılan
değişiklikle 2015 yılından itibaren 5.000 m2’den
büyük tüm yeni projelerde zorunlu olmuştur[6].

Şekil 3. Orta Doğu Ülkelerindeki İnşaat
Projelerinde BIM Kullanım Durumu[8]

Şekil 3’deki grafik 2017 yılı itibariyle bölge
ülkelerindeki BIM kullanımını oldukça net bir şekilde
açıklamaktadır. Grafikte “düşük seviye” projelerin
%30’undan azında BIM kullananların oranını,
orta seviye %30 ile %60 arasında BIM kullanımını,
yüksek seviye ise projelerin %60’dan fazlasında
BIM kullananların oranını ifade etmektedir.

Güney Kore’de tüm kamu projelerinde ve 50 milyon
$’ın üzerindeki tüm projelerde BIM kullanımı
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AFRİKA
Afrika ülkeleri de Orta Doğu ülkelerinde olduğu
gibi büyük inşaat projelerine sahne olduğu için
BIM konusunda oldukça geniş bir kullanım alanına
sahip olması beklenmektedir. Ancak şu an için
Afrika ülkeleri içinde kayda değer bir BIM kullanımı
görülmemektedir. Buna rağmen BIM konusunda
kıta içinde Kuzey Afrika farkındalık anlamında önde
bulunmaktadır. Ayrıca Güney Afrika ve Nijerya
gibi ülkelerde BIM kullanılarak projeler yapıldığı
bilinmektedir. Güney Afrika 2010 yılındaki Dünya
Kupası için yapılan inşaat projelerinde ilk kez BIM

ile tanışmıştır ancak bugüne kadar herhangi bir
kullanım zorunluluğu getirilmemiştir. Orta Afrika ise
bu konuda en gerideki bölge konumundadır[9].
Abdullahi B. Saka ve arkadaşları tarafından 2019
yılında yapılan çalışmada farklı ülkelerdeki BIM
farkındalık oranları yayınlanmıştır. (Tablo 2) Her
ne kadar farkındalık değerleri yüksek görünse
de BIM kullanımı bu değerlerin çok altındadır.
Değerlerin yüksek çıkmasının en büyük nedeni
ankete katılım sayılarının düşük olmasıdır.

Tablo 2. Afrika Ülkelerinde BIM Farkındalık Oranları[9]

SONUÇ

KAYNAKLAR

BIM teknolojisinin Dünya genelinde yaygınlaşmasının
önünde birçok önemli engel bulunmaktadır. Bu
engellerden bazıları coğrafi olarak bölgeye özgüyken
bazıları sürece adaptasyonla ilgili küresel nedenlerdir.
İlki bu alanda bulunan çok fazla sayıdaki yazılım
ve bu yazılımların arasındaki iletişimi sağlayacak
protokollerdir. Şu an Dünya’da herkes tarafından bilinen
birkaç yazılımla birlikte 280’in üzerinde BIM sürecinde
kullanılabilecek platform/yazılım bulunmaktadır[10].
Bu yazılımların ortak bir dil üzerinden iletişim
sağlayabilmeleri için IFC dosya protokolü geliştirilmiştir.
Bu protokolün yaygınlaşması ile birlikte bu sorunun
aşılabilmesi mümkün hale gelecektir.

[1]The Status of BIM Adoption on Six Continents,
Wooyoung Jung, Ghang Lee, 2015
[2]NBS National BIM Report 2019
[3]Study on the Development of BIM/DPD Around the
World and Relevant Application in Western Canada
[4]https://www.bimcommunity.com/news/load/421/
bim-in-canada-the-movement-towards-a-betterbuilt-environment
[5]European Construction Sector Observatory Building
Information Modelling in the EU Construction Sector
2019
[6]Comparative Analysis of International and National
Level BIM Standardization Efforts and BIM Adoption,
Ruwini Edirisinghe, 2015
[7]An Overview of BIM Uptake in Asian Developing
Countries, Noor Akmal Adillah Ismail, 2017
[8]The Business Value of BIM in the Middle East
SmartMarket Report 2017
[9]A Scientometric Review and Metasynthesis of
Building Information Modelling (BIM) Research in
Africa, Abdullahi B. Saka, 2019
[10]Turning Point For The Construction İndustry, The
disruptive impact of Building Information Modeling
(BIM), 2017

Bir diğer önemli engel ise tasarımcıların projelerinde
kullanacağı nesneleri istenen ayrıntıda bulamamasıdır.
Üreticilerin ve tedarikçilerin tasarım firmalarına
sağladığı nesnelerin çeşitliliği ve içerdiği bilgi (ayrıntı)
seviyesi birçok proje için yeterli değildir. Üretici firmalar
bir an önce ürünlerini BIM platformuna taşımaları ve
projelerde kullanılmalarını sağlamalıdırlar. Bunlardan
başka tüm Dünya’da kabul görmüş küresel bir BIM
standardının olmaması ve yetişmiş yeterli insan
gücünün eksikliği de çözüm bekleyen konulardır. Ayrıca
projelerde BIM sürecini kimin organize edeceği, bir
projedeki farklı disiplinlerin sorumluluk ve yetkilerinin
belirlenmesi, proje sürecinin kontrolü gibi sorumluluk ve
roller ile ilgili henüz net olarak cevaplanmamış sorular
BIM sürecinin benimsenmesini ve yaygınlaşmasını
yavaşlatmaktadır.•
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Makale
Ticari Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Yöntemleri
Energy Efficiency Methods in Commercial Refrigeration Systems
Hüseyin BULGURCU
ÖZET
Bilindiği gibi iklimlendirme ve soğutma sistemleri
dünya yıllık enerji tüketiminin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır ve doğrudan veya dolaylı olarak
küresel ısınmaya neden olmaktadır. Ticari soğutma
sistemleri de bu tüketimde önemli bir paya sahiptir.
Ticari soğutma sistemleri, meyve sebzelerin
hasattan soframıza gelinceye kadar oluşturulan
soğuk zincirde önemli bir halkayı oluşturmaktadır.
Ülkemizde ticari soğutma sistemleri standart ürün
boyutlarına sahip olmadıklarından enerji verimliliği
için bir etiketleme yapılamamaktadır. Ancak
gerek enerji tüketimi ve gerekse sera etkisinin
azaltılması yönünden enerji verimliliğinin sürekli
iyileştirilmesi hedeflenmelidir. Enerji verimliliği
için birçok yöntemler uygulanabilir. Bu çalışmada
kabin ısı yalıtımının iyileştirilmesi, ısı köprülerinin
ve hava sızıntılarının azaltılması, buharlaşma
ve yoğunlaşma sıcaklıklarının değiştirilmesi,
kompresörlerin, kondenser ve evaporatör fanlarının
yüke bağlı olarak değiştirilmesi, yüksek verimli
aydınlatma vb. gibi yöntemler tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ticari soğutma, enerji verimliliği,
market soğutucuları, market dondurucuları.
ABSTRACT
As is known, air conditioning and cooling systems
are an important part of the world’s annual energy
consumption and cause global warming, directly or
indirectly. Commercial refrigeration systems also have
a significant share in this consumption. Commercial
refrigeration systems constitute an important ring in
the cold chain formed until the arrival of the fruits of
the fruit plants. Since commercial cooling systems in
our country do not have standard product dimensions,
labeling for energy efficiency is not possible.
However, both energy consumption and greenhouse
effect reduction should be aimed at continuously
improving energy efficiency. Many methods can be
applied for energy efficiency. In this work have been
discussed improvement of cabinet heat insulation,
reduction of heat bridges and air leaks, change of
evaporation and condensation temperatures, change
of compressors, condenser and evaporator fans
depending on the load, high efficiency lighting etc.
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Key Words: Commercial refrigeration, energy
efficiency, grocery refrigerators, grocery freezers.
1.GİRİŞ
Sera etkisi ile toplam gaz alınımlarının %4,5’ine tekabül
eden soğutma ve klima sektörü, dünya genelindeki
elektrik tüketiminin %15’ini temsil etmektedir [1].
Soğutma, buzdolabında veya derin dondurmada
gıda maddelerinin ve içeceklerin muhafaza
edilmesiyle hasat sonrası ve üretim sonrası kayıpların
azaltılmasında hayati bir role sahiptir. Bu nedenle,
Avrupa Birliği (AB) gibi gelişmiş ekonomilerde ve
giderek gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliğine
önemli katkılar sağlamaktadır. Gıda güvenliği ve gıda
kalitesinin korunması hayati önem taşır. Soğutuculu
depolama ayrıca, gıda güvenliğini daha da artırmak
için tarımsal üretimin mevsimsel dalgalanmalarını
düzeltmek için önemlidir. Yeterli soğutmanın
olmaması nedeniyle ortaya çıkan gıda kaybı, AB gibi
gelişmiş ülkelerde (ve genellikle gelişmekte olan
ülkelerde %23) üretimin %9’u olarak (IIR 2009) tahmin
edilmektedir. Nüfus artışı, gıda kaynaklarından daha
fazla olduğu için artan kentleşmeyle birlikte güvenli
gıda taşımacılığı ve depolamaya olan güven artmıştır
ve bu nedenle küresel olarak gıda soğutucu zincirlerin
kullanımında önemli bir artış beklenmektedir. Bununla
birlikte, AB’de besin tedarik zinciri zaten çok gelişmiş
bir soğutma altyapısına sahiptir ve gelecekteki
büyüme düşük olacaktır - örneğin AB için gıda
perakendeciliğinde ticari soğutma için yıllık %0,24’lük
bir büyüme oranı beklenmektedir (JRC 2014) [2].

Şekil 1. AB soğutma sektöründe sadece soğutma amaçlı
enerji tüketimi, 2010’da ekipman türüne göre dağılmıştır [2].
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Gıda endüstrisinde, büyük depolarda veya orta boy
depolarda ve hipermarketlerde soğutma işlemleri için
önemli miktarda enerji (%30 ila %80) kullanılmaktadır
[1]. Kullanıcıların tasarruf etmek istediği ilk harcama
budur, ancak tasarruf yöntemleri oldukça az bilinir.

yöntem sıralanabilir. Ancak bu yöntemlerin
değerlendirilmesinde verim artış oranları,
ilk yatırım maliyetleri ve geri ödeme süreleri
dikkate alınmalı, öncelikli olarak seçilecek
yöntemler bu üç kritere göre belirlenmelidir.

Önceki ABD Başkanı Obama’nın İklim Eylem Planı’nı
takiben, Şubat 2014’te ABD Enerji Bakanlığı,
ticari soğutma sistemleri için yeni enerji verimliliği
standartları yayınladı. Enerji Bakanlığı (DOE),
gelecek 30 yıllık süre boyunca yeni standartların,
karbon kirliliğini 142 milyon ton (14,3 milyon ABD
evinde elektrik tüketimi karşılığı) azaltacağını ve
işletmelerin enerji faturalarında da 11,7 milyar
dolar tasarruf edeceğini düşünüyor [3].

Amerika Birleşik Devletleri Arizona
Phoenix bölgesinde yapılan bir araştırma
sonucunda Şekil 2’deki gibi bir enerji
tasarruf potansiyeli ortaya çıkmaktadır.

Büyük marketlerde yaygın olarak kullanılan
büyük ticari buzdolapları, yılda 17.000 kWh enerji
tüketebilir. Amerikan Enerji Bakanlığına göre
büyük bir ticari dondurucu 38.000 kWh’e kadarını
kullanabilir. Kaliforniya’daki Axiom Enerji şirketi,
soğutma maliyetlerinin tipik bir süpermarketin
elektrik faturasının %50’sini oluşturduğuna dikkat
çekti. Şirket buzlu su depolama ile oluşturulan
soğutma pili sayesinde, 6 ila 12 saat boyunca enerji
depolamak suretiyle, süpermarketlerde ve büyük
gıda dağıtım merkezlerinde elektrik talebini %40
oranında düşürülebileceğini ifade etmiştir [3].
Doksanlı yılların başlarında çok uluslu büyük
marketlerin ülkemize girmesiyle profesyonelleşen
sektör büyük yatırım şirketleri için çekim
merkezidir. 2016 yılı sonu itibarı ile ülkemizdeki
gıda amaçlı marketlerin toplam sayısı 29.445
olmuştur [4]. Yine 2014 istatistiklerine göre
ülkemizdeki bakkal, büfe ve bayilerin sayısı
170.105’tir [5]. Bu irili ufaklı marketlerin, bakkal
ve büfelerin toplam enerji tüketimlerinin %50’si
soğutma amaçlı olduğu kabul edilirse tasarruf
potansiyelinin büyüklüğü ortaya çıkacaktır.
Ülkemizde ticari soğutucuların birçoğu ile ilgili
belirlenmiş bir standart bulunmadığından enerji
sınıfları ve performans test yöntemleri bilinmemekte,
dolayısıyla bu cihazların enerji verimlilikleri,
üretici firmaların kendi özgün tasarımlarına bağlı
olarak çok değişkenlik arz edebilmektedir.

Şekil 2. Arizona Phoenix bölgesinde ticari
soğutma enerji kullanımı [6]

2015 İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları
Derneği istatistiklerine göre (katılan firma sayısı
80 adet) yurt içinde satılan soğutma gruplarının
(yoğuşma üniteleri hariç) sayısı 2.434’tür [7].
Yine Türkiye’de 2015 yılı sonu itibarıyla kiralanabilir
soğuk hava deposu kapasitesi 10 milyon metreküp
seviyesine ulaşmıştır [8]. Bu rakamlara ticari kabin ve
dolap üreten küçük üreticileri de eklediğimizde ticari
soğutma sektörünün büyüklüğü ortaya çıkmaktadır.
Ticari sektördeki soğutma uygulamaları, bağımsız
konut tipi soğutuculardan büyük merkezi süpermarket
soğutma sistemlerine kadar çok çeşitli teknolojileri
içerir. En yaygın soğutma uygulamaları şunları içerir:
•Market Soğutma Sistemleri: Market depoları
iki ayrı bileşene sahiptir: 1) vitrinler ve 2) mekanik
ekipman ve kontroller de dahil olmak üzere merkezi
soğutma sistemi. Marketler, soğutma enerji
kullanımının yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

2.TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARI VE
ENERJİ TASARRUF POTANSİYELİ

•İçecek Soğutucuları: İçecek soğutucuları toplam
soğutma enerjisinin yaklaşık %5’ini tüketir.

Ticari soğutma sistemlerinde uygulanabilecek enerji
tasarruf yöntemleri; yeni kurulan sistemlerde ve
mevcut sistemlerde uygulanabilecek yöntemler
olarak sınıflandırılabilir. Bu konuda onlarca

•Erişilebilir Buzdolapları ve Derin
Dondurucular: Erişilebilir buzdolapları ve
derin dondurucular genel olarak soğutma
enerjisinin yaklaşık %12’sini oluşturmaktadır.
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•Soğutmalı Otomatik Satış Makineleri: Soğutmalı
otomatik satış makineleri, ticari sektör soğutma
enerji kullanımının yaklaşık %13’ünü tüketmektedir.
•Girilebilir Soğutucular ve Derin
Dondurucular: Soğutma enerjisi kullanımının
yaklaşık %18’ini girilebilir soğutucular
ve dondurucular oluşturmaktadır.
•Buz Makineleri: Buz yapma, soğutma
enerjisinin yaklaşık %10’unu oluşturur.

•Diğer Uygulamalar: Ticari soğutma ayrıca su
soğutucu, içecek olmayan mağazalar ve konut
tipi buzdolabı / dondurucu kombinasyonları gibi
geniş bir yelpazede çeşitli diğer uygulamaları
içerir. Piyasanın bu bölümü soğutma enerjisinin
yaklaşık %8’ini kullanmaktadır[4].
Ticari soğutmada enerji verimliliğini artırmak için
önemli fırsatlar mevcuttur. Bu teknolojilerin her biri
için maliyet-etkin enerji tasarrufu potansiyelinin
tahmini aşağıdaki Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. Ticari soğutma sistemlerinde enerji tasarruf potansiyeli [9]

3. TİCARİ SOĞUTMA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNTEMLERİ
Soğutma sistemleri için enerji tasarrufu ve enerji
maliyetlerini düşürme fırsatı, özel uygulamaya
bağlı olacaktır. Enerji verimliliği için uygulanabilecek
yöntemlerin bir kısmı sadece yeni sistemlere veya
büyük revizyon gerektiren sistemlere uygulanabilir:
•Yalıtım kalınlığının arttırılması
•Verimli kompresör ve serpantin uygulamaları
•Isı geri kazanım sistemi
•Evaporatif kondenser uygulamaları
•Sıvı basınç yükselticileri
•Ortam aşırı sıvı soğutucuları

Bazı verimlilik yöntemleri de mevcut ticari
soğutma sistemlerine uygulanabilir:
•Yüksek verimli evaporatör/kondenser fan motorları
•Değişken basma hattı kontrolleri
•Buğu önleyici ısıtıcılar
•Buz çözme (defrost) kontrolleri
•Mekanik aşırı sıvı soğutucuları
•Vitrin dolaplara kapı eklenmesi
•Verimli aydınlatma
Aşağıdaki Tablo 2, seçilen enerji verimliliği
yöntemlerinin farklı soğutma teknolojilerine
uygulanmasını göstermektedir.

Tablo 2. Ticari soğutma enerji verimliliği yöntemleri [9]
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3.1 Yüksek Verimli Evaporatör ve
Kondenser Fan Motorları

elektriksel olarak basit ve ucuzdur (Şekil 3).

Bu küçük fanlar tipik olarak bir beygir gücünün
onda birinden daha düşüktür. Bir markette
bunlardan yüzlerce bulunabilir, bu nedenle enerji
tüketimi önemli olabilir. Evaporatör fanları için
yüksek verimli motorlar belirlemek neredeyse
her zaman iyi bir yatırımdır ve ayrıca yenileme
sonrasında da uygulanabilir. Enerji tasarruflarının,
donduruculardaki soğutma sisteminin elektrik
kullanımının yaklaşık %2’si, erişilen buzdolaplarında
%7, market vitrinlerinde %8, buz makineleri için
%5, otomatik satış makineleri için %14 ve içecek
soğutucuların %29 olacağı tahmin edilmektedir.
Yüksek verimli motorları kondenser fanları için de
düşünmek iyi bir fikirdir. Sistemin enerji tasarrufu
tahminleri %3 ila 5 arasında değişmektedir.
Fan üreticileri, motor boyutunu ve kanat
tasarımını, çoğu koşulda kabinden beklenen yükü
karşılamak için evaporatör serpantini ile eşleştirir.
Yüksek verimli evaporatör fan motorları, motor
mili çıkış gücü üretmek için daha az elektrik
enerjisi harcayarak enerji tüketimini azaltır.
Neredeyse tüm ucuz fan motorları ya gölgeli kutuplu
ya da daimi ayrık kapasitörlüdür (PSC) ve aynı
durum, temel ticari soğutma ekipmanlarındaki fan
motorları için de geçerlidir. Ancak gölgeli kutuplu
motorların tipik motor verimliliği %20’den daha azdır
ve verimsizdir [10]. Ancak gölgeli kutuplu motorlar

Şekil 3. Gölge kutuplu fan motoru

Bir PSC motorunda, ana sargının yanında küçük
bir başlatma sargısı da mevcuttur. Başlatma
sargısı, ana sargıya paralel olarak ve bir kapasitör
ile seri olarak bağlanır. Bu tasarım sayesinde PSC
motorları gölgeli kutuplara kıyasla daha verimli
olup motor boyutuna, tasarımına ve üreticisine
bağlı olarak %25 ila %40 arasında değişiyor. Gölgeli
kutuplu motor fanları kullanan ticari soğutma
cihazlarında enerji verimliliği, PSC motorlarla
değiştirilerek önemli ölçüde iyileştirilebilir (Şekil 4).
Elektronik Kontrollü Motorlar (ECM) (ayrıca fırçasız
daimi mıknatıslı motor olarak da bilinir) üçüncü bir
elektrik motoru tipi olup, hem gölgeli kutuplu hem
de PSC motorlardan daha verimlidir. Bu motorlar
çoğunlukla AC akımından kurtulmalarına izin veren
dâhili bir invertör ile çalışan üç fazlı DC motorlardır.
Ayrıca daimi mıknatıslı rotoru vardır. Elektronik bir
kontrol cihazı motora güç sağlar ve bu sinyaller
motorun içinde farklı sargı gruplarını yönlendirir.
Kontrolör, istenen hız ve tork çıkışını korumak için
bu güç darbelerini modüle eder. Sonuç, sabit torku
muhafaza edebilen ve hızını değişen, dolayısıyla
ticari soğutma teçhizatında kullanılan boyutlarda
yüzde 60-70 oranında yüksek işletme verimliliği
sağlayan bir motordur. Bununla birlikte, ECM
motorları eşdeğer PSC motorlardan iki kat daha
fazla ağırlığa sahip olabilir ve daha pahalıdır (Şekil
5). Ancak gölge kutuplu motorlar yerine takıldığında
1,5 yılda kendi fiyatını amorti etmektedir [11].

Şekil 4. Daimi ayrık kapasitörlü fan motoru (PSC)

Şekil 5. Elektronik Kontrollü Fan
Motorunun (ECM) sökülmüş hali
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Evaporatör fan motoru kontrolörleri, fan motorlarının
kabindeki değişen koşullara uyacak şekilde değişken
hızda çalışmasına izin verir. Karlanma dönemlerinde
fan motor gücü gereksinimleri artar; buz çözme
sonrası dönemde güç gereksinimleri azalır. Evaporatör
fanı hızları, ürün yüklemesi, ortam koşulları veya diğer
faktörlere bağlı olarak artan veya azaltılmış soğutma
yükünü hesaba katacak şekilde de modüle edilebilir.
Fan hızını koşullara uygun olarak değiştirmek,
daha dengeli hava tahliyesi hava sıcaklıklarını
(ve dolayısıyla daha kararlı ürün sıcaklıklarını)
sağlayabilir ve serpantin performansını artırabilir.
Evaporatör fan motoru kontrolörleri, farklı ortam
nem oranlarında ve farklı sıcaklık seviyelerinde
bile daha verimli çalışmasına izin verebilir.
3.2 Yüksek Verimli Kompresörler ve
Değişken Hızlı Kompresör Yönetimi
Yüksek verimli kompresörlerin enerji tasarrufu
potansiyeli buz makinelerinde %6, satış makineleri ve
içecek soğutucularında %9, erişilebilir buzdolaplarında
%12, dondurucular için %16 olarak hesaplanmaktadır.
Ticari soğutma sistemlerinde kompresörlerinin
verimliliğini artırmak için çeşitli teknolojiler mevcuttur.
Bazen değişken hızlı motorları içeren yüksek
verimli pistonlu ve sarmallı (scroll) kompresörlerin
hepsi, ticari soğutma sistemlerinde yaygın olarak
kullanılan geleneksel pistonlu kompresörlere kıyasla
enerji tüketimini azaltma potansiyeline sahiptir.

basınç dengelenir. Orta basınçta soğutucu akışkan
buharı, kondenser yerine soğuk olan evaporatörde
yoğunlaşır. Dışarı atılması gereken ısının bir kısmı,
bu süre zarfında evaporatöre verilmiş olur, böylece
sistemin genel performansı azalır. Ayrıca bu biriken
sıvı kompresör tekrar çalıştığında kartere dönerek
sıvı vuruntusuna, yağın köpürmesine neden olabilir.
Değişken hızlı çalıştırma, kompresörün devre dışı
olduğu zamanı ve buna bağlı verimsizlikleri ortadan
kaldıracak veya önemli ölçüde azaltacaktır.
Değişken hızlı kompresörlerde kompresör yönetimi
genellikle emme tarafı basıncına bağlı yapılır. Emme
hattına monte edilen bir basınç duyargası dönüş
basıncını algılar. Bu basınç kontrol aralığı soğutucu
akışkan cinsine, uygulama tipine (donmuş muhafaza,
soğuk muhafaza vb.) bağlı olarak değişmektedir.
Emme hattı basıncı yüksek algılanıyorsa evaporatöre
giren soğutucu akışkanın hızlı buharlaştığı, dolayısıyla
soğutma yükünün fazla olduğu kabul edilir ve
kompresör hızı kontrol cihazı tarafından oransal
olarak arttırılmalıdır. Tersine emme hattı basıncı
düştüğünde buharlaşmanın yavaşladığı dolayısıyla
yükün azaldığı kabul edilir. Bu durumda kompresör
devir sayısı kontrol cihazı tarafından azaltılır.
Şayet bir süpermarket soğutmasında kapasite
kontrolü yapılıyorsa bu durumda hız kontrolü
yerine, yüke bağlı olarak devreye giren kompresör
sayısının arttırılması söz konusudur.

Sarmal kompresörler gazları, sabitlenmiş ve
dönen iki spiral arasına sıkıştırır. Bu yöntem
geleneksel kompresörlerin temelinden farklıdır.
Yüksek verimli pistonlu kompresörler, sarmallı
kompresörlere göre daha verimli veya daha
etkilidir. Bununla birlikte, sarmal kompresörlere
kıyasla, gürültü, maliyet ve güvenilirlik gibi
konularda bazı dezavantajları bulunmaktadır.

3.3 Değişken (Yüzer) Basma Basıncı Kontrolleri

Değişken hızlı kompresörler, motorun farklı hızlarda
çalışmasını sağlayan bir elektronik kontrol (frekans
dönüştürücü) ile gerçekleştirilir. Değişken hızlı
kompresörler enerji tüketimini üç şekilde azaltır:

Yüzer basma basınç kontrolleri genellikle yeni
sistemlerde standart özelliklerdendir. Market
soğutma sistemleri için tahmini tasarruf
yüzdesi %3 ila %10 arasında değişmektedir.

1.Kısmi yükte çalışması sırasında soğutucu akışkan
debisi azaltıldığında, kondenser ve evaporatörde
basınç düşmeleri azalır, bu da verimliliği arttırır.

Kondenser basıncını ayarlanabilir bir değerde
sabit tutacak şekilde fan hızını ayarlayan
kontrol cihazları mevcuttur (Şekil 5).
Benzer şekilde sıvı hattı sıcaklığına bağlı olarak fan
hızını modüle eden cihazlar da bulunmaktadır.

2.Yük değişmelerine uyum sağlanması,
kompresörlerde iki konumlu kontrollerde meydana
gelen kısa devreli çalışmayı ortadan kaldırır.

Değişken (yüzer) basma basınç kontrolleri,
kompresör basınçlarının dış ortam koşullarına göre
değişmesine izin verir. Dış sıcaklık düştüğünde
basma hattı basıncı da kademeli olarak
düşüldüğü için sıkıştırma oranı düşürüldüğünden,
kompresör enerji maliyetinde tasarruf sağlar.

3.İki konumlu kontrolde bekleme sırasında, sistemdeki
60

EKİM KASIM ARALIK 2019 • YIL: 22 • SAYI: 87

Makale

Şekil 5. Basma hattı basıncını kararlı halde tutan fan hız kontrolü [12]

3.4 Sıvı Basınç Pompaları
Bilindiği gibi kondenser çıkışından genleşme valfi girişine
kadar sistemdeki susturucu, regülatör, yağ ayırıcı, sıvı
deposu, filtre-kurutucu, servis valfleri ve solenoid
valfler basınç kayıplarına neden olarak kompresör
enerjisinin önemli bir kısmını sıvı hattında harcamış olur.

Sıvı basınç pompaları, sistem verimliliğini artırmak
için sıvı hat basıncını yükselten küçük soğutucu
akışkan pompalarıdır (Şekil 6). Hava soğutmalı
kondenserli sistemler için dış hava sıcaklığı düştükçe
etkinlik kazancı da artar. Enerji tasarrufu pompasız
sistemlere göre %20’ye kadar çıkabilir [13].

Şekil 6. Sıvı basınç yükseltici (pompa) uygulaması [14]

3.5 Buğu Önleyici Isıtıcı Kontrolleri
Buğu önleyen ısıtıcılar, yüksek nem koşullarında
dış yüzeylerini yoğuşmadan uzak tutmak için
neredeyse tüm düşük sıcaklıklarda ve birçok
orta sıcaklıklı vitrinlerde monte edilen elektrikli
ısıtıcılardır. Genellikle her zaman açıktırlar. Buğu
önleyen ısıtıcı kontrolleri mağazadaki nem koşullarını
algılar ve ihtiyaç olmazlarsa ısıtıcıları kapatır.
Enerji tasarrufu tahminleri, bakkal vitrinlerinde
yaklaşık %6, dondurucularda %14 ve erişilebilir
buzdolaplarında %20 arasında değişmektedir.
Soğutmalı vitrinler, cam kapılardaki yoğunlaşma
ve don oluşmasını önlemek için dirençli ısıtıcılar
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kullanmaktadır (Şekil 7). Bu buğu önleyici ısıtıcılar,
soğutucu kabine ısı da ekler ve bu soğutma
sistemi ile giderilmelidir. Genellikle ısıtıcılar
sürekli çalışırlar, onları periyodik olarak kapatan
kontroller eklenerek tasarruf sağlanabilir.
En yaygın nem kontrolü, ayarlanan dış ortam
neminde ısıtıcıları açar / kapatır. Daha ileri
seviyeli bir alternatif, duyarga ile ölçülen neme
dayanarak ısıtıcıları farklı süreler için açar /
kapatır. Düşük dış ortam nem seviyelerinde buğu
önleyen ısıtıcılar tamamen kapalı olabilir.
Elektrikli buğu önleyici ısıtıcıların, kapı
çerçevesinin etrafında akan sıcak bir gaz hattı
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ile değiştirilebilmesi mümkündür. Üreticiler
bunun uygulanması zor bir teknoloji olduğunu

iddia etse de konut dondurucularında yaygın
ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır [12].

Şekil 7. Buğu önleyici ısıtıcı kontrollerinin soğutucu ve dondurucu kabinlere yerleştirilmesi [12]

3.6 Buz Çözme (Defrost) Kontrolleri
Soğutulan bölgedeki hava soğutulduğunda, buhar
evaporatör serpantini yüzeyinde yoğunlaşır.
Evaporatör serpantini 0°C'nin altında olduğu
buzdolapları ve derin dondurucularda, bu
su toplanırken donar ve böylece buz oluşur.
Donma, serpantinden havaya ısı aktarımı için ısıl
direnci arttırarak ve hava akışını engelleyerek
soğutma performansını düşürür. Buz çözmenin
(defrost) yapıldığı yöntem ve buz çözme çevrim
kontrolü, enerji tasarrufuna neden olabilir.
Evaporatör serpantininin çözündürülmesi için
kullanılabilen birkaç yöntem vardır: Çevrim dışı
buz çözme, elektrikli buz çözme ve sıcak-gazlı
buz çözme. Çevrim dışı buz çözme, evaporatör
fanını çalıştırırken serpantine gelen soğutucu
akışını kapatmayı içerir. Bu yöntem, havanın suyun
donma noktasının üstünde olduğu dolaplarda ve
donmayı eritmek için kullanılabilir. Elektrikli buz
çözme, hava sıcaklığı serpantini çözecek kadar
yüksek olmadığında ve ürün sıcaklığında önemli bir
yükselişi engellemek için buzun çabucak çözülmesi
için kullanılır. Elektrikli buz çözme, evaporatör
serpantine veya serpantin yakınında bulunan bir
elektrik direnci ısıtıcısının kısa süre içinde eritilmesi ile
gerçekleşir. Genelde + muhafaza ortamlarında havalı
buz çözme (fan sürekli çalıştırılır), -10°C muhafaza
ortam sıcaklıklarına kadar sıcak gazlı buz çözme,
-18°C ve daha alt muhafaza sıcaklıkları için elektrik
dirençli buz çözme yöntemleri önerilmektedir.
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Sıcak gaz buz çözme yöntemi evaporatörü soğutucu
akışkan ile ısıtmak için sıcak kompresör basma
hattı gazı kullanımını içerir. Elektrik kullanımı,
elektrikli eritme yöntemine kıyasla azaltılırken,
bu yöntemde kondenserden atılan mevcut ısı
kullanılır. Sıcak gaz buz çözme sistemi elektrikli
buz çözmeden daha karmaşık borulama ve kontrol
gerektirir. Ek bir dezavantaj, sıcak gaz ve soğuk
soğutucu akışkanının yer değiştirmesi ile soğutucu
akışkan boru hattına uygulanan termik strestir.
Buz çözme çevrimi geliştirilerek enerji verimli
buz çözme sistemleri oluşturulabilir. Evaporatör
bataryasında sıcaklık veya basınç düşüşünün
ölçülmesi, karlanma kalınlığının ölçülmesi ve
nemi algılama gibi çeşitli yollarla buz çözme
işleminin başlatılmasına talep kontrolleri
denir. Bu yöntemlerin tümü, doğru şekilde
kullanıldığında, buz çözmeyi başlatmak için basit
bir zamanlayıcı kullanmaktan daha etkilidir.
Talep kontrollü buz çözmedeki enerji tasarruf
potansiyeli, soğutma sistemi enerji kullanımının
yaklaşık %1 ila %6’sı arasında değişmektedir.
Ünitenin verimli çalışmasını sağlamak için
serpantinlerdeki kar oluşumunun kontrolü gereklidir.
Geleneksel olarak, buz çözme sistemleri basit
bir zamanlayıcı kullanarak düzenli aralıklarla
çalıştırılır. Bununla birlikte, bu tür sistemlerde çok
sık defrost yapılmasıyla, ya enerji boşa harcanır
ya da sistem performansının düşmesine neden
olur. Buz çözme işleminin sıcaklığa bağlı olarak
sonlandırılmasını kontrol etmeye yarayan bazı
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sistemler geliştirilmiştir. Serpantinler belirlenen bir
sıcaklığa (+4°C gibi) ulaştığında, buz çözücü kapanır.
Bununla birlikte, buzlar çözülse bile zamana bağlı
olarak soğutma çevriminin tekrar başlatılması
için ön görülen sürenin geçmesi beklenir.
Buz çözme çevrimi kontrolü, bu işlemin gerekli
olup olmadığını belirlemek için duyarga kullanımını
gerektirir. Toplanan veriler ya serpantinde sıcaklık
düşüşü ya da fotosel kullanarak kar oluşumunun
fiziksel kalınlığının saptanması olabilir (Şekil 8). Bu
iki yöntemden birincisinde, serpantin boyunca hava
akışının azalması buz oluşumunun bir sonucudur,
bu da serpantin ile ortam arasındaki sıcaklık farkının
artacağı anlamına gelmektedir. Ticari soğutma
kabinleri için parametrik kontroller üreten firma

ürünlerinde buz çözme çevrimi genelde iki adet
termistör duyarga ile yönetilmektedir. Duyargalardan
biri hava diğeri yüzey (boru) sıcaklığını ölçüyor. Bu
iki sıcaklık arasındaki fark belli değere ulaştığında
(örneğin 10°C) sistem evaporatör bataryasının
karlandığına karar veriyor ve buz çözme çevrimini
başlatıyor. Evaporatör yüzey sıcaklığı +4°C’ye
ulaştığında işlem tamamlanmış oluyor. Bununla
birlikte, serpantin üzerindeki buz oluşumunun
haricindeki faktörler (kirlilik gibi) hava akışının
azalmasına neden olabilir. İkinci yöntem daha doğru
ancak daha gelişmiş duyargaları gerektiriyor. Buz
çözme çevrimi kontrolü konusuyla ilgili önemli
araştırmalar yapılmış ve birkaç üretici bugün piyasada
bulunan denetleyicileri uygulamaya koymuştur.

Şekil 8. Talep kontrollü buz çözme işlemi için karlanma duyargası kullanımı [15]

3.7 Su Soğutmalı / Evaporatif Kondenser Kullanımı

3.8 Ortam Aşırı Soğutması ve Mekanik Aşırı Soğutma

Çoğu soğutma sistemi, ısıyı dışarı atmak için hava
soğutmalı kondenser kullanır. Su soğutmalı veya
evaporatif kondenserler, ortamdaki havayı soğutmak
için havanın yaş termometre sıcaklığından doğrudan
veya dolaylı olarak (soğutma kulesi) yararlanır.
Örnek olarak Balıkesir il merkezinde çalışan hava
soğutmalı ve evaporatif kondenserler kıyaslanırsa
(yazın ortalama en yüksek sıcaklık +31,3°C ve yaş
termometre sıcaklığı 23°C) aradaki fark 8,3°C
olup hava soğutmalı çevrimde STK değeri 2,65
olurken, evaporatif soğutmalı kondenserde STK
değeri 3,38’e çıkmaktadır (Solkane 8.0 yazılımı
kullanılmıştır). Evaporatif kondenser kullanımı ile
enerji tasarrufu tahminleri market soğutma sistemleri
için yaklaşık %3 ila %9 arasında değişmektedir.

Soğutucu akışkan sıcaklığı kondenserden ayrıldıktan
sonra genelde yoğuşma sıcaklığının altına düşer.
Bu sıcaklık farkına “alt soğutma” veya “aşırı
soğutma” adı verilir. Akışkanın sıvı hattında aşırı
soğutulması genleşme valfinden çıkan soğutucu
akışkanın ısı alma (entalpi) yeteneğini arttırır. Ancak
bu aşırı soğutmanın bir üst sınırı mevcut olup
10°C’nin üzerindeki aşırı soğutma durumunda
sıvı hattı basıncı düşmeye ve genleşme valfinde
yetersiz beslemeye neden olabilir. Kabaca her
1°C aşırı soğutmanın sistem performansını %1,5
oranında olarak iyileştirdiği söylenebilir [16].

Ülkemiz ticari soğutma sistemlerinde sulu
kondenser ve evaporatif kondenser kullanımı
işletme ve bakım gereksinimlerinden dolayı pek
yaygın değildir. Ancak yaz aylarında yükselen
basma hattı basınçları kompresörlerin aşırı güç
tüketimine ve arızalanmalarına neden olmaktadır.
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Ortam aşırı soğutmada, sıvı soğutucu akışkanının aşırı
soğutması için büyük boyutlu bir kondenser veya ilave
bir ısı değiştirici kullanımını içerir. Tasarruf tahminleri,
bakkal, market sistemleri için yaklaşık %1, girilebilir
soğutucular için yaklaşık %9 arasında değişmektedir.
Mekanik aşırı soğutmada, sistem kapasitesini
arttırmak ve verimliliği artırmak için sıvı soğutucu
akışkanın doyma basıncının altında etkili bir
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şekilde soğutulması yöntemidir (Şekil 9 ve
Şekil 10). Mekanik aşırı soğutma genellikle sıvıbuhar ısı değiştirici yardımıyla gerçekleştirilir.
Ancak hermetik kompresörlü sistemlerde
evaporatörden dönen kızgın buharın ısı değiştiricide
sıcaklığının arttırılması, kompresör motor

Şekil 9. Sıvı-buhar ısı
değiştirici uygulaması [16]

3.9 Isı Geri Kazanımı
Soğutma gruplarında diğer soğutma sistemlerinde
olduğu gibi kondenserde soğutucu akışkanın
önce kızgınlığı alınır, sonra soğutucu akışkan
yoğuşturulur ve aşırı soğutulur. Bu esnada ortama
önemli ölçüde ısı enerjisi bırakılmaktadır. Normalde
kondenserden atılan ısı enerjisi değerlendirilmez.
Kondenserlerin uygun tasarımı ve ilave tanzimlerle
kondenserden atılan enerji geri kazanılmakta ve
özellikle kullanım suyu ısıtılmasında kullanılmaktadır.

soğutulmasını olumsuz etkiler. Mekanik soğutmanın
sıvı hattından alınan sıvı enjeksiyon sistemi ile
yapılması kompresör sargıları için daha avantajlıdır.
Market soğutma sistemleri için enerji tasarruflarının
%25’i kadarı olduğu tahmin edilmektedir.

Şekil 10. Sıvı enjeksiyon
valfi uygulaması [17]

Bu atık ısı enerjisinin geri kazanımında, tüm
kondenser kapasitesinin geri kazanılmasına ısının
toplam geri kazanımı, kızgın gaz bölgesindeki
kapasitenin geri kazanılmasına ise ısının
kısmi geri kazanımı denmektedir [18]
Toplam ısı geri kazanımında sulu ve havalı
kondenserler ile kullanılır ve atılan ısının
tamamı suya aktarılarak binanın sıcak su
ihtiyacını karşılamak üzere kullanılabilir. Bina
sıcak su ihtiyacı olmadığı durumlarda su
soğutma kulesine yönlendirilir (Şekil 11).

i

Şekil 11. Su soğutmalı kondenserli cihazlarda toplam ısı geri kazanımı uygulama şeması [18]

Kısmi geri kazanımlı sistemde sulu ısı değiştirici
ile hava soğutmalı kondenser paralel veya seri
olarak bağlanır. Çevrimin kızgınlık alma kısmı ısı
değiştiricide suya ısı atılarak, yoğuşma ve aşırı
soğutma kısmı hava soğutmalı kondenserde
gerçekleştirilir (Şekil 12 ve Şekil 13).
Isı geri kazanım sistemleri, suyu ısıtmak için
vitrinlerden çıkan ısıyı kullanır. Isıtılan su miktarı
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duruma bağlı olacaktır. Bununla birlikte, 7,5
BG’lük bir kompresör, orta boy bir markette
sıcak su ihtiyaçlarının %100’üne yakın bir kısmını
tüm yıl boyunca tedarik edebilir [19].
Bu yöntemin dezavantajı tankta depolanan su
sıcaklığı arttıkça yoğuşma basıncı da artar. Kullanım
suyunun +45°C civarında olması düşünüldüğünde
yoğunlaşma sıcaklığı 52°C civarında olacaktır.
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Şekil 12. Hava soğutmalı kondenserli cihazlarda
toplam ısı geri kazanımı uygulama şeması [18]

Şekil 13. Soğutma gruplarında ısının kısmi
geri kazanımı uygulama şeması [18]

3.10 Enerji Tasarruflu Kabin Aydınlatması
Ticari soğutma kabinlerinde genellikle ürünleri
teşhir etmek için aydınlatma içerir. Yüksek verimli
aydınlatma iki şekilde enerji tasarrufu sağlar.
Doğrudan aydınlatma için daha az enerji kullanılır
ve lamba ile soğutulmuş kabine daha az ısı
enerjisi dağıtılır. Aydınlatma verimliliği genelde
elektrik enerjisi girişi (Watt) başına ışık çıkışı
(lümen) miktarı olarak ölçülür (Lümen/W).
Işık kaynaklarının enerji tasarruflu üretilmesi
doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda

tüp şeklindeki flüoresan lambalarda da büyük
gelişmeler gerçekleştirilmiştir. 38 mm çaplı 20W,
40W, 65W’lık lambalar yerine, 26mm çaplı sırasıyla
18W, 36W ve 58W’lık flüoresan lambalar kullanıma
sunulmuştur. Lambaların çapları küçültülüp ışık
akıları artırılmış, çok değişik renk sıcaklıklı ve renk
ayırım özellikli lambalar üretilmeye başlanmıştır.
Küçük çaplı lambalar daha ekonomiktir [20].
Ticari soğutma kabinlerinde genelde T8 (Uzun
tüp şeklinde) tipi elektronik balastlı flüoresan
lambalar tercih edilir (Şekil 14). Elektronik
balastlı olanlar endüktif (klasik) balastlı
olanlara göre %27 daha verimlidir (Tablo 3).

Tablo 3. Klasik ve elektronik balastlı lambaların parametreleri [20]
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Son yıllarda önemli bir eğilim LED teknolojisinin
kullanılması olmuştur. Günümüzde piyasada bulunan
LED’ler, lümen başına flüoresanlara göre daha
fazla enerji tüketmekle birlikte, doğrusal flüoresan
ampullerden daha iyi yönlendirme ve ışık çıkışı
kontrolü sağlarlar (Şekil 16). Ayrıca LED ampullerde
düşük sıcaklıklı ortamlarda verim kaybı flüoresan
ampullere kıyasla daha azdır (Şekil 17). Sonuç olarak
karşılaştırılabilir ürün aydınlatması (lümen) başına
daha az toplam güç tüketilmesi (W) hedeflenmektedir.
LED etkinliliğinde son yıllarda ilerlemeler olmuştur
ve çok sayıda büyük perakende market firmaları
LED teknolojisini benimsemiştir. Amerika Birleşik
Devletlerinde Aydınlatma Kaynak Merkezi tarafından
yapılan araştırmalar, tüketicilerin vitrinlerde LED
aydınlatmasını tercih ettiklerini göstermektedir [21].
Türkiye’de de benzer eğilimler ve tercihler söz
konusudur. Her büyük ticari vitrin kapı üreticisi,
tasarım seçeneği olarak LED aydınlatması
sunmaktadır ve bazıları LED’leri kapılarında
standart bir özellik haline getirmişlerdir.
Flüoresan lambaların ortalama ömürleri 6000
ila 24000 saat civarında iken LED ampullerin
ortalama ömrü 50 000 ila 100 000 saat arasında
değişmektedir. Özellikle derin muhafaza
odalarında çok tercih edilmektedir [23].
Elektronik balastlı T-8 flüoresan ve LED lambalar
genellikle yeni enerji tasarruflu uygulamalarda
kullanılır ve mevcut cihazlara da sonradan monte
edilebilir. Bu yüksek verimli armatürler, aydınlatma
enerjisinin kullanımını azaltır ve kompresör
üzerindeki soğutma yükünü azaltır. İçecek
soğutucular için enerji tasarrufu potansiyelinin
yaklaşık %10 olacağı tahmin edilmektedir.
3.11 Vitrin Soğutucular İçin İlave
Kapı veya Perde Eklemesi
Açık çok katlı vitrinlerdeki cam kapılar, kompresör
enerji maliyetlerini azaltabilir, soğuk havanın
dağılmasını azaltabilir ve mağaza konfor koşullarını
artırabilir. Kapılar çoğunlukla mevcut durumlara
bir yenileme olarak eklenebilir. Tasarrufların %50
kadar yüksek olduğu tahmin edilmektedir ve geri
ödeme genellikle yenileme çalışmaları için bir
ila iki yıl aralığında olabilmektedir [24]. Bununla
birlikte, kapıların monte edilmesi, kompresör
sisteminin büyük gelmesine neden olabilir, bu
nedenle bir yenileme işlemi yaparken bir soğutma
uzmanından yardım almak gerekebilir.
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Şekil 14. Flüoresan
lamba tipi (T8)

Şekil 15. Tüp şeklinde
LED ampuller

Flüoresan ampüller

Şekil 16. LED ve flüoresan ampullerin farklı
sıcaklıktaki ortamlarda verim değişimleri [22]

Birçok soğutmalı vitrinlerin ön kısımları açıktır,
bu da soğutma sistemi üzerindeki ısı yükünü
önemli ölçüde artırır. Isı yükünü azaltmak için
eklenebilecek çeşitli bileşenler mevcuttur.
Bunlar arasında şunlar bulunur [24]:
Şerit Perdeler: Örtüşen şeffaf plastik şeritler, ekran
kasalarının önünü kalıcı olarak kapatır (Şekil 17).
Kapılar: Gösterge kasalarının açık önüne sürekli
oturan kayar kapılar veya menteşeli şeffaf kapılar.
Kapaklar: Açık dondurucuların üst kısmına
kalıcı olarak oturan katı plastik kapaklar.
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Jalûziler: Açık dolapların önüne takılan merdane
tipi panjurlar ve motorlu kontrol sistemi olabilir.

7.Cihazların mevcut kontrol
yöntemleri iyileştirilmelidir.

Perdeler, kapılar ve kapaklar kullanılması
sistemdeki ısı yükünü her zaman azaltmaktadır.
Her durumda, ürün sıcaklığındaki değişim, bu
gibi maddeler takılmıştır. Isı yükünü azaltmada
ve dolayısıyla enerji verimliliğini artırmada etkili
olmak için, doğru şekilde takılması gerekir.

8.Arızalara, merkezi kontrol ve izleme
sistemleri ile erken müdahale edilmelidir.

Şekil 17. Ticari soğutma kabinlerinde
gece perdesi kullanımı [24]

3.12 Verimli İşletme ve Bakım Önlemleri

3.13 Kabin Isıl Dirençlerinin Arttırılması ve
Vakum Yalıtımlı Panel (VIP) Uygulamaları
Ticari soğutma kabinlerinin üretiminde yüksek
yoğunluklu poliüretan paneller kullanılmalı,
bunların birleşiminde ısı köprüleri oluşmasından
kaçınılmalıdır. Düşük yoğunluklu polistren köpük
uygulamaları ve bu yalıtımların sac levhalarla
kaplanması ülkemizde küçük ticari soğutucu üreten
firmalarda sıkça karşılaşılan bir durumdur.
Soğutulmuş hacim miktarının önemi ve birim enerji
tüketimini azaltma isteği, yalıtım kalınlığını koruyarak
yalıtımın termal özdirencini (R değeri) artıracak
teknolojilerin ilgisini çekeceğini düşündürmektedir.
Vakum yalıtımlı paneller (VIP) böyle bir performans
sağlayabilir. VIP’ler, bir boşluğu oluşturmak
üzere bir çekirdek malzemeyi çevreleyen ve daha
sonra panelden havayı çıkarmak için tahliye
edilen bir dış hava geçirmez zardan oluşur.

İşletme ve bakım uygulamaları aynı zamanda
soğutma sistemlerinin verimliliğini de artırabilir:

Sonuç, geleneksel bir vakum şişesine benzer
bir şekilde gerçekleştirilen ve geleneksel köpük
yalıtımlarına kıyasla kalınlık birimi başına büyük
ölçüde düşük termal iletime neden olan bir üründür.

1.Soğutma serpantinlerini yılda birkaç kez
temizleyin ve açık havada olan serpantinlerin
güneşten gölgelendiğinden ve etraflarında iyi
hava dolaşımına sahip olduğundan emin olun.

VIP teknolojisi uzun yıllar varlığını sürdürüyor ancak son
yıllarda üretilen yüksek enerji sınıflı buzdolaplarında,
üretim masraflarında düşüş yaşanmasına ile birlikte
kullanılmaya başlandı (Şekil 17).

2.Ticari soğutma sistemlerinin kondenser
bakımlarının aksatılmaması gereklidir
.
3.Derin dondurucular, buzdolapları ve vitrinlerin
kapaklarının sıkıca kapanmalı ve hasar
görmüş kapı contaları tamir edilmelidir.
4.Açık vitrin ve sütlüklerde gece
perdeleme yapılmalıdır.
5.Ticari soğutucularda gece aydınlatma seviyeleri
düşürülür veya tamamen devre dışı bırakılırsa
ısı kazançları önemli ölçüde azaltılır.
6.Cihazların tüm enerji tüketimleri kaydedilmeli,
aylık enerji tüketimleri izlenmelidir.
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Şekil 17. Vakum yalıtımlı panel (VIP) katmanları [25]
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3.14 Kondenserler ve Evaporatörler İçin Enerji Verimli Teknolojiler
Bir soğutma sistemi, buharlaşma sıcaklığı mümkün olduğu kadar yüksek olduğunda ve
yoğunlaşma sıcaklığı mümkün olduğunca düşük olduğunda en verimli şekilde çalışır.
Bu ifade, termodinamik bir çevrimin teorik performansına dayanmaktadır:
Teorik performans katsayısı: 			

(Ters Carnot)				

(1)

Burada Tc, yoğunlaşma sıcaklığı ve Te buharlaşma sıcaklığı Kelvin derece cinsindendir.
Gerçek performans katsayısı:

							

(2)

Burada Qe evaporatör soğutma kapasitesi (kW) ve Pel kompresörün harcadığı elektriksel güç girişi (kW)
Soğutma çevriminde enerji kullanımını en aza
indirgemek için, buharlaşma sıcaklığı ile yoğunlaşma
sıcaklığı arasındaki farkı olabildiğince azaltmak
gerekir. Değişken (yüzer) basınç kontrolü, yoğuşma
sıcaklının mümkün olduğu kadar düşük olmasına
izin vermelidir. Aynı şekilde buharlaşma sıcaklığının
olabildiğince yüksek tutulması, kompresör sıkıştırma
oranını düşüreceğinden enerji tüketimini azaltır.
Yoğunlaşma sıcaklığının düşürülmesi ve buharlaşma
sıcaklığının yükselmesi için en uygun yöntem
tasarımda kondenser yoğunlaşma sıcaklığı ile
çevre sıcaklığı arasındaki farkın 14 K yerine 8
K alınması ve aynı şekilde iç ortam sıcaklığı ile
evaporatör buharlaşma sıcaklığı arasındaki
farkın 7 K yerine 4 K değerine çekilmesidir. Bu
tasarım değişimi iki şekilde gerçekleştirilebilir:
1.Kondenser ve evaporatör serpantin
yüzeylerinin (A) yüksek tutulması
2.Kondenser ve evaporatör serpantin ısıl
dirençlerinin (R) düşürülmesi ve toplam ısı transfer
katsayısı Ku değerinin arttırılması (mikrokanal
teknolojisi, verimli lamel teknolojileri gibi)
3.15 Akıllı Kontrol Senaryolarının Kullanımı
Ticari soğutma sistemlerinde mikroişlemci
tabanlı cihazların yaygınlaşmasıyla akıllı kontrol
yöntemlerinin uygulanabilirliği artmıştır. Akıllı
kontrol senaryoları kompresör, kondenser ve
evaporatör fanları, elektronik genleşme valfi ve
buz çözme (defrost) yönetimini kapsamaktadır.
Kompresör yükünün gerçek soğutma yüküne bağlı
olarak çalıştırılabilmesi için en yaygın kullanılan
yöntem emme hattı basıncının izlenmesi ve
buna göre hızın değiştirilmesidir. Emme hattının
normalden daha yüksek basınçta olması soğutma
yükünün yüksek olduğu anlamına gelir. Tersine
emme hattının normalden daha düşük olması
soğutma yükünün yetersiz olduğunu gösterecektir.
Dolayısıyla emme hattına bir basınç dönüştürücü
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(transmitter) bağlanması ve bu basınca bağlı olarak
bir kontrol cihazının frekans dönüştürücüye komut
vermesi gereklidir. Basınç ayar değerleri, kullanılan
soğutucu akışkanın cinsine, uygulama tipine (soğuk
muhafaza, donmuş muhafaza), iç sıcaklık ayar
değerine bağlı olarak değişebilmektedir [26].
Kondenser fanı için yaygın olarak kullanılan kapasite
kontrol yöntemi sıvı hattı sıcaklığının veya basma
hattı basıncının izlenerek fan hızının bu değişkenlere
bağlı olarak ayarlanmasıdır. Basınç veya sıcaklık
arttığında fan hızı arttırılır. Dolayısıyla kondenser fanı
kompresörden bağımsız olarak devreye sokularak
şebekeden aynı anda aşırı akım çekilmesi (demeraj)
önlenmiş olur. Kış aylarında fan daha düşük devirde
çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanır ve basma hattı
basıncının aşırı düşmesi engellenmiş olur [26].
Evaporatör fanı için kullanılan en yaygın yöntem
fanın evaporatör yüzey sıcaklığı ile ayar (set) sıcaklığı
arasındaki farka göre sürülmesidir. Bu fark 5-7 K
civarında seçilebilir. Fan hızı, sıcaklık farkı azaldığında
oransal olarak hız sürücü yardımıyla yavaşlatılır [26].
4.SONUÇ
“En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir” sözünden
yola çıkarak yüksek enerji tüketen tüm sistemlerin
mercek altına alınması gereklidir. Bu yönüyle
ticari soğutma sistemleri üzerinde önemle
durulması gereken ve soğuk zincirin önemli
bir halkasını oluşturur. Enerji verimliliği sadece
parasal tasarruf değil aynı zamanda çevreye
olan duyarlılığın bir sonucudur. Bu uygulamalar
sadece şartnameler, etiketlemeler gibi yasal
zorunluluklar ile çözülecek bir problem değildir.
Aynı zamanda bu toplumsal bilinç seviyesi ile
doğrudan ilgilidir. Ticari soğutma sistemlerinde
yukarıda sıralanan verim arttırıcı yöntemlerin
hepsi mevcut sistemlere uygulanamayabilir. Ancak
uygulanabilecek olanları bile mevcut sistemlerde
önemli bir verim artışı oluşturabilecektir. Fakat her
iyileştirmenin doğal olarak bir maliyeti olacaktır.
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Dolayısıyla yapılacak iyileştirmelerin ekonomik
olabilmesi için geri ödeme (amortisman)
sürelerinin iyi hesaplanması, buna göre
revizyon planları yapılması gereklidir.
Yeni tasarlanan ticari soğutma sistemlerini enerji
verimli olarak tasarlamak önemli bir maliyet artışı
getireceği için benzer ürünler için rekabet problemi
ortaya çıkabilecektir. Fakat burada bu ürünlerin
enerji etiketlemesi yapılabilirse bu fiyat artışı
dezavantaj olmaktan çıkabilir ve işletme maliyetinin
düşüklüğü nedeniyle avantaj haline gelebilir.•
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1
ACS

2
Aday

3
Aera

4
Akantel

5
A Klima

6
Ak-Maks

7
Aksal

8
Aldağ

9
Alindair
Üyelerimizin iletişim
bilgilerine
www.essiad.org.
tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

Elektrikli Rezistans / Kanal Tipi ve Santral Tipi
Elektrikli Isıtıcı
Electrical Resistance / Duct & AHU
Type Electrical Heater
Mekanik Tesisat, Taahhüt ve Proje
Mechanical Installation Consultancy and Contracting

İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials

Otomatik Kontrol / Otomasyon / Bilişim Çözümleri
Automatic Control / Automation / IT Solutions

Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments

Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments

Fan
Fan

Isı Değiştirici
Heat Exchanger

Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration

Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon
Refrigerated Display Cases

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

Endüstriyel Soğutma
Industrial Refrigeration

Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels

Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower

Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler

Su Soğutma Grubu
Water Chiller

Klima Santrali, Hijyenik, Isı Geri Kazanımlı Cihaz
/ Sistemler Air Handling Unit, Hygienic,
Heat Recovery Units / Systems

Fan Coil
Fan Coil

Klimalar - Paket / Rooftop / Hassas Kontrollü
A/C- Packaged / Rooftop / Close Control

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

Sıra / No

Faaliyet Alanları

10 Almira

11 Arel Havalandırma

12 A.T.C.

13 Ay-Pas

14 Bal-Ay-Ka Müh.

15 Barlas Soğutma

16 Başarır Soğutma

17 Birim Teknik

18 Buzçelik

19 Bütaş Klima

20 CFM Soğutma

21 Cantek

22 Coşgun Furkan İnş.

23 Daikin

24 Damla İklimlendirme

25 Delta Klima

26 Dinamik Isı

27 DK Müh.

28 Doğu İklimlendirme

29 Dünya Rezistans

30 Egefer

31 Egetek Makina

32 Ege Vizyon

33 Ekinoks

34 Ekofin

35 Ekonsat

36 Ema Enerji

37 Emsaş

38 Eneko

39 Ercan Teknik

40 Ergül Teknik

41 Erhalim

42 FabricAir

43 Fanart

44 Fanko

45 Form

46 Friterm

47 GMD Genel Mekanik Dizayn

48 Güldem

49 HB Mekanik

50 HCS Teknik

51 Isıdem Yalıtım
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Mekanik Tesisat, Taahhüt ve Proje
Mechanical Installation Consultancy and Contracting

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

İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials

Otomatik Kontrol / Otomasyon / Bilişim Çözümleri
Automatic Control / Automation / IT Solutions

Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments

Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments

Fan
Fan

Isı Değiştirici
Heat Exchanger

Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration

Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon
Refrigerated Display Cases

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

Endüstriyel Soğutma
Industrial Refrigeration

Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels

Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower

Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler

Su Soğutma Grubu
Water Chiller

Klima Santrali, Hijyenik, Isı Geri Kazanımlı Cihaz
/ Sistemler Air Handling Unit, Hygienic,
Heat Recovery Units / Systems

Fan Coil
Fan Coil

Klimalar - Paket / Rooftop / Hassas Kontrollü
A/C- Packaged / Rooftop / Close Control

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

Sıra / No

Faaliyet Alanları

52 İmbat

54 Jet İklimlendirme
53 İmas

56 Karyer
55 Karataş Soğutma

58 Klimasan
57 Klas Klima

60 Lazer
59 Kliterm

62 Matesis
61 Makro Teknik

64 Mertekso
63 Mekanik Tesisat

66 Meytes Tesisat
65 Messan

68 MS Klima
67 Mitsubishi Electric

70 Net Soğutma
69 MTT

72 Ontek
71 Nursaç Havalandırma

74 Öge Müh.
73 Otto Otomasyon

76 Pnöso
75 Öztaş/GreenCooler

78 RD Grup
77 Rast Enerji

80 Rothenberger
79 Ref Isı

82 Sevel Dondurma Makinaları
81 Savaşlar

84 SPA Mekanik
83 Sisbim

86 Teknion

85 Tayfun İklimlendirme

88 Terkan

87 Teknofan

90 Termomak

89 Termokar

92 Tolerans Müh.

91 Termosan

94 Tunç Tesisat

93 Trio İklimlendirme

96 Ulus Soğutma

95 Türkoğlu Makina

98 Ün-Sal Makina

97 Uzay Mekanik

100 Venco

99 Üntes

102 Yılmazer

101 Vengrup
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AE2

100/900 W

AJ2

200/2400 W

FH

900/4500 W

AG

THB

1200/9000 W

40/500 W

Masterflux DC

30/15000 W

EC Versiyonlar

Enerji Tasarruflu Fan

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

www.frigoterm.com.tr

