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E D I T Ö R D E N

Korona günlerinde yazmak…
Kim derdi ki bizlerin yaşamına Dünyanın yaşadığı ölümcül
salgınlardan biri daha sığacak… Kimileri bilim kurgu
gibi beklentilerini yazdığında geçmiş yıllarda, nasıl da
öngörüldü durumuna geldi bu pandemi. Bu yaşadığımız
günler bakış açımızı, yaşam biçimimizi, iş yaşamımızı her
şeyi değiştirecek gibi. Dergimizde bile toplantıları uzaktan
yapma gereğini duyduk. Okullarda da Uzaktan eğitim
araçları kullanılmaya başladı. Yeterince ilgi gösterip,
uyum sağlayabilenler başarılı bir eğitim görebilecektir.
Uyum sağlamak tüm işler için gerekli. İklimlendirme
sistemlerinde bile Covid-19 yönünden yapılması
gerekenler kaleme alınır oldu. Makina Mühendisleri Odası
ve TTMD’nin bu konuda yaptıkları çalışmalar sektörde
paylaşılır oldu. Tasarımlara yansıtılacak, dikkate alınacak
bir yeni başlık daha var: tasarımlarda, üretimlerde,
uygulamalarda bu tür virüslerin bulaştırıcılığını
ve diğer olumsuz etkilerini nasıl engelleyebiliriz
sorusuna yanıt bulmak gerekiyor. Tesisat sektörü daha
üretken ve başarılı olmak zorunda bu aşamada.
Ulusal ve Uluslararası bir çok kongre ya ileri bir tarihe
erteleniyor ya da biçim değiştiriyor. Kimi kongrede
sunumlar uzaktan veya poster olarak yapılıyor.
Firmalarımız eğitim etkinliklerini internet üzerinden
yapılan seminer (webinar) türü etkinliklerle yapmaya
başladı. Sektör çalışanlarının öğretimi için ileride de bu
tür yöntemlerin alışılmış ve olağan yöntemler haline
geleceğini görebiliyoruz. İnternet üzerinden yapılan
seminerler, canlı soru sormalı ve sonrasında kaydedilmiş
olanları izleme biçiminde yaşamımızda vardı zaten.
Ancak giderek vazgeçilmez uygulamalardan olacak gibi.
Bu süreçte sanal müzelere mi gitmedik, sanal geziler
mi yapmadık, belki de sanal sektör fuarlarına doğru bir
yöneliş de olacak mı? Sorusunu sormadan geçemiyoruz.

E-ticaret zaten vardı yaşamımızda ancak daha
vazgeçilmez mi olacak önümüzdeki yıllarda. Üretim
ve uygulamalara gelecekte ne tür farklılıklar
gelecek… Sektör dernekleri bu pandemi günlerinin
sektörümüzü etkilemesini masaya yatırıyor. Uzunca
bir dönem bazı alanlarda daralma olacak gibi.
Anlaşılan geleceğimiz çok farklı gelişmelere gebe…
Son söz: Bugünün özeti 156 yıl önce yazılan
şiirde saklı, şiir sanki bugünleri anlatmış.
Kathleen O'Meara'nın (Türkçeye çeviren:Juan Botella
Lucas ve Nurseren Tor) 1864 yılında yazdığı şiir şöyle:
Ve insanlar evde kaldılar, kitap okudular ve dinlediler /
Dinlendiler, egzersiz yaptılar / Sanat yaptılar, oyun
oynadılar ve yeni varoluş yollarını öğrendiler /
Durdular daha derinden dinlediler / Biri meditasyon
yaptı, biri dua etti, biri dans etti, diğeri kendi gölgesini
keşfetti / İnsanların düşünceleri değişti, iyileştiler. /
Cahilce, tehlikeli, anlamsız ve vicdansızca yaşayan
insanların yokluğunda, dünya iyileşmeye başladı / Ve
tehlike sona erdiğinde insanlar ölüleri için ağladılar
ve yeni kararlar aldılar / Yeni bir dünya hayal ettiler /
Yeni yaşam biçimleri yarattılar / Dünyayı tamamen
iyileştirdiler / Tıpkı kendilerini iyileştirdikleri gibi.
Şimdilik evde kalın sağlıklı kalın.
Koronasız günlerde görüşmek dilekleriyle…
Saygılarımla,
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR
Editör

Cross-linked

E S S I A D ' D A N

Değerli Okurlarımız,
Daha ilk aylarında olmamıza rağmen 2020 yılında
yaşadıklarımız karşısında şaşkın durumdayız.
Hüzünlerin mutlulukları bastırdığı 2020 yılının henüz
ilk 3 ayında yaşanan çığ, deprem, yangın gibi doğa
olayları ardından, Mart ayı ile birlikte ülkemizi ve tüm
dünyayı saran Covid-19 salgını ile mücadele ediyoruz.
Küresel salgınların küresel ekonomik krizleri de
beraberinde getireceği aşikâr. Sektörümüzde de etkilerini
hissetmeye başladığımız salgın ile ilgili, hızla gelişme
kaydeden gündemi takip etmekte bazen zorlanıyoruz.
Ülkemizdeki ve dünyadaki Sivil Toplum Kuruluşları,
sorumlu devlet otoriteleri, konuyla ilgili uzman
kişiler, Covid-19 salgınına karşı gereken önlemleri
alırken, bizler de hizmet ve üretim alanında virüsün
yayılmasını önlemek adına eylem planlarını hayata
geçirdik. Tabi soluduğumuz havanın ne kadar önemli
olduğunu, sağlık güvenlik verimlilik ve konfor şartlarına
uygun havalandırma sistemlerinin hayatlarımızı ne
kadar etkilediğini bir kez daha görmüş olduk.
Önümüzdeki zorlu süreçte bilim insanlarının gerekli olan
çalışmaları yaparak bu salgını durduracağına inanıyorum.
Değerli Okurlarımız,
Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma
sektörünün ülkemizde ilk kurulan dernek olma
hüviyetiyle 30. yılımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Güçlü bir yapıya sahip olan Endüstriyel Havalandırma,
İklimlendirme, Soğutma (EHİS) sektöründeki firmaları
bünyesinde barındıran derneğimiz 17 Ocak 1990 yılında
kurucu üyelerinin güç birliği ile yola çıkmıştır. 30 yıllık
zaman diliminde, ortak akıl ve birliktelikle çalışmalarımızı
sürdürdük. Geldiğimiz nokta başarılarla dolu bir
geçmişe sahip olmanın gururunu bize yaşatmaktadır.
Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmalarımız,
gerçekleştirdiğimiz projelerle birlikte, kısa süre
içinde ulusal ve uluslararası boyuta ulaşmıştır.
Üyelerimizin, sektörümüzün ve ülkemizin ihtiyaçları
doğrultusunda, teknolojik kalkınma, istihdam, eğitim,
ekonomik gelişme, kaliteli iş gücü, etik değerler,
örgütlenme, kümelenme için yaptığımız çalışmaların
olumlu sonuçlarını gördükçe daha da mutlu oluyoruz.
30 yılın ardından kurumsal yapısı ve “çağdaş sivil
toplum kuruluşu” anlayışıyla yoluna devam eden
ESSİAD; sektörümüz için üzerine düşen her türlü
görevi yerine getirmeye devam edecektir.
Yine dopdolu içeriği ile hazırlamış olduğumuz yeni
sayımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor,
sağlıklı günlerde bir arada olmayı umut ediyorum.
Saygılarımla,
Güray KORUN
Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD'dan

"Yeni Nesil Etkileşimli E-ihracat Modeli" Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi
Güray KORUN konuşmasında dernek faaliyetleri
ve projeler hakkında bilgi vererek ESSİAD’ın
üye ve sektör firmalarının ihracatına katkı
koymak amacıyla gerçekleştirdiği bu önemli
etkinliğin faydalı olmasını dilediğini belirtti.

26 Aralık 2019 tarihinde ESSİAD ve TurkishExporter
iş birliğinde “Yeni Nesil Etkileşimli E-ihracat Modeli”
hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen
etkinlik ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray
KORUN’un açılış konuşması ile başladı.

ESSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Güray KORUN

Sonrasında söz alan TurkishExporter İş Birliği
Kurumları Direktörü Onur Can CENGİZ sunumunda
içeriğinde gıda, makina, tekstil, otomotiv, mobilya,
endüstriyel ürünler vb. sektörlerde ihracat yapan
firmaların yer aldığı portal sayesinde tedarikçi
arayan müşterilere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmak
için bu platformun aracı olduğunu belirtti.
Yoğun katılım ile gerçekleştirilen seminerde
TurkishExporter İş Birliği Kurumları Direktörü Onur
Can CENGİZ EHİS sektörüne ilişkin platformda yer
alan ihracat talepleri hakkında bilgiler paylaştı.

TurkishExporter İş Birliği
Kurumları Direktör
Onur Can CENGİZ

Seminer,
sektör firmalarının yoğun katılım
ve ilgisi ile gerçekleştirildi.

Temel Beceriler Odağında Müfredat Çalışmalarının Güncellenmesi
Konusunda Toplantı Gerçekleştirildi
09 Ocak 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik
Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri Hazırlama
Daire Başkanlığı tarafından 54 alanda Temel Beceriler Odağında
Müfredat Çalışmalarının Güncellenmesi konusunda Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı'na ait Soğutma İklimlendirme
Dalı'nın müfredat çalışması toplantısı gerçekleştirildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN, Okuldan İşe
Komisyon Başkanı A. Sait GÜRSÖZ, Komisyon Üyesi Mustafa
ÖZER, Vestel Akademi Kıdemli Teknik Eğitim Uzmanı Tamer
ŞİMŞEK’in katıldığı toplantıda müfredat çalışması konusunda
görevli olan Mimar Sinan MTAL Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Bölüm Şefi Ayhan KARACA ile görüş alışverişinde bulunuldu.
8
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ISITMA , SOĞUTMA ,
HAVALANDIRMA VE
İKLİMLENDİRME

SEKTÖRLERİNDEKİ

5000’DEN FAZLA

İHRACAT FIRSATIYLA
ESSİAD ÜYELERİNİN YANINDA!

www.turkishexporter.com.tr

ESSİAD'dan
ESSIAD, TOBB Tarafından Düzenlenen
Iklimlendirme Stratejisi Belgesi Hazırlıkları Kapsamında
Paydaş ve Firma Çalıştayları Toplantısında Yer Aldı
Yardımcısı Hakan SEMERCİ, ESSİAD üyeleri,
sektör firmaları, kamu kurum ve kuruluşları,
STK ve üniversite temsilcileri yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye
İklimlendirme Meclisi, sektörün geleceğine yön
vermek, büyüme stratejilerini şekillendirmek, bunlar
için gerekli olan eylem ve eylem sorumlularını
belirlemek amacıyla “İklimlendirme Stratejisi
Belgesi” hazırlıkları çalışmaları yürütmektedir.
İklimlendirme Stratejisi Belgesi hazırlıkları
kapsamında, sektör paydaşları ve firmalarının
görüşlerini almak üzere gerçekleştirilen
çalıştayların ikinci ayağı İzmir’de 06 Ocak
2020 tarihinde gerçekleştirildi.
ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Güray
KORUN ve Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin
ERDOĞMUŞ’un katıldığı toplantıda TOBB’u temsilen
İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı Metin
AKDAŞ, ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan
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Zobu Danışmanlık tarafından çalışmaları
yürütülen çalıştayın sabahki bölümünde
“Paydaş Çalıştayı”, öğleden sonraki bölümünde
ise “Firma Çalıştayı” gerçekleştirildi.
Çalıştayın açılış konuşması TOBB İklimlendirme
Meclisi Başkan Yardımcısı Metin AKDAŞ tarafından
gerçekleştirildi. Sayın Akdaş konuşmasında
ülkemiz için önemi gittikçe artan ikimlendirme
sektörünün uzun vadeli hedeflerinin oluşturulması
ve bu hedeflere hangi stratejiler ile ulaşılacağı
konusunda yol haritasının belirlenmesi açısından bu
çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak İstanbul
ve İzmir’den sonra Ankara’da da düzenlenecek olan
çalıştayların çıktıları ile iklimlendirme sektörünün
gelecek vizyonunun oluşturulacağını belirtti.
Sayın Akdaş’ın konuşması sonrasında,
İklimlendirme Stratejisi Belgesi hazırlıklarını
yürüten Zobu Danışmanlık firmasını temsilen
Hakan ZOBU söz alarak strateji belgesinin
hazırlanma metodolojisini çalıştay katılımcıları
ile paylaştı. Katılımcıların yoğun çalışmaları ve
fikir alışverişleri sonrasında çalıştay sona erdi.
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Kondenserleri
Sertifikalı
V tipi
Hava Soğutmalı
Kondenser

Dik Tip
Hava Soğutmalı
Kondenser
Yatık Tip
Hava Soğutmalı
Kondenser
Ticari Tip
Kondenser

Güvenilir Çözüm Ortağınız

ESSİAD'dan
ESSIAD Tarafından Düzenlenen
BIM (Yapı Bilgi Modelleme Süreci) Bilgilendirme Semineri'nde
BIM Süreci Hakkında Güncel Bilgiler Paylaşıldı

ESSİAD tarafından 14 Ocak 2020 tarihinde Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda BIM
(Yapı Bilgi Modelleme) Süreci Bilgilendirme Semineri
gerçekleştirildi. Bir yapı projesinin tasarımı, yapımı
ve işletmesi kısmına kadar olan tüm adımlarda
aktif olarak kullanılan BIM süreci ile ilgili güncel
bilgileri katılımcılara aktarmak amacıyla düzenlenen
seminerin açılış konuşması ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN ve ESSİAD BIM Komisyonu
Üyesi Burak SATOĞLU tarafından gerçekleştirildi.
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN
konuşmasında “ESSİAD, 1990 yılında kurulan ısıtma,
soğutma, havalandırma, klima sektörümüzün ilk
derneği olup bu sene 30. Yılını kutlamaktadır. 30 yıllık
zaman diliminde ortak akılla birlikte çalışmalarımızı
sürdürdük. Bölgesel bir dernek olarak başlayan
çalışmalarımızın gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte
kısa süre içerisinde ulusal ve uluslararası bir boyuta
ulaştığını görüyoruz. Temsil ettiğimiz sektörün ülke
içindeki ekonomik ve sosyal gücünü düşündüğümüzde
sorumluluklarımızın bilinci ile örgütlü ve özverili
çalışmalar gerçekleştiriyor, çalışmalarımız sonucu
güçlü bir sivil toplum örgütü olduğumuzu görüyoruz.
Dünyada ve ülkemizde, yapı sektörünün en önemli
güncel konularından biri olan BIM konusunda da çok
önemli bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Konusunda
uzman olan birbirinden değerli konuşmacı
12

konuklarımızın vereceği bilgilerle, BIM süreçlerini
anlamaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde, gerek
ulusal, gerekse uluslar arası projelerin dışında
kalmamak için, kendimiz için çizeceğimiz yol haritasını
kafamızda şekillendireceğiz. Bu seminer ile BIM
konusunu tüm boyutlarıyla ele alarak ve kafamızdaki
birçok soruya cevap bulacağımızı umuyorum.” dedi.
ESSİAD BIM Komisyonu Üyesi Burak SATOĞLU
konuşmasında “BIM konusu uzun zamandır dünyada
çok revaçta olan bir konu. İnşaat sektöründeki
dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olarak
görülüyor. Dünyada yeni gelişen bu trende ülkemizin
kısa süre içerisinde adapte olacağına inanıyoruz.
Bununla ilgili İzmir’de süreçlerin farkındalığını
arttırmak için gayret ediyoruz. İmalatçı firmaların
özellikle ilk aşamada ürünlerinin yurtdışındaki
projelerde bilinirliğini arttırarak daha rahat
pazarlayabilmelerini sağlayarak, diğer paydaşlarında
kendilerini bu sürece hazırlayabilmeleri için bir sistem
oluşturma gayretindeyiz. Bununla ilgili fikirlerini
bizlerle paylaşmaları için aramızda olan uzman
konuşmacılarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.
Öğleden önceki ilk konuşmacı olarak söz alan Doxa87
firmasından Utku BAŞYAZICI yapı sektörünün
de dahil olduğu dijitalleşme sürecinde BIM
kavramına olan ihtiyacı verdiği örneklerle anlattı.
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ESSİAD'dan
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü’nden Doç. Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN,
Türkiye’de ve yurtdışında BIM sürecine adaptasyonun
yaygınlaştığını gözlemlendiğini, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin BIM kullanımını bütün raylı sistemlerde
zorunlu hale getirildiğini, Bakanlıklar nezdinde de
çalışmalar yürütüldüğünü gözlemlediklerini söyledi.
BIM’in sadece 3 boyutlu bir model yapmaktan ziyade
görünen 3 boyutlu modelin arkasındaki veri tabanının
yönetilerek bilgi alışverişi ve birlikte çalışmayı
kolaylaştırmak için geliştirildiğini belirterek BIM’in ana
unsurları ve BIM’e geçiş süreci hakkında bilgi paylaştı.
Öğleden sonra ilk konuşmacı olarak söz alan ve
etkinliğin düzenlenmesinde altın sponsor olarak katkı
koyan CADBIM firmasından Volkan ARIKAN CAD
Modelden BIM Objeye geçiş süreci hakkında bilgi
verdi. BIMObject’in gerçek bir üreticinin satışta olan
ürününün BIM programlarında gerçek obje olarak
kullanılması amacıyla uygun formatlarda oluşturulan
obje kütüphanesi olduğunu belirterek bu platform
sayesinde kullanıcıların projeleri üzerinde istedikleri
BIM nesnelerini bularak eşleştirebileceğini, proje
özelliklerine göre uyarlayabileceklerini belirtti.
Etkinliğin düzenlenmesinde gümüş sponsor
olarak katkı koyan ProCS firmasını temsilen
Serkan ELİBOLLAR söz alarak imalatçılar için BIM
akıllı eleman hazırlama süreçleri ve Türkiye’deki
mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Serkan ELİBOLLAR konuşmasında BIM akıllı
elemanlarını tedarikçi ve imalatçı firmaların
geliştirmesi gerektiğini, dijital ürün yani BIM
objesinin oluşturulmasında insan ve bilgisayarın
aynı seviyede ürünü algılaması eş seviyede
bilgiye sahip olması gerektiğini, BIM objesi
dediğimizde geometrik özelliğinin ve üzerinde
dataların olması gerektiğini anlıyoruz dedi.

BIM konusunda İSKİD’in de yürüttüğü çalışmalar
hakkında bilgi veren Elibollar, 2015 yılında ProCS
desteği ile çalışmaya başladığını ve BIM Komisyonu
kurdularını hatta bazı toplantıları ESSİAD ile birlikte
organize ederek toplantılar düzenlendiğini, bu
konuda devlet yardımı toplanması sonrasında İSKİD
ile ortak bir UR-GE Projesi hazırladıklarını hatta bu
sene de proje başvurusunu yenilediklerini belirtti.
BIM’in bu projenin önemli bir parçası olduğunu
belirterek %75’e varan oranda devlet desteği
alınacağını katılımcılar ile paylaştı.
Anel Group firmasını temsilen Ümit BALABAN
söz alarak BIM platformunda MEP imalatı
hakkında konuşmacılara bilgi verdi. Ümit
BALABAN konuşmasında sahada inşaat
sürecine ait problemleri ve sebepleri BIM süreci
ile minimuma indirilebileceğini anlattı.
CADBIM Firmasından Teknik Destek ve Proje
Müdürü Murat ŞAFAK söz alarak CADBIM’in
BIM sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve
yazılımlar hakkında sunum gerçekleştirdi.
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık
Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak CAVKA BIM
süreç yönetiminin proje hedeflerinde son derece
önemli olduğunu belirterek bütünleşik tasarım
yaklaşımında BIM kullanımının doğru projelerin
ortaya çıkması için büyük avantaj sağladığını belirtti.
Comas Mimarlık firmasından Anıl BAYBURTLUOĞLU
söz alarak BIM süreçlerinde algoritmik çözümler
hakkında katılımcılara bilgi verdi. CADBİM altın
sponsorluğunda, ProCS ve Lotus Technic gümüş
sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik yoğun
ilgi ile takip edildi. ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Güray KORUN, BIM Komisyonu Üyeleri Burak
SATOĞLU ve Güçlü GÖKBERK’in konuşmacılara
ve sponsorlara teşekkür ederek plaketlerini
takdim etmesi sonrasında etkinlik sona erdi.

Argemsan Eğitim Teknolojileri A.Ş. ile Iş Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi
9 Mart 2020 tarihinde Argemsan Eğitim
Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Erkan ATİK ve
Proje ve Planlama Sorumlusu Yeliz BAKIRLI,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güray KORUN ve
Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç YAPAN'ı ziyaret etti.
Argemsan firmasının ESSİAD üyeliği konusunda
evraklarını teslim etmesi sonrasında
birlikte yapılabilecek işbirliği çalışmaları
hakkında görüşme gerçekleştirildi.
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ESSİAD'dan
ESSIAD’ın 30. Kuruluş Yıl Dönümü Üyeleri ve Sektör Paydaşları ile Birlikte Kutlandı

Endüstriyel havalandırma, iklimlendirme ve soğutma
sektörünün ülkemizde ilk kurulan derneği olan
ESSİAD 6 Şubat 2020 tarihinde Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi Özel Günler Salonu’nda düzenlediği
kokteyl ile 30. Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutladı.

“Değerli bilgi ve donanımı ile her zaman yolumuzu
aydınlatan Onursal Başkanımız Erol ERTAŞ hocamızın
bu dernekte çok büyük emeği var. Bu vesile ile kendisini
de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum.” dedi.

Güçlü yapısıyla Endüstriyel
Dernek kurucusu olan üyelerin adına
Havalandırma, İklimlendirme,
kurucu üye Mustafa Kemal YAPAN,
Soğutma (EHİS) sektöründeki
geçmiş dönem Yönetim Kurulu
firmaları bünyesinde barındıran
Başkanları adına ESSİAD Yüksek
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş
İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ,
Adamları Derneği (ESSİAD)’ın,
TMMOB Makina Mühendisleri İzmir
17 Ocak 1990 yılında kurucu
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel
üyelerinin güç birliği ile yola
YAŞARTEKİN, Türkiye Odalar ve
çıktığını belirten Korun “30 yıllık
Borsalar Birliği İklimlendirme Meclisi’ni
zaman diliminde, kazanımlarımız
temsilen İklimlendirme Meclisi
ile birlikte almamız gereken doğru
Başkan Yardımcısı Metin DURUK,
kararlar ve sonrasında yapılması
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
gereken doğru çalışmalar ile
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
birlikte birçok tecrübe yaşadık
ŞANAL, sektör derneklerimizi temsilen
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
ve böylesi anlarda çareyi kurum
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner
Güray KORUN
kültürümüzün içerisinde, Yüksek
YÖNET, ESSİAD’a son giriş yapan
İstişare Kurulumuz başta olmak
üyeler adına Egetek Makina Çözüm
üzere geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve
Mühendisi Burak SATOĞLU, ESSİAD Onursal Başkanı
sektör büyüklerimizde bulduk. Bu ortak akıl ve birliktelik
Merhum Dr. Erol ERTAŞ’ın oğlu, Pnöso Pnömatik ve
sayesinde geldiğimiz nokta bize başarılarla dolu bir
Soğutma San. Ltd. Şti. Firma Sahibi Güneş ERTAŞ,
geçmişe sahip olmanın gururunu yaşatmaktadır.”
ESSİAD’ın 1998-2000 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
dedi. Bölgesel bir dernek olarak başlayan çalışmaların,
Halit ŞAHİN, 2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu
gerçekleştirilen projelerle birlikte, kısa süre içinde
Başkanı Hüseyin VATANSEVER söz alarak dernek ile
ulusal ve uluslararası boyuta ulaştığını belirten Korun,
ilgili duygu ve düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.
16
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ESSİAD'dan

ESSİAD Kurucu Üyesi
Mustafa Kemal YAPAN

ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Metin AKDAŞ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
İklimlendirme Meclisi Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Başkanı
Metin DURUK
Mehmet ŞANAL

Egetek Makina Çözüm Mühendisi
Burak SATOĞLU

18

ESSİAD Onursal Başkanı
Merhum Dr. Erol ERTAŞ’ın oğlu,
Pnöso Pnömatik Firma
Sahibi Güneş ERTAŞ

TMMOB Makina Mühendisleri
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Yüksel YAŞARTEKİN

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı
Taner YÖNET

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi,
1998-2000 Dönemi
Yönetim Kurulu Başkanı Halit ŞAHİN
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ESSİAD'dan

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi,
2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin VATANSEVER

ESSİAD Kurucu Üyeleri
Abdullah KÜLAHÇIOĞLU, Mustafa
Kemal YAPAN, Haluk DÖNMEZ,
Arif ACAR, Hakkı Oral YÜCEL

Mehmet ŞANAL, Güray KORUN,
Metin DURUK, Hakan SEMERCİ

Metin AKDAŞ, Hakan SEMERCİ

Taner YÖNET, Güray KORUN

Gülcan ÖRTEL,
Ayşegül SEVER MENKÜ, Elif
KOÇYİĞİT, Sevda YEŞİLKAYA,
Mustafa Kemal YAPAN, Güray KORUN

Ahmet ULUDOĞAN, Hakan SEMERCİ,
Aytuğ YARMAZ, Selçuk SAVAŞ,
Hüseyin BULGURCU, Halit
ŞAHİN, A. Sait GÜRSÖZ

20

Ebru KARAKIRAN, Hakan BULGUN,
Rıza ALATAŞ, Akın KAYACAN,
Hilmi GÜRSÖZ

Cenk SAVER,
Güleycan - Burak ERGİNKOÇ,
Elif - Tuğrul KOÇYİĞİT, Hayriye ÜYE
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ESSİAD'dan

ESSIAD Üyelerini Ziyaret Etmeye Devam Ediyor
24 Şubat 2020 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Turan MUŞKARA’nın katılımları ile ESSİAD
Yönetim Kurulu Üyelerinden Messan Soğutma
Şirket Sahibi Erdinç YAPAN, Air Trade Centre Fabrika
Üretim Müdürü Göksel KILAV, Trio İklimlendirme
Şirket Ortakları Deniz ZEYBEL ve Fırat İNAN ziyaret
edildi. İlgili ziyarette dernek faaliyetleri ve yürütülen
projeler hakkında bilgi alışverişe bulunuldu.

Messan Soğutma

Trio İklimlendirme

Air Trade Centre (ATC)

ESSIAD Yönetim Kurulu Dernek Üyelerinden Venco’yu Ziyaret Etti
04 Mart 2020 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Güray KORUN, Yüksek İstişare Kurulu
Başkan Yardımcısı Hakan SEMERCİ ve Yüksek
İstişare Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ’ün katılımları
ile Venco Şirket Ortağı ve ISKAV Yönetim Kurulu
Başkanı Taner YÖNET, Venco Şirket Ortakları Kirami
KILINÇ, İlhan KENANOĞLU, Venco Genel Müdürü ve
ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa SEZER ziyaret
edildi. İlgili ziyarette dernek faaliyetleri ve yürütülen
projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

ESSİAD'dan

ESSIAD’ın Mesleki Eğitimin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaları Devam Ediyor
04 Mart 2020 tarihinde ESSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Güray
KORUN ve Konak Çınarlı Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
Tesisat Teknolojisi Bölümü
Uzman Teknik Öğretmeni Fevzi
BALKAN’ın katılımları ile mesleki
eğitimin geliştirilmesine yönelik
toplantı gerçekleştirildi.
İlgili toplantıda Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından
hazırlanan F-Gaz teknik
personellerinin belgelendirilmesi
ve yetkilendirilmesi için ESSİAD

üyelerinin ve sektör firmalarının
çalışanlarının mevzuat
bilgilerinin geliştirilmesi,
uygulama becerilerinin
arttırılması amacıyla İzmir
Büyük Şehir Belediyesi Meslek
Fabrikası ve Konak Çınarlı
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ve ESSİAD’ın ortak
olarak düzenlediği teorik ve
uygulamalı eğitimler hakkında
görüşülmüş olup, önümüzdeki
dönemde yapılabilecek olan
Avrupa Birliği projeleri hakkında
bilgi alışverişi yapıldı.

ESSIAD, Okuldan Işe Projesi Kapsamında
Celal Bayar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
ESSİAD Okuldan İşe Projesi kapsamında, 11
Mart 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa SEZER ve Okuldan İşe Komisyon
Üyesi Süleyman KAVAS’ın sunumları ile Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölümü’nde sektör sunumu gerçekleştirildi.
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Eşref BAYSAL, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr.
Öğr. Üyesi Özgür SOLMAZ, Okuldan İşe Komisyon
Başkanı Sait GÜRSÖZ ile birlikte Çınarlı MTAL Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü Uzman Teknik
Öğretmeni Fevzi BALKAN’ın da katıldığı sunumda;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan
Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nevzat ONAT
24

öğrencilere dernek faaliyetleri, yürütülen projeler,
EHİS sektörü hakkında bilgi verildi. Öğrencilere
doğru kariyer tercihi yaparken nelere dikkat etmeleri
hususunda bilgi aktarırken, bölümden mezun
olacak olan öğrencilere sektörümüzün ihtiyacı
olduğu vurgulandı. Konuşmacıların sunumlarını
tamamlamalarını takiben ESSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Mustafa SEZER’e teşekkür belgesi Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu
Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat ONAT
tarafından, Okuldan İşe Komisyon Üyesi Süleyman
KAVAS’a ise teşekkür belgesi Dekan Yardımcısı Dr.
Öğr. Üyesi Kıvanç BAŞARAN tarafından verildi.

ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa SEZER

ESSİAD Okuldan İşe Komisyon Üyesi
Süleyman KAVAS
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Sektörden

ESSIAD Üyelerinden Cantek Group,
"Farminova" Markasıyla Avrupa’nın Aktif En Büyük Bitki Fabrikasını Kurdu

Avrupa’nın en büyük bitki fabrikası Farminova’nın
lansmanı, Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı
Can Hakan KARACA tarafından düzenlenen
basın toplantısı ile gerçekleştirildi.

Gıda saklama ve işleme sektöründe uluslararası
bir isim olarak kabul edilen Cantek Group,
Farminova markasıyla Avrupa’nın aktif en büyük
bitki fabrikasını kurdu. 2.5 milyon Euro’luk bir
yatırımla kurulan Farminova bitki fabrikası proje
tasarımı, üretimi, elektronik kontrolleri ve yazılımları
ile yüzde 100 yerli ve milli özelliğini taşıyor.

Can Hakan Karaca, danışmanları Glenn BEHRMAN
ve Christine ZIMMERMAN LOESSL ile birlikte
düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada,
Cantek Group’un tarım devrimine, insanlığın
geleceğine ve gıda güvencesine katkıda bulunmayı
görev bildiğini ve bugüne kadar yaklaşık 60 ayrı
ülkede 13 bin projeye imza attığını söyledi.
Farminova Bitki fabrikasının kuruluş aşamasında
danışmanlık hizmeti veren Alman Dikey Tarım Birliği
Başkanı Christine ZIMMERMAN, dünyada tarım
alanlarının dramatik biçimde azaldığını ancak dikey
tarımın bunu değiştireceğini söyledi. Zimmerman,
dünyanın gıdada şeffaflığa ve güvene ihtiyaç duyduğu
bir dönemde Cantek’in inovatif çalışmalarla kurduğu
Farminova gibi tesisleri çok önemsediğini kaydetti.

Yapay zekâ ile yönetilen ve yüzde 100’ü Cantek
Group ürünü olan bitki fabrikası ile Cantek Group,
Türkiye’de ve dünyada 4’üncü tarım devriminin de
kapılarını açma iddiasını taşıyor. Cantek Group Yönetim
Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca hedeflerinin 5
Farminova kıdemli danışmanı ABD’li Bitki
yılda Afrika kıtası dahil dünyanın birçok bölgesinde
Üretim Merkezleri ve Yeşillik Dağıtım Merkezleri
100 bitki fabrikası kurmak olduğunu açıkladı.
zincirinin sahibi ve işletmecisi Glenn BEHRMAN
da, Farminova bitki fabrikasının fiyat ve ürün
Farminova fabrikasında 365 gün 24 saat kesintisiz
sürekliliği bakımından önemli bir proje olduğuna
üretim yapılırken, özellikle yeşil yapraklı ürünler başta dikkati çekti, bu tesis ile Türkiye’ye olan bakış
olmak üzere bir dizi tarımsal ürün ekolojik tarım
açısının değiştirdiğini belirtti, “Öyle inanıyorum ki
ortamına uygun bir üretim modeliyle tüketicilere
Farminova, Türkiye’de başlayan tarım 4.0 hareketine
ulaşacak. Geleneksel sera işletmeciliğine de bir
çok önemli katkılarda bulunacaktır” dedi.
seçenek olarak gündeme gelen Farminova’da ilk
etapta, marul, roka, tere, ıspanak, kekik, fesleğen
Detaylı bilgi için www.farminova.com
gibi yeşil yapraklı bitkilerin üretimine başlandı.
Yeşil yapraklı ürünleri çilek, mantar, domates,
biber, patlıcan gibi ürünlerin izleyeceği bildirildi.
Yüzde 5 Su Kullanımı ile 365 Gün 24 Saat Üretim
Öte yandan topraksız ve güneş görmeyen kapalı
alanda fotosentez yöntemiyle yüzde 95 daha az
su kullanılarak üretim yapılan Farminova Bitki
Fabrikası’nda, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek
duyulmadan (0 Pestisit) doğaya ve hiçbir canlıya zarar
vermeden 365 gün 24 saat üretim gerçekleşiyor.
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Sektörden
CIAT ve ALDAĞ A.Ş.'den Dev Iş Birliği

Türkiye’nin öncü iklimlendirme şirketlerinden
ALDAĞ A.Ş., iklimlendirme sektörünün dünya
çapındaki en önemli oyuncularından biri olan
CIAT ile başladığı iş birliğini duyurmak üzere
28 Ocak 2020 tarihinde Çırağan Sarayı’nda
bir lansman toplantısı gerçekleştirdi.

Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Stavros Tsavalos’a
bıraktı. Tsavalos, “Bugün İcra Kurulu Üyesi Olduğum
Aldağ A.Ş. ye 2016’da danışman olarak geldim.
O zamanlardan bu zamana şirket büyük değişim
gösterdi. Öncelikle çok güzel bir fabrika kurdu. CIAT
ile kurulan bu ortaklık da ALDAĞ A.Ş.’nin gelişiminin
bir göstergesi. Rol alacağımız pazar sadece Türkiye
Pek çok sektör temsilcisi, ALDAĞ ve CIAT iş ortaklarının pazarı değil, dünya pazarı, çözümler pazarı. CIAT da
ilgi gösterdiği toplantı, ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı bir çözüm şirketi. ALDAĞ A.Ş.’nin de bu çözümleri
Rebii DAĞOĞLU’nun açılış konuşması ile başladı.
üretmek ve sunmak için avantajları var. Biz ürün
değil, çözüm üretiyoruz. Dünyada da trent bu yönde
Rebii DAĞOĞLU konuşmasında şunları söyledi: “Tüm
ilerliyor. Önümüzdeki dönemde pazarın çok güçlü
sektör ve medya mensuplarını bu güzel hadise
olmayacağı aşikâr ama temel noktaları gözden
vesilesiyle burada ağırlamaktan büyük gurur ve
kaçırmamalıyız. ALDAĞ A.Ş., büyüme stratejisinde
mutluluk duyuyoruz. CIAT’ın gücü ve bize duyduğu
çözüm üretmeye ve değer yaratmaya odaklanıyor.
güven ile ALDAĞ A.Ş. olarak yıllar boyunca üzerine
Dolayısıyla bu ortaklığın da büyüyeceğine inancım
koyarak elde ettiğimiz saygın imajımız bir araya
tam” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
geldiğinde ortaya çıkacak sinerjinin nelere vesile
olacağını hepimiz göreceğiz. Sürdürülebilirlik kavramı
Tsavalos’un ardından CIAT Başkanı Didier GENOIS
ise bugün üç ana unsurdan oluşuyor. Bu üç unsuru;
ise, “İmzaladığımız bu iş ortaklığı anlaşması, CIAT’ın
enerji verimliliği, çevre duyarlılığı ve dijitalleşme olarak ALDAĞ A.Ş. ile Türkiye’deki varlığını güçlendirecek.
sıralamak mümkün. Tüm gelişim stratejimizi, bu üç
Aldağ’ı çok uzun süre inceledik ve gözlemledik. Bizim
unsura dayanarak ve değer yaratarak belirliyoruz.
için bu pazardaki en doğru ortak olacağına karar
Fiyata dayalı, nitelikten uzak bir büyüme stratejisini
verdik. Bu ortaklığa ve Aldağ A.Ş.’ye güveniyoruz.
asla benimsemedik ve benimsemiyoruz. Nitekim
Çünkü doğru kişilerin doğru çözümler üretmesini
CIAT’ın kurum kültürü ve yönetim anlayışı bizim bu
istiyoruz. Bugün burada adım attığımız ortaklık,
büyüme stratejimizle paralellik gösterdiği için bugün
ilişkimizin başlangıcı. Önümüzdeki dönemde
bu ortaklığın imzasını atıyoruz. Bu anlaşma sadece bir artacak ürün ve sistem çeşitliliği ile mühendislik
iş ortaklığı imza töreni değil, bir iş ortaklığı tanımından bilgi ve birikimimizin birleşmesi, ilişkimizin uzun
çok daha fazla anlamlar ihtiva ediyor. Bunlara yakın
soluklu olmasını sağlayacaktır” dedi. Toplantı,
zamanda tüm sektör şahit olacak” diye konuştu.
toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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İzven İklimlendirme Ekipmanları A.Ş.
Metal İşleri Sanayi Sitesi
2. Cadde No.125 Kısıkköy,
Menderes / İZMİR

+90 232 275 20 21
info@izven.com
www.izven.com

Difüzörler, Damperler, Menfezler,
Susturucular, Isı Geri Kazanım Üniteleri,
Dış Hava Panjurları ve...

İhtiyacınız Olan Herşey!

Sektörden

ISIB, Kenya’ya Iklimlendirme Tanıtım Günleri Organizasyonu Düzenledi
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), ihracat
pazarlarının genişletilmesi ve çıtanın yükseltilmesi
amacı ile belirlediği hedef pazarlardan biri olan
Kenya’ya İklimlendirme Tanıtım Günleri organizasyonu
düzenledi. Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlenen
organizasyonda 2 gün boyunca B2B görüşmeler
ile 12 farklı konuda Türk iklimlendirme sektörünü
tanıtıcı seminerler düzenlendi. Kenya tanıtım
günlerinde İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent
AYDIN İSİB heyetine başkanlık ederken, İSİB
Denetim Kurulu Üyeleri Cem SAVCI ve Ayk Serdar
DIDONYAN’da heyetin diğer katılımcıları oldu.

gelişimlerine baktığımızda en az %5’in üzerinde
büyüme sağladıklarını görüyoruz. İklimlendirme
sektörü açısından bakarsak, rakamlar her ne kadar
düşük görünse de bir potansiyel barındırdığının
farkındayız. Yani önümüzdeki 5-10 yıl içinde büyüyen
Afrika pazarlarında yer almak istiyorsak şimdiden
buralarda çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi Ahmet
Cemil MİROĞLU ve Nairobi Büyükelçiliği Müsteşarı
Mahmut Burak ERSOY tanıtım günlerine ve gala
gecesine gelerek onurlandırdığı organizasyonda
Kenya’nın yapılaşma ve şehirleşme konusundaki
en üst otoritesi National Construction Authority
(NCA) Üst Düzey Yöneticisi Maurice O AKECH de
Kenya’daki İklimlendirme Sektörü ile ilgili yaptığı
konuşmayla tanıtım günlerine destek verdi.
İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent AYDIN, İSİB’in
geçtiğimiz yıl Afrika pazarlarına yönelik ciddi bir
pazar çalışmasına girdiğini belirterek 2020 yılında
Afrika’da 5 ülkeye daha ticari heyetler ve tanıtım
organizasyonları düzenleyeceklerini söyledi. Afrika
ülkeleri ekonomilerinin büyüme trendi içinde
olduğuna dikkat çeken Aydın, “ Afrika ülkelerinin

ISIB, Aquatherm Moscow 2020 Fuarı’na Katıldı
Aquatherm Moscow Fuarı 11-14 Şubat 2020
tarihlerinde Moskova-Rusya’da gerçekleştirildi.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB)
info stand ile iştirak ettiği
fuara Türkiye’den toplamda
50 firma katılım sağladı.
Fuara ziyarete gelen firmalar
görüşmelerini İSİB standında
gerçekleştirdi. Hem Rusya’dan hem
de Rusça konuşulan ülkelerden
yoğun ziyaretçi alan fuarda,
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Moskova Büyükelçisi Mehmet SAMSAR, Ticaret
Başmüşaviri Ferüdün BAŞER ile Gümrük Müşaviri
Serkan AYYILDIZ İSİB standını ziyaret ederek yapılan
çalışmalar hakkında İSİB heyeti
ve firma yetkililerinden bilgi aldı.
İSİB standı yerli ve yabancı tüm
ziyaretçiler tarafından beğeni
ile karşılanırken, Türkiye ve
İklimlendirme Sektörü imajının
yükseltilmesine yönelik faydalı
bir çalışma olduğu belirtildi.
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Sektörden
Doğu Iklimlendirme, TTMD Antalya Il Temsilciliği ve MMO Antalya Şubesi
Ortaklığında Düzenlenen Mutfak Havalandırması Semineri’ne Katkı Sağladı
TTMD Antalya İl
Temsilciliği ile MMO
Antalya Şubesi’ni ortak
düzenlediği “Endüstriyel
Mutfak Havalandırması
ve Egzoz Debisi Hesabı”
konulu seminer Antalya
MMO şube binasında 20
Şubat 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.
MMO Antalya Şube
Başkanı Doç. Dr. İbrahim
ATMACA ve TTMD Antalya
İl Temsilcisi Cem ÇETİN’in
açılış konuşmalarının
ardından seminere
konuşmacı olarak katılan
Doğu İklimlendirme
İş Geliştirme Müdürü
Süleyman KAVAS
sunum gerçekleştirdi.

Seminerde mutfak
havalandırmasının
temelleri, davlumbazlarda
verim kavramı ve çift
cidarlı davlumbazlar, hava
filtrasyon çözümleri ve
Dünya’da geçerli mutfak
havalandırması standartları
gibi konular işlendi.
Uygulama örneklerinden de
bahsedilen seminerde VDI
2052 standardının önerdiği
davlumbaz egzoz debisi
hesabı sayısal örneklerle
ayrıntılı bir şekilde
dinleyicilere anlatıldı.
Yoğun katılımın olduğu
seminer plaket töreni
ile son buldu.

Doğu Iklimlendirme Utrecht VSK 2020 Fuarı’na Katıldı
Doğu İklimlendirme FOUR
SEASONS markasıyla Hollanda
Utrecht şehrinde düzenlenen VSK
2020 fuarına katıldı. “Geleceğin
Ortasında” temasıyla kapılarını
4-7 Şubat tarihleri arasında
ziyaretçilerine kapılarını açan
fuarda uluslararası yapıya
sahip fuarda ısıtma, soğutma,
havalandırma ve sıhhi tesisat
alanlarında ürünler sergilendi. VSK
2020 fuarında özellikle Avrupa
bölgesi için geliştirdiği tamamı

2018 ErP yönetmeliklerine uygun
yüksek verimli tavan ve yer
tipi ısı geri kazanım cihazlarını
sergilendi. Rotorlu ve karşıt akışlı
ısı ejanşörlerine sahip iki farklı
yer tipi ısı geri kazanım cihazının
yanında tavan tipi yüksek verimli
ısı geri kazanım cihazı da Avrupalı
müşterilerin beğenisine sunuldu.
İlk lansmanı 2019 İstanbul
Sodex fuarında yapılan ev tipi ısı
geri kazanım cihazlarının farklı
modelleri bu fuarda da yerini aldı.

Friterm Kondenserleri de Eurovent Sertifikalı
18 yıldır ısıtma soğutma bataryalarında Eurovent
sertifikasına sahip olan Friterm, uzun süreli AR-GE
çalışmaları sonucunda Eurovent’in Isı Değiştirici (HE)
sertifikasyon programında ilk adımını Ağustos 2018
tarihinde kuru soğutucularını sertifikalandırarak
atmıştı. Şubat 2020 tarihi itibariyle Kondenser
ürünleri için de sertifikasyon sürecini tamamlayan
Friterm, sertifikasyon kurumu ECC (Eurovent Certita
Certification) tarafından Eurovent sertifika onayı
32

alarak, sertifikalı
ürün gamını
genişletti. Ürünlerini
sertifikalandırarak
kapasite, basınç
kaybı ve ses seviyesi
parametrelerinde
ürünlerinin güvenilirliğini katlayan Friterm, yurt dışı ve
yurt içi pazarında başarılı çalışmalarına devam ediyor.
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Minimum Tüketim – Maksimum Soğutma

Özellikler

Portatif Evaporatif Petekli Soğutucular

PEC-45/ PEC-80 :

PEC serimiz açık ve kapalı alanlarda portatif
kullanıma imkan verir. Güvenli fan sistemiyle
suyu buharlaştırarak ortamı serinletir. 4.500 m3
ve 8.000 m3 hava debisi seçenekleri, 0.16 kW ve
0. 38 kW düşük enerji tüketimi ile 4 kg/h ve 9
kg/h su tüketimi yüksek verimli kullanım sağlar.
Endüstriyel Tip Petekli Evaporatif Soğutucular
LPEC serimiz endüstriyel tesislerde ve büyük
hacimli alanlarda, doğal buharlama sistemi ile
çalışarak soğutma ihtiyacını karşılar.
Alışılagelmiş kompresörlü soğutma sistemlerine göre daha düşük güç tüketimi ile işletme
giderlerinizde tasarruf yapmanızı sağlar.

Daha fazlası için
www.technowell.com.tr
info@technowell.com.tr
+90 (216) 466 20 06

%100 taze hava, %100 konfor
35m2 ve 70 m2 tavsiye edilen
kullanım alanı
Düşük karbonlu çevre dostu
Düşük güç tüketimi
Düşük kurulum ve bakım maliyeti
LPEC-18/ LPEC-22/ LPEC-30 :
18.000 m3 - 30.000 m3 arası hava
debisi seçenekleri
Polipropilen kabin ile anti-UV
Anti-korozyon, anti-deformasyon
Çok fonksiyonlu LCD kontrol
Uzaktan kumanda donanımı
Otomatik su giriş sistemi
Pürüzsüz axial fan kanatları ile
düşük gürültü

Sektörden

Ege Ihracatçı Birlikleri’nden
Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. ‘ye Ödül
tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül
Töreni’nde iklimlendirme sektöründeki 841 firma
içinden 2019 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren
firma ödülünü aldı. İzmir Swissotel’de 24 Şubat
Pazartesi günü gerçekleştirilen törende, şirket
adına ödülü Mitsubishi Electric Turkey Klima
Sistemleri Üretim A.Ş. Başkanı Katsu WADA aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında
iklimlendirme sektöründe 2019 yılında en fazla
ihracat gerçekleştiren firma Mitsubishi Electric
Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş. oldu.
Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için
Manisa’da kurduğu fabrikasında 2017 yılı sonunda
üretime başlayan firma, Mitsubishi Electric’in Sanayi
4.0’a yanıtı olan e-F@ctory konsepti ile tasarlanan
tesiste yüksek teknolojili ve çevreye dost ürünler
üretiyor. Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu
ve büyüme potansiyeli ile güçlü bir ülke olduğunun
altını çizen Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri
Üretim A.Ş. Başkanı Katsu WADA, ihracattaki
başarılarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı
sağlayarak Türk halkı için yatırım yaptıklarını söyledi.
Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu
dijital fabrikasında 2017 yılının Aralık ayında
üretime başlayan Mitsubishi Electric Turkey Klima
Sistemleri Üretim A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri

Dünya genelinde 34 ülkede faaliyet gösteren
Mitsubishi Electric’in gelişme ve büyüme potansiyeline
inandığı Türkiye’ye yatırım yaptığına dikkat çeken
Katsu WADA, Manisa’daki fabrikanın Mitsubishi
Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası
olduğunu vurguladı. Bu anlamda Türkiye’nin Mitsubishi
Electric Corporation için ev tipi klima alanında önemli
bir üretim üssü haline geldiğini söyleyen Katsu
Wada; “Mitsubishi Electric, Türkiye’nin jeopolitik
konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli
ile güçlü bir ülke olduğuna inanıyor. Büyüyen
Türkiye’nin belirlediği yüksek ekonomik hedeflerine
ulaşması için gerekli teknoloji ve bilgi kullanımını
aktarmayı hedefleyen Mitsubishi Electric, ihracattaki
başarının yanı sıra iç piyasaya ve istihdama da katkı
sağlayarak Türk halkı için yatırım yapıyor” dedi.
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan
e-F@ctory konsepti ile tasarlanan dijital fabrikasında
yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretildiğini
belirten Katsu Wada, “Yaklaşık 406,2 milyon TL
sermayeyle 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde
hayata geçirilen ve Aralık 2017’de üretime başlayan
ev tipi klima fabrikamızın, Mart 2021’de sona eren
mali yıl itibari ile yıllık üretim miktarının 500.000 sete
(iç ve dış ünite) ulaşması hedefleniyor” diye konuştu.

Üntes, (BÜDOTEK) Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ta
Boğaziçi Üniversitesi, Dudullu
Organize Sanayi Bölgesi, Boğaziçi
Üniversitesi Vakfı ortaklığı ile
kurulan BÜDOTEK, girişimcilerin
AR-GE, inovasyon ve iş birliği
yeteneklerini geliştirerek yarattıkları
katma değeri arttırmak amacıyla,
Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik
kadrosu ile araştırma alt yapısını
ve Dudullu Organize Sanayi
34

Bölgesi’nin üretim imkanlarını
birleştirmek suretiyle yüksek
nitelikli AR-GE çalışmaları
yapılmasını hedeflemektedir.
2 adet FullPower VFD invertör
kompresörlü soğutma grubu,
3adet tam otomasyonlu klima
santrali ve Fancoillerle Büdotek’in
tüm iklimlendirme ihtiyacı Üntes
tarafından sağlanmıştır.
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SODEX Ankara
Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa,
Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

30 Eylül - 3 Ekim 2020
ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi

Ankara
Online !
İçin
Kayıt ara.com

#sodexankara

ank
sodex

Hannover Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.

Destekleyenler

Tel. +90 212 334 69 00
info@sodex.com.tr
www.hmsf.com

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Pencere
"GIDA IŞLEME VE SAKLAMA TESISLERIMIZ NE KADAR
YETERLI VE GELIŞMIŞSE, HIJYENIK, EKONOMIK VE SÜREKLI
GIDAYA ULAŞIMIMIZ O KADAR SORUNSUZ OLUYOR.
CANTEK OLARAK BU UĞURDA SOĞUK DEPOLAMA, MEZBAHA VE
ET IŞLEME ALANLARINDA ANAHTAR TESLIM TESISLER ÜRETIP
TÜM DÜNYADA KURUYORUZ. AMA EN ÖNEMLISI GIDA SAKLAMA
KÜLTÜRÜNÜ VE BILINCINI TÜM DÜNYADA YAYIYORUZ."

Antalya'da küçük bir atölyede soğuk oda imalatından bugün Türkiye sınırlarını da aşarak soğutma endüstrisinde
bir marka haline gelen, bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunan Cantek Group son zamanlarda topraksız ve
güneş görmeyen kapalı alanda %95 daha az su kullanılarak, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan
365 gün 24 saat üretim yapılan Farminova Bitki Fabrikası yatırımı ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
ESSİAD Üyelerinden Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan KARACA ile firma faaliyetlerine ve güncel
gelişmelere yönelik röportaj gerçekleştirdik.
36
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Pencere
Öncelikle sizi tanıyalım. Bize
kendinizden bahsedebilir misiniz?
1991’de yeni mezun makina mühendisi kimliğimle
Antalya’ya geldim ve endüstriyel soğutma alanında
startup girişimci olarak iş yapmaya başladım. Yanımda
sadece cesaret, umut ve sektörün geleceği ilgili öngörü
vardı. Antalya Meyve Hali’nde kapı kapı gezdim, çok
çalıştım, emek harcadım ve Cantek’i büyüttüm.
Şu anda 40.000 m2 kapalı alana sahibiz. 39 farklı kalite
sertifikası bulunan, 62 ülkede iş yapan, 320 kişilik bir
kurumuz. Her ne kadar Cantek’i kurumsal bir yapıya
oturtmuş olsam da bir yandan çalışıyorum, bir yandan
da hayal etmeye devam ediyorum. “Dünyada gıdanın
daha verimli kullanılması için ne yapmalıyım?” diye…
Cantek kimdir? Neler yapar?
Sorunuzu bugünkü gündemden yola çıkarak
cevaplayayım. Salgın nedeniyle maalesef bu röportajı
dünyamızın çok zor bir döneminde yapıyoruz. Sanki
bir filmin içindeyiz ve yaşadıklarımız gerçek değil.
Ancak içinde bulunduğumuz durumla aklımızı ve
teknolojiyi kullanarak başa çıkacağımıza inanıyorum.
Bir kez daha gördük ki hepimiz ekonomik, hijyenik
ve sürekli gıdaya ulaşabilmeliyiz. Her ülke, her bölge
gıda üretebilmeli, ürettiği gıdalara katma değer
katabilmeli ve onları ilk günkü tazeliğiyle uzun süreler
sağlıklı olarak saklayabilmeli. Bu konudaki çözüm
çok net. Gıda işleme ve saklama tesislerimiz ne
kadar yeterli ve gelişmişse, hijyenik, ekonomik ve
sürekli gıdaya ulaşımımız o kadar sorunsuz oluyor.
Cantek olarak bu uğurda soğuk depolama, mezbaha
ve et işleme alanlarında anahtar teslim tesisler
üretip tüm dünyada kuruyoruz. Ama en önemlisi gıda
saklama kültürünü ve bilincini tüm dünyada yayıyoruz.
Günümüzde soğutma sektörünü nasıl görüyorsunuz?
Size bir ürünle örnek vermek istiyorum. Bir
elma düşünün. Farklı pazarlara kaliteli olarak
sunulabilmesi için uzun bir süre taze kalması
gerekiyor. Elmanın bu isteğine soğutma sektörü
cevap verirken sorulan ilk sorular neler olmalı?
-Sen nerenin elmasısın? Özelliklerin ne?
-Senin uzun süre taze kalman için ne gerekiyor?
-Hangi soğutma tekniklerine ihtiyaç duyuyorsun?
Bizim yaptığımız hata, elmayı dinlememek. Bir
kompresörün maliyetini elmanın isteklerinden
daha ön planda tutuyoruz. Elmanın cinsi, nasıl
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tip odalara ihtiyaç duyduğu, hangi soğutma
tekniklerine maruz kalması gerektiği konuşulmadan
fiyat konuşuluyor. Daha ilk görüşmede “1000
ton elma saklayacağım, kaç para?” deniyor.
Dolayısıyla ürün saklama bilgi-birikiminin değil de
ucuz fiyatların satışa döndüğü bir dünyada yaşıyoruz.
Bunun sonucu olarak ürünlerimizi ilk günkü tazeliğiyle
saklamak zorlaşıyor. Soğuk depo yatırımına daha
az para harcıyoruz. Ancak o depodan çıkan ürünün
piyasa değeri, ideal depodan çıkanınkinden çok daha
düşük oluyor. Ayrıca işletme maliyetlerimiz artıyor.
Dolayısıyla depo satın alımı yaparken kazandığımızdan
fazlasını elmayı satarken kaybediyoruz.
Sırf bu nedenden dolayı her sene Türkiye milyarlarca
dolar kaybediyor. Ürünler ya para etmiyor ya da
değerinin çok altında talep görüyor. Tarımda ileri
ülkelere bakın. Hepsinin bilinçli depolama yaptığını
ve bu konuda gereken yatırım maliyetini ödediğini
göreceksiniz. Cantek olarak en büyük hassasiyetimiz
doğru depolama konusunda toplumu bilinçlendirmek.
Cantek’te nasıl bir kadro yapılanmanız var?
Biz her şeyden önce insan kaynaklarına yatırım
yapıyoruz. Ana hatlarıyla 3 adet iş alanımız var.
Gıda saklama, gıda işleme ve gıda üretim. Tüm
bu iş alanlarını tek çatı altında yönetiyoruz. Tüm
ekipmanlarını kendi üreten ve dünyanın her
yerine anahtar teslim kurulumlar yapan bir kurum
olarak 320 kişilik bir ekibiz. Bu geniş kadroyu
modern ve kurumsal bir anlayışla yönetiyoruz.
En etkili silahımız, AR-GE odaklı mühendislik
gücümüz. 483 m2’lik alanla sektördeki en büyük
AR-GE departmanlarından birine sahibiz. Tüm
departmanlarda toplam 85 mühendisimiz var.
Hatta şunu da keyifle belirtmem lazım. Bunların
%56’sı kadınlardan oluşuyor. Bir mühendislik
firması için çok yüksek bir oran bu.
Bizi bir futbol takımı olarak görürseniz, ileri uçta
bulunan pazarlama ve satış departmanlarımız
bizim başarımız için çok kritik. Bu alanda
sistem ve kadro yapılanmamıza çok önem
gösteriyoruz. Bazıları çok görünmez ama
aslında her departman önemli. Takımımızın her
alanının işler olması gerekir. Bir yerdeki küçük bir
aksaklık büyük goller yemenize neden oluyor.
Biraz önce gıda üretimi dediniz. Bu
konuda neler yapıyorsunuz?
Biz işimizin doğası gereği gıda üretiminin zaten
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içindeyiz. İklimlendirme konusundaki birikimimizi,
gıda üretimi alanında kullandık ve bitki fabrikalarını
üretmeye başladık. Kısaca bahsetmek gerekirse
dünya tarımının son devrimi olan bitki fabrikaları;
kapalı alanlarda, led aydınlatma ve bitki besleme
ile sürekli, sağlıklı ve çevreyi kirletmeyen
tarımın yapılabildiği üretim tesisleridir.
Geliştirdiğimiz üretim sistemiyle, 7 gün 24 saat
kapalı alanda, hiçbir dış faktörden etkilenmeden,
dilenilen yerde, dilenilen zamanda, tüm koşullarda
tarım yapmanın önünü açılıyoruz. Böylelikle ilaçsız
yeşil teknolojiyle üretilen ürünler, hem sağlıklı hem de
lezzetli bir şekilde sofralarımıza sunuluyor. Bu ürünleri
yemeden önce yıkamanıza gerek yok çünkü ürünler
yıkadığınız sudan bile daha temiz. Ayrıca, üreticiler için
de 365 gün, risksiz, kolay, verimli ve kazançlı tarım
yapma imkânı oluşuyor. Aynı ürünü Kuzey Kutbu’nda
da, Kenya’da da aynı şekilde üretebiliyorsunuz.
20 dönüm seradan aldığınız verimi bitki fabrikaları
ile 1 dönümden alıyorsunuz. 19 dönümü tabiata geri
kazandırıyoruz. Farminova bitki fabrikamız Avrupa’nın
en büyük çalışan tesisi niteliğinde. Yakında tüm
dünyaya Türkiye’den tarım teknolojisi satacağız.
Tekrar soğutmaya dönecek olursak soğutma
sektöründeki ürün yelpazenizden bahseder misiniz?
Bizim sektörümüz bildiğiniz gibi birçok farklı sektöre
çözüm sağlıyor. Meyve-sebze, et, lojistik, unlu
mamuller vb. Biz bütün bu sektörler ve ürünler için en
uygun soğutma tekniklerini belirliyoruz ve ona göre
tüm ihtiyaçlara çözüm olacak şekilde üretim yapıyoruz.
Ürün gamımızda 2.000’e yakın farklı soğutma ünitesi
var. Dünyanın yaşadığı değişimin bilinciyle freonun
yanında amonyak, karbondiyoksit, propan, gibi
doğal akışkanlı soğutucular ile soğutma çözümleri
sağlamaya başladık. Bunun yanında soğuk depo
panelleri, kapıları, rafları, aydınlatma armatürleri,
nemlendiricileri gamımızdaki diğer ürünler.
Bununla beraber uzaktan izleme modülümüzle
her kurduğumuz tesisi izleyebiliyor, gerektiğinde
uzaktan müdahalede bulunabiliyoruz.
Bir yatırımcı olsam sizce neden
Cantek ile çalışmalıyım?
Bunun için onlarca nedeniniz var ama size sadece
birkaçından bahsedeyim. Öncelikle Cantek 29
yıldır hizmet veren ve 60’dan fazla ülkede 13.000
proje geçekleştirmiş olan bir kurum. Dolayısıyla
büyük bir tecrübe ile çalışıyorsunuz. Biz sadece bir
soğutma firması değiliz. Ürettiğiniz ürünleri doğru
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saklayarak daha fazla kazanmanızı sağlayan bir
yol arkadaşıyız. Öncelikle ilk günkü tazeliklerini
kaybetmeden onları daha uzun süre, daha az kayıpla,
daha az enerji tüketimiyle nasıl saklayacağınızı
gösteriyoruz. (Bu amaçla Cantek Vakfı'nı kurduk,
5 dilde kitaplar, videolar hazırladık). Ardından bunun
için gereken ekipmanları tasarlıyor ve üretiyoruz.
Bunun yanında üretim, kurulum ve satış sonrasında
size tek elden hizmet veriyoruz. Tam anlamıyla
terzi işi anahtar teslim tesisler kuruyoruz.
Üzerinize en iyi oturacak kıyafeti sizin için
ortaya çıkarıyoruz. O kıyafete garanti veriyoruz,
onu sürekli takip ediyoruz. Bunu dünyanın her
köşesinde yapabilecek donanım ve ağa sahibiz.
En büyük farkımız ise mühendisliğimiz. Somut bir
örnek vermek gerekirse, dünyada çok az firma
kendi elektronik kartlarını ve kontrolörünü üretir.
Akıllı algoritmaya sahip kontrol cihazlarımız
sayesinde %71’e varan enerji tasarrufu yapmanızı
sağlıyoruz. Üstelik soğuk odalarınızın tüm
verilerini uzaktan izleyebiliyorsunuz. Sunduğumuz
raporlarla enerji maliyetinizi günü gününe
biliyor depolarınızı ölçerek yönetiyorsunuz.
Pazarlama stratejinizi hangi faktörler
üzerine oluşturuyorsunuz?
Cantek olarak bizler, üreticilerin emeklerinin karşılığını
almasını ve tüm coğrafyaların kendi öz kaynaklarından
en iyi şekilde yararlanarak zenginliğe ulaşmasını
hedefliyoruz. Bu uğurda pazarlama stratejimizin ilk
ana faktörü global marka bilinirliği. Cantek’in tüm
dünyada tanınmasını sağlıyoruz. Böylece yeni pazarlara
ulaşıp müşterileriler geliştiriyor ve onlara çözüm
sağlayabiliyoruz. İkinci ana faktörümüz ise yenilikçilik.
Daha iyi bir dünya için kafa yoruyoruz ve faydalı
yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Bu anlayışla enerji
tasarruflu soğutma sistemleri, mobil mezbahalar, bitki
fabrikaları gibi yenilikçi projeler ortaya koyuyoruz.
Son yıllarda pazarlama vizyonumuz oldukça gelişti. Bu
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alanda yoğun çalışmalar yapmaktayız. Dijital iletişimde
öyle bir noktaya geldik ki oturduğumuz yerden
dünyanın birçok farklı noktasından talep alıyoruz.
Çünkü doğru mesajı doğru kitleye ulaştırabiliyoruz.
Bunun için web sayfamızı, içeriklerimizi, iletişim
materyallerimizi ve hedef müşteriye ulaşım zekâmızı
güçlendirdik. Bunun yanında dokunduğumuz her
aday müşteriyi artık sistematik olarak kurumsal
hafızaya almaya ve yönetmeye başladık.
Cantek Soğutma’nın önümüzdeki süreçte
hedefleri arasında neler var? Yeni pazarlara
girmeyi hedefliyor musunuz?
Dünyadaki gıdanın sadece %25’i ideal biçimde
saklanabiliyor. Dolayısıyla, insanlığın %75’i tam
anlamıyla sağlıklı, ekonomik ve sürekli gıdaya
ulaşamıyor. Öncelikli hedefimiz bu oranı düşürmek.
Dünya bizim için tek bir büyük pazar. İçinde
şahıslar ve şirketler olduğu gibi, yerel yönetimler
ve ülkeler de var. Ancak ilk olarak öncelikli ihtiyaç
sahiplerine yönelmek ve enerjimizi doğru kullanmak
durumundayız. Bunun için stratejik pazarlama
haritası oluşturduk. Satış yaptığımız ülke sayısı
olan 62’yi bu sene hızlıca artırmayı hedefliyoruz.

STK'ların üzerine düşen bir çok görev vardır. Bu
görevlerin başında sektöre yararlı projeler üretmek,
üyelerinin ve çalışanlarının eğitim, danışmanlık gibi
eksikliklerini gidermek, bir köprü vazifesi kurarak
mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik istihdam
çalışmaları yürütmek gibi. Bu önemli görevleri
üstlenerek başarı ile sürdüren sektörümüzün ilk
derneği olan ESSİAD'ın önümüzdeki süreçte bir çok
başarılı çalışma gerçekleştireceğine inanıyoruz.
Özellikle test laboratuvar projenizi çok başarılı
buluyor ve destekliyoruz. Gerçekleştirdiğiniz birçok
projenin somut faydalarını görüyoruz, göreceğiz.
Umarım hep beraber çok daha güçleniriz.
Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?
Bizler daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz. Bu
serüvenimizde bizi sosyal medya kanallarımızdan
takip etmenizi tavsiye ediyorum. Umarım içinde
bulunduğumuz durum bir an önce sona erer ve
her yönden sağlıklı bir dünyaya kavuşuruz.•

Derneğimiz 2020 yılında 30. Yılını kutluyor.
Siz de Cantek Soğutma olarak
20 yıldır derneğimizin üyesisiniz. Bu
birliktelikle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Sizin gibi dernekler, sektörel sinerjinin oluşması, genel
sorunların çözümü, ülke yönetimi ile sektör oyuncuları
arasındaki bağların güçlenmesi adına çok önemli.
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Söyleşi
Eğitime Yön Veren Firma "ARGEMSAN"
2014 yılında
eğitim
sektöründe
hizmet
vermek üzere
kurulan ve
Balıkesir
merkezli
olarak
faaliyetlerine
devam eden
ESSİAD
Üyelerinden, Argemsan Eğitim Teknolojileri
San. ve Tic. A.Ş.'nin çalışmalarını Genel
Müdür Erkan ATİK'ten dinledik.
Erkan Bey, Argemsan neler yapıyor?
Üniversite ve meslek liselerine ısı transferi, akışkanlar
mekaniği, termodinamik, yenilenebilir enerji,
iklimlendirme, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri,
kontrol sistemleri, enerji verimliliği, sıhhi tesisat ve
elektrik alanlarında eğitim setleri üretmektedir.
Argemsan'ın deney cihazları, özel proje
cihazlarına ek olarak laboratuvar kurulum
çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Argemsan olarak, pek çok alanda eğitim deney
cihazları ve özel proje cihazları üretebildiğimiz gibi her
hangi bir alandaki bütün deneyleri ve uygulamaları
yaparak konuyu bütünüyle öğretebilecek atölyeler ve
laboratuvarlar da kurabilmekteyiz. Mesleki ve teknik
liselerdeki atölyelerde, üniversitelerin mühendislik
bölümlerindeki laboratuvarda alınan uygulamalı
eğitimin öğrencilerin dolayısı ile de ülkemizin gelişimine
katkı sağladığını çok iyi biliyor ve bu gururla her
zaman daha iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz.
Kurmuş olduğumuz laboratuvarlarda ve atölyelerde,
konuyla alakalı sadece kendi cihazlarımızın teslimini
yapabildiğimiz gibi talep edildiği taktirde zemin
döşemesinden elektrik tesisatına kadar tüm detayları
uzman ekibimiz ile bizzat yaparak, bu atölye ve
laboratuvarları anahtar teslim olarak sunabilmekteyiz.
Firma olarak, teknolojinin son imkanlarını barındıran
sanal gerçeklik (VR) ve arttırılmış gerçeklik (AR)
laboratuvarları da kurabilmekteyiz. Bu laboratuvarlarda
uygun yazılımlar konusunda da teknik destek sağlayarak
pek çok farklı eğitimin alınabilmesini sağlamaktayız.
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Son yıllarda önemi giderek artan Robotik
Kodlama Laboratuvarları da kurabildiğimiz bir
başka sistem. Eğitim sisteminde ilkokul çağından
üniversite seviyesine kadar çok geniş bir yelpazede
yer bulan robotik kodlama eğitimlerinin, tüm
sürümlerine uygun atölyeleri kurabiliyoruz.
Argemsan olarak mesleki, teknik ve mühendislik
bölümlerindeki uygulamalı eğitimleri vermeye
yarayan tüm laboratuvarları kurabildiğimiz
gibi teknolojinin geldiği son nokta ile ortaya
çıkan, AR, VR, Robotik kodlama gibi alanlardaki
laboratuvar ve atölyeleri de kurabilmekteyiz.
Akademik çalışmalarını hayata geçirmek
isteyen akademisyenler ve firmalar ile
çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Faaliyet alanı kapsamında
Türkiye’de bir ilk olma özelliği
taşıyan Argemsan, akademik
çalışmalarını hayata geçirmek
isteyen yükseköğretim
kurumlarındaki
akademisyenler ve
ÜR-GE çalışmasında
bulunmak isteyen firmalar
için TÜBİTAK, SAN-TEZ,
KOSGEB, Kalkınma Ajansı,
BAP, İŞKUR, Avrupa
Birliği Destek Fonları ve
diğer uluslararası fonlardan destek alarak AR-GE
ve inovasyon çalışmaları sonucu projeler üretmekte
ve bu tür projelerin özel deney ve test cihazı üretimi
faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Ayrıca
uygulamalı yüksek lisans ve doktora projelerinde
danışmanlık ve uygulama hizmeti sağlamaktadır.
Bu kadar yoğun bir süreçte firmanızda ne
tür yenilikler gerçekleştiriyorsunuz?
Çağdaş teknolojiyi yakından takip ederek araştırma,
geliştirme ve yeniliğe önem veren sürekli iyileştirmeler
ile sistemini geliştiren Argemsan, özgün tasarıma
önem vererek ürünlerinde fark yaratmakta, kuruluş
ilke ve prensiplerinden vazgeçmeden, sektörünün
güvenilir markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kaliteden ödün vermeden ekonomik ürün ve hizmeti
zamanında sunarak, yurt içi ve yurt dışı satışlarını
her geçen gün daha da genişletmektedir.•
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Teşvikler

KOBI'lerdeki Personel Giderlerini SGK Teşvikleri ve Devlet Destekleriyle
%90 Oranına Kadar Azaltmanın Yolları
Hüsnü ECEMIŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
BBH Mali Müşavirlik ve Danışmanlık
Günümüzde tüm dünyada işletmelerin büyük
çoğunluğunu KOBİ’ler oluşturmaktadır. Bu işletmeler
büyük firmalara göre daha dinamik ve esnek bir
yapıya sahip olmanın yanısıra büyük bir istihdam
yaratma kaynağını da oluşturmaktadırlar.

Personel Istihdam Artırıcı Destek ve Teşvikleri

KOBİ’lerimiz imalat sanayiindeki istihdamın
%61,1’lik gibi çok önemli bir kısmını karşılamaktadır.
Türkiye'deki işletmelerin %99,8'i KOBİ'lerdir.
KOBİ’lerin krizlerde en etkin kullandıkları 4-5 aksiyon
planları bulunmaktadır. Bunlardan ilki; giderler,
masraflar ve maliyetlerdir. Giderlerin içerisinde
bulunan personel maliyetleri KOBİ’lerde şirket tüm
giderlerdeki payı yüksektir. Üretim firmalarında
personel maliyetleri %20-30 pay alırken, hizmet
sektöründe bu oran %50’ye kadar yükselmektedir.
Bu kriz dönemlerinde ve diğer zamanlarda
devletin istihdam artırıcı destek ve teşviklerini
en etkin kullanmak çok önem arz etmektedir.

1.KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği

KOBİ’lerin çetin rekabet koşullarında, sürdürebilir
karı marjını yakalamak için, giderlerini etkin
kontrol etmek zorunda olmaları, işletme
giderlerinde önemli payı olan personel giderlerini
nasıl azaltabileceğine değineceğiz.
Yazımın devamında, işletme personel giderinin
azaltıcı unsurlarından, devlet destekleri ve
teşviklerinden en etkin şekilde faydalanmak
için nelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade
edeceğim. Destek ve teşviklerden nasıl en etkin
faydalanırken personel alımında, teşviklerden
etkin faydalanabilmek için hangi özelliklere sahip
personel seçmemiz gerektiğini, bu teşviklerin
rakamsal tutarlarının ne olacağına dair örneklerle ele
alacağız. Bu destekler çok önem arz etmekle birlikte
firmaları rekabet edebilir düzeye çekmektedir.
Bu yazımızda KOSGEB (Nitelikli Eleman
Desteği), İşbaşı Eğitim Programı ve SGK
teşviklerinin 2018 İzmir’de kullanımı ve 20182019 dönemlerinde kullandırılan teşviklerin
rakamlarla ifadesine yer verilecektir.
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1.KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği
2.İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı
3.SGK Personel Teşvikleri

1.1.KOSGEB Nitelikli Eleman Başvurusunda
Önemli Şartları Nelerdir?
•KOSGEB Üyesi olmanız ve yıllık KOBİ
beyannamelerinizi doldurmuş olmanız gerekmektedir.
•En az 5 kişiyi SGK’lı olarak istihdam eden
KOBİ’ler bu desteğe başvuru yapabilmektedir.
•Destek alınan personellerin maaşları mevzuatta
belirtilen limitlerin altında kalmamalıdır. Aksi takdirde,
destek ödemesi yapılmaz. Ön lisans mezunları
için en az 2.500 TL, lisans ve üzeri mezunlar için
ise en az 3.500 TL aylık net ücret verilmelidir.
•Desteğiniz onaylanmadan önce personelin SGK girişi
yapılmamalıdır. KOSGEB tarafından başvurunuz uygun
bulunduktan sonra 45 gün içerisinde personelinizin
SGK girişi yapılmalı ve işe başlatılmalıdır.
Tablo.1'de 01.01.2019 tarihinde KOSGEB
nitelikli eleman desteği, 6111 Kanun Teşviki,
5510 Kanun Teşviki alarak bir yıllık maliyette ne
kadar düştüğünü inceledik. Aşağıdaki tabloda
görüleceği üzere bu teşvikleri kullandığımızda
maliyette % 56,83 oranında indirim sağladık.
Bu personel, KOSGEB desteği ile birlikte uygun
olan SGK teşviklerinden de faydalanacaktır.
2.IŞKUR’un Işbaşı Eğitim Programı Desteği
İşbaşı Eğitim Programları: Bilişim ve imalat
sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6
ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik
ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok
tehlikeli mesleklerde ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Modülleri’nin asgari süresinden
az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.
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Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak
üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık
45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İŞKUR’a kayıtlı işletmeler, İŞKUR’a kayıtlı işsizleri
program kapsamında istihdam etmektedir. İstihdam
edilen bu kişiler, mesleki tecrübe kazanmakta
ve nitelikli personel haline gelebilmektedir.
İşletmeler ise hem İŞKUR desteği alarak işgücü
maliyetlerini azaltabilmekte hem de işletmeleri
için deneyim sahibi personel yetiştirebilmektedir.3
ay boyunca personel maaş ve sigorta maliyetleri
İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.
İşverenler açısından program şartları:
•En az 2 sigortalı çalışanın olması gerekmektedir.
•Program kapsamında mevcut SGK’lı çalışan sayısının
%30’u kadar personel istihdam edilebilmektedir.

Personeller açısından program şartları:
•Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
•15 yaşını tamamlamış olmak,
•İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan
hısmı veya eşi olmamak , emekli olmamak,
•Programın başlama tarihinden önceki
3 aylık dönemde programa başvuru
yapan işverenin çalışanı olmamak.
Tablo.2'de 01.01.2019 tarihinde işbaşı eğitim
programından faydalanılmıştır. Personel 3 ay firmada
çalışmıştır. Maaş ödemesi ve SGK primleri İŞKUR
tarafından karşılanmıştır. Personel, 6111 Kanun
Teşviği, 5510 Kanun Teşviği aldığını varsayarak
bir yıllık maliyette ne kadar düştüğünü inceledik.
Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere teşvikleri
kullandığımızda maliyette %56,83 oranında indirim
sağladık. Bu personel İŞKUR’un İşbaşı Eğitim
Programı’ndan sonra desteği ile birlikte, uygun
olan SGK Teşviklerinden de faydalanacaktır.

Tablo 1.KOSGEB Teşviklerinin Yıllık Toplam ve Aylık Ortalama Tutarları

Tablo 2.İŞKUR Teşviklerinin Yıllık Toplam ve Aylık Ortalama Tutarları
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3.SGK Prim Teşvikleri
3.1.Teşviklerden Yararlanma Istatistikleri
Tablo 3. 2018 yılına ait İzmir ilinde kullanılan SGK teşvikleri

Yukarıda yer alan Tablo 3’te 2018 yılına ait İzmir ilinde kullanılan SGK teşvikleri listelenmiştir.
Aşağıda yer alan Tablo 4 ve Tablo 5’de ise Ege bölgesinin farklı 5 ilinde mevcut ortalama
personel sayıları 20 ile 30 olan farklı sektörlerdeki hizmet alanlarında faaliyette bulunan
mükelleflerimize faydalandırdığımız reel teşvik tutarları aşağıdaki gibidir.
Tablo 4. Reel Teşvik Tutarları (1)
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Tablo 5.Reel Teşvik Tutarları (2)

Yukarıda ifade edilen Tablo.3’den anlaşılacağı
üzere, 2018 yılında İzmir’de 227.494 adet işyeri
tarafından, 691.232 personelden1.946.932.179,20TL yararlanılmıştır. Bu gerçekten çok ciddi bir
rakamdır. Burada şartları sağlayıp kullanılmayan
teşvikler vardır. Bu yüzden buradaki hakkınızı
mutlaka almalısınız. Tabi bunu işin uzmanı,
donanımlı danışmanlara yaptırmalısınız. Yoksa
yersiz kullanılan teşvikleri faizi ile geri ödersiniz.

7.4857/30 uncu madde-Engelli
istihdamı teşviki (14857)

3.2.Yürürlükteki Teşvikler Nelerdir?

10.5225/5 inci madde-Kültür yatırım ve
girişimlerinin teşviki-Yatırım belgesi için (55225)

1.4447/Geçici 19 uncu madde-İmalat veya bilişim
sektörüne uygulanan yeni nesil teşviki (17103)
2.4447/Geçici 19 uncu madde-Diğer sektörlere
uygulanan yeni nesil teşviki (27103)
3.2828/Ek 1 inci madde-Haklarında
korunma veya bakım tedbir kararı
alınanların istihdamı teşviki (02828)

8.4447/Geçici 10 uncu madde-Genç, kadın ve mesleki
belge sahibi olanların istihdamı teşviki (06111)
9.5746/3 üncü madde-Araştırma, geliştirme
ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi
hakkında teşvik (05746/15746)

11.5510/81 inci madde ikinci fıkra-Bölgesel istihdam
ilave altı puan teşviki (46486/56486/66486)
12.5225/5 inci madde-Kültür yatırım ve
girişimlerinin teşviki- Girişim belgesi için (25225)
13.5510/81 inci madde (ı) bendi-5
Puan indirimi (05510)

4.5510/Ek 2 nci madde- Yatırımlarda Devlet
yardımları hakkında uygulanan teşvik (6. Bölge 26322)

14.5510/81 inci madde (i) bendi-Yurtdışına
götürülen sigortalılara 5 puan indirimi (06486)

5.4447/50 nci Madde-İşsizlik ödeneği
alanların istihdamı teşviki (15921)

SGK teşviklerin tanımları, teşviklerin karşılaştırılması,
yürüklükte kullanılan teşvikler, bu teşviklerin asgari
ücret ve 5.000 net maaş üzerinden tutarlarının
hesaplanması ve örnek bir uygulamayla yıllık
personel maliyetinin %90 oranında indirim konusu
yapılmasını önümüzdeki sayıda ele alacağız.•

6.5510/Ek 2 nci madde-Yatırımlarda Devlet
yardımları hakkında uygulanan teşvik
(1.2.3.4.5. Bölgeler 25510/16322)
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Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri
Av. Esin EKIN, Av. Bülent ŞAHIN
Şahin Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri
7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarih
31102 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.
Bu kanun ile, Covid-19 salgının sosyal ve
ekonomik yaşama olan etkilerinin en aza
indirgenmesi amaçlanmış olup cevapsız kalan
birçok konuya da açıklık getirilmiştir. İşbu torba
yasa ile getirilen ve işverenleri ilgilendiren
başlıca yeni tedbirler aşağıda sunulmuştur.
•17/04/2020 tarihi itibariyle, işverenler,
işçilerin iş veya hizmet sözleşmelerini
üç ay süreyle feshedemeyecektir.
Ancak işverenin, işçinin iş sözleşmesini ahlak ve
iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri
sebeplerle feshetmesini istisna saymış olup, üç
aylık fesih yasağı kapsamına alınmamıştır.
İş sözleşmesinin feshinin yasak olduğu bu
üç aylık süre, Cumhurbaşkanı tarafından
altı aya kadar uzatılabilecektir.
Buna aykırı olarak, iş sözleşmesinin işveren/işveren
vekili tarafından feshi halinde her işçi için aylık brüt
asgari ücret kadar idari para cezası verilecektir.
•Bununla birlikte, iş sözleşmesinin feshi yasağının
uygulanacağı bu süreçte işverene işçiyi ücretsiz
izne çıkarma hakkı tanınmıştır. Kural olarak,
işçinin yazılı rızası olmaksızın veya muvafakati
olmaksızın işveren, tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz
izne çıkaramaz. Ancak bu düzenleme ile işverene,
işçinin rızası olmaksızın bu üç aylık süreçte
işçiyi ücretsiz izne ayırma hakkı tanınmıştır.
İşçi, işveren tarafından ücretsiz izne
çıkarılması halinde, iş sözleşmesini bu
gerekçeyle feshedemeyecektir.
•İşveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa
çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile,
15/03/2020 tarihinden sonra işten çıkarılan ve
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işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, günlük
39,24 TL ücret desteği sağlanacaktır. Bu ödemeden
sadece damga vergisi kesintisi yapılacaktır.
Bu ödemeler fesih yasağının olduğu süreyle
sınırlı olup işçilerin ücretsiz izinde olduğu veya
işsiz kaldıkları süre kadar yapılacaktır.
Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık
aylığı alanlara bu ücret desteği sağlanmayacaktır.
Bu süreçte, nakdi ücret desteği alıp, genel sağlık
sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla
yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel
sağlık sigortalısı sayılacaklardır. Buna ilişkin primleri
ise işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
Ücretsiz izne ayrılarak ücret desteği alan işçilerin
çalıştırıldığı tespit edilirse, işverene çalıştırılan her işçi
ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt
asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.
Bununla birlikte işçilere ödenen ücret desteği yasal
faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecektir.
•Covid-19 nedeniyle yapılan kısa çalışma başvuru
sayısı arttığı için yeni bir düzenleme getirilmiştir. Kısa
çalışma başvurusunun kabulü için iş müfettişleri
tarafından inceleme yapılıp başvurunun uygun
bulunması gerekmektedir. Ancak torba yasa ile
getirilen düzenleme ile uygunluk tespiti sonucu
beklenmeksizin, kısa çalışma ödeneği kapsamında
olan sigortalılara (Covid-19 kapsamında yapılan kısa
çalışma başvurusunda, işçinin son 60 gün hizmet
akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün
prim ödemiş olması şartı aranmaktadır) yapılacaktır.
Yani işverenin başvurudaki beyanı esas alınacaktır.
Ancak iş müfettişleri tarafından daha sonra yapılacak
olan uygunluk tespiti sonucu işverenin hatalı bilgi
ve belge verdiği tespit edilirse fazla ve yersiz ödeme
işverenden yasal faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
Bu madde 29/02/2020 tarihinden
itibaren geçerli olacaktır.
•Covid 19 salgını sürecinde şirketlerin öz kaynaklarının
korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması
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için kâr dağıtımına ilişkin düzenleme getirilmiştir.
Bu düzenleme ile sermaye şirketleri 30/09/2020’ye
kadar 2019 net dönem kârının yalnızca %25’ine
kadarının dağıtımına karar verebilecektir.
Bu süre sonuna kadar, geçmiş yıl kârları ve serbest
yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir.
Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı
dağıtma yetkisi verilemeyecektir.
Bunlarla birlikte genel kurulca 2019 yılı kâr payı
dağıtım kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine
ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa,
2019 net dönem kârının %25’ini aşan kısma
ilişkin ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar
ertelenmiştir. Bu süreyi üç aya kadar uzatmaya
veya kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu
tüzel kişilerinin ve
sermayesinin yüzde
ellisinden fazlası kamuya
ait fonların, doğrudan veya
dolaylı olarak sermayesinin
yüzde ellisinden
fazlasına sahip olduğu
şirketler bu sınırlamadan
istisna sayılmıştır.
•Üretici, tedarikçi,
perakende işletmeler tarafından fahiş fiyat artışı
yapılamayacak. Bu işletmeler tarafından piyasada
darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti
bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını
engelleyen faaliyetler yapılamayacaktır.
•Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette
bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam
vergileri, yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyeti
durdurulan veya faaliyette bulunamayan
dönemlere ilişkin kısmı alınmayacaktır.
•Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı
kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan
veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su
tüketimine bağlı alacakları, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin
tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere
belediye meclisi tarafından 3 ay ertelenebileceği,
bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediye
meclisince uzatılabileceği düzenlenmiştir.
Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen
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süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi
bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan
tahsil edilebileceği düzenlenmiştir.
•Dernekler tarafından verilmesi gereken
bildirim ve beyannameler ile dernek genel
kurul toplantıları 31/07/2020 tarihine kadar
ertelenmiştir. Bu sürenin, sürece göre üç aya
kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir.
Ertelenen dernek genel kurul toplantılarının
ise erteleme tarihinin sonundan itibaren
30 gün içinde yapılmalıdır.
Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları
erteleme süresi sonrası yapılacak ilk genel kurul
toplantısına kadar devam edeceği düzenlenmiştir.
Bu madde 10/03/2020 tarihinden
itibaren geçerli olacaktır.
•Vadesi 1/2/2020 tarihi
(bu tarih dâhil) itibarıyla
geldiği hâlde bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla ödenmemiş ve
23/2/2017 tarihli ve 6824
sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması
ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ve geçici
1 inci maddesi uyarınca yapılandırılmamış olan
alacaklarının asıllarının tamamının, 2021 yılının
Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere
dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a
yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken
tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son
gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin
tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi
şartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet
eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu alt bent
hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere
herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.
•10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş
olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan
lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır.
•28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma,
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamında AR-GE ve tasarım
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merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin AR-GE
ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına;
26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge
sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge
dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden
itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir.

işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi
ihaleleri, 31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli
karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve
ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik
altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda
yapılabileceği, bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca
3 aya kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji
Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi
durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun
ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim,
istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya
devam edileceği düzenlenmiştir.

•Kooperatif genel kurul toplantıları 31/07/2020
tarihine kadar ertelenmiştir. Bu sürenin de üç
aya kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir.

•18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu
İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin
verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş
uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin
süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
üç ay süreyle uzatılacağı, Cumhurbaşkanının, bu
bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç
aya kadar uzatmaya yetkili olduğu düzenlenmiştir.
•Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların
satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat
karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi

Ertelenen kooperatif genel kurul toplantıları, erteleme
tarihinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılmalıdır.
Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları
erteleme süresi sonrası yapılacak ilk genel
kurul toplantısına kadar devam edecektir.
Bu madde 10/03/2020 tarihinden
itibaren geçerli olacaktır.
•Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin mayıs ayında
yapması gereken Birlik Genel Kurulu toplantısı, bir
sonraki yıl genel kurulu ile birlikte yapılacaktır.
Konuların detayları hakkında bizlere ulaşıp
daha kapsamlı bilgi alabilirsiniz.•
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Makale
Eskişehir Ilinde R744 Soğutucu Akışkanlı Iki Buharlaştırıcılı
Bir Soğuk Hava Deposu Tasarımı
Design of a Cold Storage Depot Using R744 as Refrigerant
with Two Evaporators In Eskisehir
Özge ALTUN, Kıvanç ASLANTAŞ, Engin SÖKMEN
ÖZET
Dünyada artan nüfus yoğunluğu, iklim değişiklikleri
insanların taze ve kaliteli yiyeceğe ulaşma olasılığını
düşürmektedir. Günümüzde üretilen yiyeceklerin
üçte biri besin ihtiyacı olan insanlara ulaşamadan
çürümekte ve bozulmakta iken dünya nüfusunun
üçte biri açlıkla mücadele etmektedir. Yiyeceğe
ulaşamayan insan ve bozulan ürün oranları bu kadar
yüksekken yiyeceklerin bozulmadan uzun süre
depolandığı soğuk hava depoları ve soğuk zincirin
bozulmadan yiyeceklerin dağıtım yerlerine ulaştırıldığı
frigorifik araçların önemi bir kez daha vurgulanmalıdır.
Soğutma sistemleri hem ürünlerin sağlıklı bir
şekilde ihtiyaç yerlerine ulaşması hem de kullanılan
soğutucu akışkanların çevreye olan etkileri nedeniyle
dikkate alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada
farklı depolama sıcaklıkları gerektiren peynir ve
dondurulmuş et için Eskişehir ilinde iki odalı bir soğuk
hava deposunun soğutma yükleri hesaplanmıştır.
Soğutucu akışkan olarak R744 seçilmiş ve SıvıEjektörlü Transkritik Sistem ele alınmıştır. Sistem
ekipmanlarının seçimleri hakkında bilgi verilmiş
ve sistemin etkinlik katsayısı hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: R744, soğuk hava
deposu, etkinlik katsayısı, sıvı-ejektör
ABSTRACT
Increasing population density and climate change
decrease the possibility of humans’ reach to fresh and
good quality food. At present time, while one third
of the produced food rot or go off before it reaches
the people in need, one third of the world population
struggle against hunger. While the ratios of people
who cannot reach food and food that rots are so high
the importance of cold storage depot and refrigerating
trucks that make the food distribution without
breaking the cold chain possible must be emphasized
one more time. Refrigerating systems must be taken
into consideration both for the reason of transporting
food products to the needy and the environmental
affects of used refrigerants. In this study, amount
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of necessary cooling loads of a two room cold
storage depot for cheese and frozen meat which
need different storage temperatures in Eskisehir
have been calculated. R 744 has been selected as
refrigerant and Liquid-Ejector Transcritical System
has been investigated. Information about selection
of system equipment has been given and coefficient
of performance of system has been calculated.
Key Words: R744, cold storage depot,
coefficient of performance, liquid-ejector
1. GIRIŞ
Ürünler bozulmadan ve çürümeden donma noktası
üzerindeki sıcaklıklarda soğuk muhafaza yöntemi ile
saklanır. Soğuk muhafazada ürünler kısa, geçici ve
uzun süreli depolanabilir. Depolama periyotları ürün
tipine ve depolama şartlarına bağlı olarak değişebilir.
Elde edilen gıdalar soğuk hava deposuna konulmadan
önce üzerlerinde barındırdıkları hasat edildikleri ortam
ve güneş sıcaklığından kaynaklanan ısının alınması
gerekmektedir. Bu işlem ön soğutma olarak adlandırılır
ve ürünler 0-10°C sıcaklığındaki ön soğutma işlemi
uygulanır. Ancak uygulamada genellikle ön soğutma
işlemi uygulamak yerine ürünlerin sıcaklıkları
depolanacakları kısımda kademeli olarak düşürülür.
Ürünlerin bozulmadan tüketim yerlerine
ulaştırılmasının yanında soğutma sistemlerinde
kullanılan soğutucu akışkanların da çevreye
etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir.
Soğutucu akışkanlar atmosfer tabakasında
ömürleri tükenene kadar küresel ısınmaya sebep
olmaktadırlar. Değişik türdeki soğutucu akışkanların
atmosferdeki ömürleri de farklı olmaktadır [1,2].
Soğutma sistemlerinde ve iklimlendirme
sistemlerinde CFC (kloroflorokarbon), HCFC
(hidrokloroflorokarbon), HFC (hidroflorokarbon)
soğutucu akışkanları yaygın olarak kullanılmaktadır.
Calm [3] yapmış olduğu çalışmada soğutucu
akışkanları dört nesle ayırmıştır (Şekil 1). İlk nesil
soğutucu akışkanlar ilk 100 yıldaki en yaygın
soğutucu akışkanlardır ve bilinen çözücü ve diğer
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uçucu sıvılardır. İkinci nesil soğutucu akışkanlarda
ise güvenlik ve dayanıklılık ön plana çıkmıştır.
Ancak yapılan çalışmalar sonucunda CFC türü
soğutucu akışkanların ozon delme potansiyellerinin
(ODP) ve küresel ısınma potansiyellerinin (GWP)
yüksek olduğu anlaşılmıştır. Üçüncü nesil soğutucu
akışkanlardan HCFC türü soğutucu akışkanların
ozon delme potansiyelleri düşüktür, HFC türü
akışkanların ise ozon delme potansiyelleri küresel
ısınmaya bir miktar etkileri söz konusudur.
Kanada’nın Montreal kentinde 1987 yılında
imzalanan Montreal Protokolü kapsamında Ozon
tabakasının korunması ve sera etkisinin azaltılması
amacıyla soğutucu akışkanların üretimi ve kullanımı

kontrol altına alınmıştır. Bu protokolü Londra ve
Kopenhag’da yapılan toplantılar izlemiş ve ODP ve
GWP değerleri yüksek CFC soğutucu akışkanlarının
kullanımı ve üretimiyle ilgili daha sıkı önlemler
alınmıştır [4]. Küresel ısınma ve ozon tabakasında
meydana gelen deformasyonlar nedeniyle çevreye
verdiği zarar en düşük olan soğutucu akışkanların
kullanılması yönünde çalışmalar hız kazanmıştır.
Dördüncü nesil soğutucu akışkanlar geçişin hız
kazandığı bu dönemde soğutma sistemlerinin
uygun boyutlandırılması, soğutucu akışkan
miktarının doğru belirlenmesi çok önemlidir.

Şekil 1. Geçmişten bugüne soğutucu akışkanlar [3].

Bu çalışmada örnek bir soğuk hava deposunda
bulunduğu şehre ve depolanacak ürüne bağlı olarak
ısı kazancı hesaplanmış, soğutma sistemi
tasarlanarak ekipmanlar seçimi yapılmıştır.
2. SOĞUK ODA HESAPLAMALARI
Eskişehir’de yapılacak olan bir soğuk hava deposunda
peynir ve dondurulmuş et depolanacaktır.
Deponun mimari projesi Şekil 2’ de verilmiştir. Depo
100 mm kalınlıkta poliüretan sandviç paneller
kullanılarak imal edilmiştir.

Peynir yükleme miktarı 2000 kg/m2 ve
depolama yüzdesi %80’dir. Peynir
depoya 25°C’ de gelecek ve 15 gün süreyle
depolanacaktır. Donmuş et yükleme miktarı
250 kg/m2 ve depolama yüzdesi %80’dir.
Donmuş et 2 gün süreyle depolanacaktır.
Soğuk odada günde 4 kişi 4’er saat süreyle
çalışmaktadır ve odada 100 W gücünde 8 adet lamba
bulunmaktadır. Soğuk odada 750 W gücünde 3 adet
motor bulunmaktadır. Depo yüksekliği 4 m’dir.

Şekil 2. Örnek mimari proje
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Verilen proje için Soğuk Oda Isı Kazançlarının
hesaplanması gerekmektedir. Hesaplanan değerler
Soğuk Hava Deposu Isı Kazançları Hesap Tablosuna
yazılır. Projenin yapılacağı Eskişehir ili için
soğutma yükünün en fazla olduğu yaz ayları için

ortalama kuru, yaş termometre sıcaklıkları
Tablo 1’ den okunur. Kuru ve yaş termometre
sıcaklıkları kullanılarak psikrometrik diyagramdan bağıl
nem ve entalpi değerleri elde edilir.
(φ = %44, hdış = 71.79 kJ/kg).

Tablo 1. Şehirlerin yaz mevsiminde ortalama dış hava sıcaklıkları [5].

Peynir depolanacak oda için iç mahal muhafaza verileri
Tablo 2’den okunur. İç ortam sıcaklık 0°C ve bağıl nem
%70 değerleri kullanılarak iç ortamın entalpi değeri
psikrometrik diyagramdan hiç = 6.6 kJ/kg okunur.

Benzer şekilde donmuş et depolanacak oda
için (ortam sıcaklık değeri -18 0 °C,
bağıl nem %90 ) hiç = -16.4 kJ/kg okunur.

Tablo 2. Gıda maddeleri için uzun süreli soğuk oda muhafazası verileri [5]

Soğuk hava deposunun planı ve Tablo 3 göz önüne alınarak komşu hacim sıcaklıkları belirlenir (Tablo 4).
Tablo 3. Komşu Hacim ve Döşeme Sıcaklıkları (T0 Dış Tasarım Sıcaklığı) [5]

Tablo 4. Komşu mahal sıcaklıkları
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2.1. Soğutulan hacmi çevreleyen duvar, döşeme ve tavandan iletim ve taşınımla geçen ısı kazancı
(Transmisyon ısısı)
İletim ve taşınımla olan transmisyon kazancı
formülünden hesaplanmaktadır. Burada K, toplam ısı geçirgenlik katsayısı (W/m2K), A, yüzey alanı,
Td, dış ortam veya komşu hacim sıcaklığı (°C ), Ti, iç ortam sıcaklığıdır (°C ).
Tablo 5. Peynir depolanan oda için iletim ve taşınımla olan ısı kazançları

Mimari proje esasları ve verileri kullanılarak soğuk hava deposu ısı kazançları hesap tablosunun
1. kısmı doldurulur (Tablo 5). Aynı işlemler tekrarlanarak dondurulmuş etin depolandığı bölüm
için iletim ve taşınımla olan ısı kazancı hesaplanmış ve 608990.4 kJ/gün bulunmuştur.
2.2. Soğutulan hacme dışarıdan daha yüksek sıcaklıkta havanın girmesiyle gelen ısı kazancı
Soğuk hava deposuna ürün yükleme-çıkarma gibi depo kapısının açılıp kapanması nedeniyle oluşan ek soğutma
yükünün de hesaba katılması gerekmektedir. Bu ek soğutma yükü denklem (2)’den hesaplanmaktadır.

Burada
, depoya giren havanın yoğunluğu (kg/m3), hd , dış havanın entalpisi (kJ/kg), hi ,
iç havanın entalpisidir (kJ/kg). Hesaplanan ek soğutma yükü Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Hava değişiminden olan ısı kazancı

Etin depolandığı bölüm için hava değişiminden olan ısı kazancı 152121.4 kJ/gün bulunmuştur
2.3. Soğutulan hacme konulan ürünlerin ısısı
Depoya koyulan peynir donma noktası üstündeki sıcaklığa kadar soğutulacaktır ve bunun için gerekli olan soğutma
yükü;

denklemi kullanılarak hesaplanmıştır (Tablo 7).
Tablo 7. Ürünlerden gelen ısı kazancı
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Et donmuş halde depoya gelmekte ve derin soğutma yapılacaktır. Et depolanan
oda için ürünlerden gelen ısı kazancı 1728000 kJ/gün bulunmuştur.
2.4. Soğutulan hacmin içerisindeki ek ısı kazançları
Soğuk hava deposunda çalışan insanlar, kullanılan lamba ve motorlardan gelen ek ısı
kazancı ve cihaz seçiminde kullanılacak saatlik ısı yükü Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Diğer ısı kazançları

Donmuş et depolanan oda için diğer ısı kaynaklarından
gelen ısı kazancı 221702.4 kJ/gün’dür. Yapılan
hesaplamalar sonucunda peynir depolanacak olan
oda için buharlaştırıcı kapasitesi 23.6 kW, donmuş et
depolanan oda için ise 41.4 kW olarak belirlenmiştir.

Yapılan hesaplamalar sonucunda her bir
oda için buharlaştırıcı sıcaklığı ve soğutma
kapasiteleri Tablo 9’da özetlenmiştir.

Tablo 9. Soğuk hava deposu için buharlaştırıcı sıcaklığı ve soğutma kapasitesi

3. SOĞUTUCU AKIŞKAN OLARAK R744 KULLANILMASI DURUMUNDA SOĞUTUCU EKIPMAN SEÇIMI
Soğutma yükü hesabı yapılan depo, Eskişehir
bölgesinde bulunması, dış hava ortalama sıcaklık
değerinin; R744 kritik nokta olan +31°C /73.6 bar’lık
değerin üzerinde bulunması ve seçimi yapılan soğuk
odalarının kapasitelerinin düşük olması nedeni ile
sıvı ejektörlü transkritik R744 çevrimi seçilmiştir.
Depoda kullanılmak üzere ön görülen soğutma
çevriminin şematik diyagramı Şekil 3’te verilmiştir.
Tasarlanacak olan sistemde, iki farklı sıcaklıkta
ürün depolanması nedeniyle iki buharlaştırıcı
kullanılmaktadır. Düşük sıcaklık buharlaştırıcı (LT)
sıcaklığı -30 °C, ikinci buharlaştırıcı sıcaklığı (MT)
ise -8 °C’dir. Gaz soğutucuda sabit basınçta çevreye
ısı vererek sıcaklığı düşen soğutucu akışkanın bir
54

kısmı yüksek basınç valfine bir kısmı ise sıvı ejektöre
gelmektedir. Yüksek basınç valfinde basıncı ve sıcaklığı
azalan soğutucu akışkan sıvı deposuna gelir. Sistemde
yer alan sıvı deposu LT kompresör grubunun çıkışında
soğutucu akışkanın kızgınlığını alarak doymuş
buhar fazında MT kompresör grubuna gönderir. Sıvı
deposundan çıkan sıvı fazındaki soğutucu akışkan LT
ve MT buharlaştırıcılarına girer ve soğutulacak olan
ortamlardan ısı alarak buharlaşır. LT buharlaştırıcı
çıkışındaki kızgın buhar LT kompresör grubunda,
MT Kompresör grubu emme basıncına sıkıştırılır.
MT buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu akışkan sıvı
ayırıcı (emme akümülatörüne) gelir. Sıvı ayırıcıdan
(emme akümülatörü) çıkan gaz fazındaki soğutucu
akışkan, sıvı deposundan ve LT kompresör grubundan
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gelen soğutucu akışkanla karışarak MT kompresör
grubuna girer ve gaz soğutucu basıncına sıkıştırılır.
Sistemde düşük basınçlı buhar fazındaki soğutucu
akışkanın plazma fazına geçmesini engellemek için

sıvı ejektör sistemi kullanılmaktadır. Sıvı ejektörü,
sıvıyı emme akümülatöründen alıp sıvı deposuna
geri döndürmek üzere optimize edilmiştir.

Şekil 3. Sıvı ejektörlü çevrim şeması [6]

Bir sıvı ejektör sisteminde, buharlaştırıcılar çok
düşük aşırı kızdırma ile çalışırlar ve sistemde
bulunan sıvının bir kısmı emme akümülatörüne
geri döndürülür. Uyarlamalı Sıvı Kontrolü (ALC)
algoritmasına sahip uygun ve akıllı kontrol
ünitesinin desteğiyle buharlaştırıcı, daha yüksek
emiş basıncında ve daha verimli çalışır. Böylece
kompresörlerdeki enerji tüketimini azaltır.

Soğutma sistemi için buharlaştırıcı sıcaklıkları
dikkate alınarak sistemde kullanılacak olan
LT ve MT kompresör grupları seçilmiştir.
Seçimi yapılan LT ve MT kompresör gruplarına
ait özellikler Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Seçimi yapılan orta ve düşük sıcaklık kompresör özellikleri [7]

Dondurulmuş etin depolandığı soğuk oda için 20 kW soğutma kapasitesine sahip iki adet buharlaştırıcı
kullanılması planlanmıştır. Kullanılması planlanan buharlaştırıcıların özellikleri Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Seçimi yapılan LT buharlaştırıcı özellikleri [8]
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Peynirin depolandığı MT odası için seçimi yapılan buharlaştırıcı özellikleri ise Tablo 12’de özetlenmiştir.
Tablo 12. Seçimi yapılan MT buharlaştırıcı özellikleri [8]

Tasarlanan soğutma sisteminde kullanılacak olan sıvı ejektör, yüksek basınç
valfi ve gaz bypass valfi seçim parametreleri Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13. Seçimi yapılan ejektörün çalışma şartları [6]

Ekipman seçimi tamamlanarak tasarlanan soğuk hava deposu soğutma sistemine ait P-h diyagramı
Şekil 4’te verilmiştir.

Şekil 4. Sisteme ait Ln P-h diyagramı.

Çevrime ait noktaların sıcaklık, basınç ve
entalpi değerleri Tablo 14’te özetlenmiştir.
Tablo 14. Çevrime ait noktalar

LT ve MT buharlaştırıcılarından geçen soğutucu akışkan
miktarları sırasıyla 0.2033 kg/s ve 0.1936 kg/s’dir. Düşük
sıcaklık (LT) kompresör grubunun kapasitesi, sisteme
ait P-h diyagramından okunan kompresör giriş ve çıkış
entalpi değerleri ve soğutucu akışkan kütlesel debi
değerleri kullanılarak Denklem (4)’ten elde edilmiştir.

MT kompresör grubunun kapasitesi Denklem (6)’dan;

bulunur.
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Sistemin etkinlik katsayısı;

de/websoftware, 07.01.2019
[8]Friterm Product Selection Software 6.2.0.2, 2018
ÖZGEÇMIŞ

elde edilir.

Özge ALTUN

4. SONUÇ

1977 yılı Eskişehir doğumludur. 1998 yılında
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden
mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2001 yılında
Yüksek Lisans ve 2007 yılında Doktora eğitimini
tamamlamıştır. 1998-2013 yılları arasında Araştırma
Görevlisi, 2013-2018 yılları arasında Yrd. Doç Dr.
olarak görev yapmıştır. Halen aynı üniversitede
Makina Mühendisliği Bölümünü Enerji Anabilim
Dalında Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır. Soğutma,
Termal Bariyer Kaplamalar, Gaz Türbinleri, Isı Transferi
konularında ulusal ve uluslararası makale ve bildiri
çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Soğuk hava deposu soğutma yükü; depolanacak
ürün, depolama şartları ve deponun bulunduğu
yerin dış ortam özelliklerine bağlıdır. Bu çalışmada
ilk önce, depolanma sıcaklığı düşük olan iki farklı
ürünün depolanacağı bir soğuk hava deposu
için soğutma yükü hesabı yapılmıştır. Sistemde
kullanılacak soğutucu akışkan olarak zehirli olmayan,
doğal, Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) bir ve Ozon
Tüketim Potansiyeli (ODP) sıfır olan R744 seçilmiştir.
Ürünlerin depolanacağı sıcaklıkların birbirinden
farklı olması nedeniyle iki buharlaştırıcılı ve iki
kompresörlü soğutma sistemi seçimi yapılmıştır. Bu
kapsamda, seçilen soğutucu akışkan R744’ün kritik
nokta üzerinde verimli bir şekilde çalışması amacıyla
tasarlanan Sıvı-Ejektörlü Transkritik Sistem ele
alınmıştır. Hesaplanan soğutma yükleri ile seçilen
soğutucu akışkana uygun olarak sistemi oluşturan
kompresör, buharlaştırıcı, yüksek basınç valfi, gaz
bypass valfi ve ejektör seçimi yapılmıştır. Daha
sonra sistemin etkinlik katsayısı hesaplanmıştır.
Tasarımı yapılan bu sistem ile soğutucu akışkan
olarak kullanılan R744’ün kritik nokta üzerindeki
çalışma ortamlarında etkin ve güvenilir bir soğutma
yapılabileceği görülmüştür. Ayrıca bu çalışma ile
literatürde çok fazla yer almayan R744 soğutucu
akışkanlı sistemde kullanılacak olan ekipman
seçimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.•
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Amonyak - Su Akışkanlı Absorpsiyonlu Soğutma Çevriminin
Termodinamik Analizi ve Isı Değiştirici Performanslarının Etkisi
Thermodynamic Analysis Of An Ammonia-Water Absorption Cooling Cycle And
Effect Of Heat Exchanger Performance
Uğur BÜYÜKTUNCER, Serhan KÜÇÜKA
ÖZET
Bu çalışmada tek etkili ve amonyak – su akışkanlı
bir absorpsiyonlu soğutma çevriminin termodinamik
analizi yapılmıştır. Sistemde, yoğuşturucu (kondenser)
ve buharlaştırıcı (evaporatör) arasında bir ön soğutucu
ve absorber ve jeneratör arasında ise çözelti ön
ısıtıcısı mevcuttur. Çalışmada jeneratör sıcaklığı
120°C alınmış, çözelti ısı değiştirici etkinliği (εHEx) 0,8
ve ön soğutma ısı değiştiricisi etkinliği (εPre) 0,5 kabul
edilmiştir. Analizler Engineering Equation Solver
(EES) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Yapılan hesaplamalara göre, jeneratörden çıkıp
damıtma kolonunu terk eden buharın amonyak
derişim yüzdesi %96,53 olup, ayırıcıda (rectifier)
%99,90 mertebesinde zenginleştirilmektedir. Çevrimin
soğutma etkinlik katsayısı değeri 0,4786 olarak
hesaplanmıştır. Isı değiştiricilerin etkinliklerinin
katsayılarının ve jeneratör sıcaklığının değişimlerinin
soğutma etkinlik katsayısı ve soğutma kapasitesi
üzerine etkileri grafiklerle ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Soğutma Sistemi, Absorpsiyonlu
Soğutma, Amonyak-Su, Soğutma Ekinlik Katsayısı,
Soğutma Kapasitesi, Isı Değiştiricisi, EES
ABSTRACT
In this study, the thermodynamic analysis of a single
stage ammonia - water absorption cooling cycle was
performed. The system has a pre-cooler between
the condenser and the evaporator and a solution
preheater between the absorber and the generator. In
this study, generator temperature is taken by 120°C;
solution heat exchanger effectiveness (εHEx) is 0.8 and
condensate precooler heat exchanger effectiveness
(εPre) is 0.5 assumed. The analyzes were performed
by using Engineering Equation Solver (EES).
According to the calculations, the concentration of
the solution leaving the distillation column in the
form of steam from the generator is 96.53% and
it is enriched at the level of 99.90% in the rectifier.
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The coefficient of performance of the cycle was
0,4786 calculated. The effects of effectiveness
of heat exchangers and generator temperature
changes on coefficient of performance and
cooling capacity are graphically demonstrated.
Keywords: Cooling System, Absorption Cooling,
Ammonia – Water, Coefficient of Performance,
Cooling Capacity, Heat Exchanger, EES
1.GIRIŞ
Çevre dostu çalışma akışkanları kullanılan ve
düşük sıcaklıklı yenilenebilir enerji kaynaklarından
yararlanılan absorpsiyonlu soğutma sistemleri
son yıllarda tekrar ilgi alanına girmiştir. Le Lostec
ve diğer. [6] absorpsiyonlu soğutma çevrimine
zamanla artan ilginin sebeplerini ve mekanik
soğutma çevrimi ile aralarındaki farkları belirtip
amonyak-su akışkanlı bir absorpsiyonlu soğutma
çevriminin simülasyonunu gerçekleştirmişlerdir.
Simülasyonda her bir çevrim elemanındaki ısı ve
kütle dengesini dikkate almışlardır. Absorberdeki
ısı ve kütle transferi; yoğuşturucudaki amonyak-su
çözeltisinin yoğuşma türü ve damıtma kolonu altına
yerleştirilen jeneratör modellenmiştir. Güneş enerjili
bir absorpsiyonlu soğutma çevriminin deneysel
verileriyle karşılaştırılarak model doğrulanmıştır.
Buharlaştırıcı ve jeneratörün sıcaklıkları değiştirilerek
çevrimin soğutma etkinlik katsayısı (COP) üzerine
etkileri gözlenmiştir. Buna göre buharlaştırıcı
sıcaklığında 10°C azalma COP değerini %25 azaltırken
jeneratör sıcaklığında 10°C artış %4 arttırmaktadır.
Yılmazoğlu [10] lityum bromür-su akışkanlı bir
absorpsiyonlu soğutma çevriminin termodinamik
analizini yapmıştır. Çalışmasında çevrimin temel
tasarım parametrelerini vererek COP ve ekserjetik
COP değerlerini hesaplamıştır. Ayrıca seçilen bir
durum için buharlaştırıcı, absorber, jeneratör ve
yoğuşturucunun ısı transferi yüzey alanlarını
hesaplamıştır. Diğer bir lityum bromür çalışmasında
ise Yakut ve diğer. [9] Isparta’daki 30 kişilik bir toplantı
salonunun iklimlendirmesi için lityum bromürsu akışkanlı bir absorpsiyonlu soğutma çevrimi
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kullanmışlardır. Salonun ve jeneratörün sıcaklığı 25°C
ve 85°C kabul edilmiş ve dış ortam sıcaklığı aylara
göre farklı alınmıştır. Salonun yüzey alanı 85 m2 ve
ısı kaybı 20 kW için COP değeri 0,75 bulunmuştur.
Her ay için gerekli soğutma yükü hesaplanmış ve
soğutma yüklerine göre jeneratör yükü bulunarak
güneş kolektörleri boyutlandırılmıştır. Kuyumcu ve
diğer. [5] bir apartman dairesinin soğutulmasının
analizini yapmışlardır. Daire Kahramanmaraş’ta olup
TS 825 standardını ve şehrin yaz hava koşullarını
dikkate almışlardır. Jeneratöre gerekli enerji güneş
enerjisinden sağlanmıştır. Analizde MATLAB ve
Engineering Equation Solver (EES) kullanılmış ve
her ay için gerekli ısıl yük göz önüne alınarak 0,8052
COP değeri için 19,20 m² kolektör yüzey alanına
sahip vakum tüplü güneş kolektörü kullanılmasını
uygun bulmuşlardır. Diğer bir çalışmada Şahin ve
diğer. [8] Mersin’de seçilen bir binanın amonyaksu akışkanlı absorpsiyonlu soğutma sistemiyle
soğutulmasının analizini yapmışlardır. Jeneratörde
ısıtıcı kaynak olarak vakum tüplü güneş kolektörü
kullanılmıştır. Binanın saatlik soğutma yüküne
göre sistemin termodinamik analizi yapmışlardır
ve en yüksek COP değerinin Mayıs ayında, en
düşük değerin ise Temmuz ve Ağustos ayında elde
edildiği görülmüştür. Kaynaklı ve Yamankaradeniz
[4] çalışmalarında amonyak-su akışkanlı bir
absorpsiyonlu soğutma çevriminin termodinamik
analizini gerçekleştirmiş, ısı geri kazanımı için 3 farklı
ısı değiştirici kullanarak etkinliklerinin değişiminin
COP’ye ve çevrim elemanlarının ısıl yüküne etkilerini;
ek olarak jeneratör, buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve
absorber sıcaklıklarının değişiminin sisteme etkilerini
incelemişlerdir. Analizlerin sonucunda çözelti ısı
değiştiricisinin sisteme en çok etki eden ısı değiştirici
olduğunu, jeneratör ve buharlaştırıcı sıcaklıklarının
artışının sistemin performans katsayısını arttırırken
yoğuşturucu ve absorber sıcaklığının artışının ise
düşürdüğünü görmüşlerdir. Ersöz [1] çalışmasında
amonyak-su akışkanlı bir difüzyon absorpsiyonlu
soğutma çevriminde farklı jeneratör yüklerinin
çevrim performansı üzerine etkilerini deneysel olarak
incelemiştir. 62, 80 ve 115 W’lık ısıl yükler için ayırıcı,
yoğuşturucu, absorber ve çözelti ısı değiştiricisindeki
ısı kayıpları ile buharlaştırıcıdaki ısı girişi ve çevrimin
COP değeri hesaplanmıştır. Sonuç olarak, en yüksek
COP değeri 62 W için 0,36; en düşük COP değeri
115 W için 0,30 olarak hesaplanmıştır. JiménezGarcía ve Rivera [3] çalışmalarında tek etkili bir
absorpsiyonlu soğutma çevrimini deneysel olarak
incelemişlerdir. Akışkan çifti olarak amonyak-su
kullanmış ve tüm çevrim elemanlarını plakalı ısı
değiştirici yapmışlardır. Deneyde 20°C ile 32°C arası
yoğuşturucu ve absorber sıcaklığı için jeneratörde
kullanılan ısıtıcı suyun sıcaklığı 85°C ile 105°C
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arasıdır. Deneyler sonucu ulaşılan maksimum güç
2,6 kW; minimum buharlaştırıcı sıcaklığı -19°C ve
maksimum COP 0,61’dir. Bu sonuçlara göre deneysel
sistemlerinin gıda soğutması ve iklimlendirme için
uygun olduğunu ortaya koymuşlardır. Patel ve diğer.
[7] 1 Ton Soğutma (3,517 kW) kapasiteli tek etkili
bir absorpsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik
analizini yapmışlardır. Çevrimde kullanılan akışkan çifti
lityum klorür-sudur. Engineering Equation Solver (EES)
kullanarak bir matematiksel model oluşturmuşlardır.
Aynı kapasiteye sahip lityum bromür-su akışkanlı
absorpsiyonlu soğutma çevrimi ile COP’ değerleri
kıyaslandığında lityum klorür-su çiftinin %4-9
kadar daha verimli olduğu görülmüştür. Jawahar ve
Saravanan [2] çalışmalarında GAX çevriminin hem
tek etkili bir absorpsiyonlu çevrimle, hem de farklı
akışkanlar ile birlikte performansını literatürdeki
çalışmaları dikkate alarak incelemişlerdir. Seçtikleri
çalışmalarda kullanılan akışkanlar amonyak-su,
lityum bromür-su, amonyak-sodyum tiyosiyanat
ve amonyak-lityum nitrattır. Aynı kapasiteye sahip
tek etkili bir amonyak-su akışkanlı absorpsiyonlu
soğutma çevrimi ile kıyaslandığında diğer akışkan
çiftleri için COP değerleri sırası ile %10 ile %20; %20
ile %30 ve %30 ile %40 arasında artmaktadır.
Görüldüğü gibi, çalışmalarda termodinamik analizler
sonucu farklı akışkan çiftlerinin, jeneratörde
kullanılan ısı kaynağı türlerinin, ısı değiştiricilerin,
kademe sayılarının ve çevrim türlerinin enerjetik ve
ekserjetik COP üzerine etkilerinden bahsedilmiştir.
Ele alınan konulardan bir tanesi, ısı geri kazanımının
performansa etkisi olmakla birlikte, ısı geri kazanım
oranının farklı çalışma şartlarındaki etkisi sistematik
olarak incelenmemiştir. Bu çalışmada, jeotermal veya
endüstriyel atık ısı kaynaklı sistemlerde ulaşılabileceği
düşünülen 110°C - 130°C jeneratör sıcaklıklarında
çalışacak bir absorpsiyonlu soğutma sisteminin
termodinamik analizi yapılmıştır. Tasarladığımız
sistemde, yoğuşturucu ve buharlaştırıcı arasında
ön soğutma ve absorber ve jeneratör arasında
ön ısıtma amaçlı birer ısı değiştirici kullanılmıştır.
Isı değiştiricileri etkinlikleri değiştirilerek, farklı
jeneratör sıcaklıkları için sistemin çalışma
performansının değişimi incelenmiş ve en iyi
tasarım durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
2.TERMODINAMIK ANALIZ
Bu çalışmada tek etkili amonyak-su akışkanlı bir
absorpsiyonlu soğutma çevriminin termodinamik
analizi yapılmıştır. İncelenen olan çevrimin akış
diyagramı Şekil 1’de gösterildiği gibidir.

59

Makale

Şekil 1.Amonyak - su akışkanlı bir absorpsiyonlu soğutma çevrimi

Absorberden alınan zengin çözelti ayırıcıdan ve çözelti
ısı değiştiricisinden geçerek ön ısıtma sağlanır ve
jeneratöre gelir. Jeneratörde ısı verilerek kaynama
sağlanır ve amonyak içeriği yönünden zengin akışkan
buharı ayırıcıya gönderilirken kalan fakir çözelti
sıvı halde absorbere geri döner. Ayırıcıda akışkan
buharı soğutularak içindeki su buharının yoğuşması
sağlanır ve kalan yüksek derişimli amonyak buharı
yoğuşturucuya gönderilir. Yoğuşturucudan çıkan sıvı
amonyak ön soğutucudan geçerek buharlaştırıcıya
gelir ve burada soğutma gerçekleşir. Buharlaştırıcıya
gönderilen sıvı amonyak içinde az miktarda da olsa
su bulunduğu için, buharlaştırıcıda buharlaşma
tam olarak gerçekleşmemekte ve buharlaştırıcı
çıkışı ıslak buhar durumunda kalmaktadır.

İncelenen sistemde buharlaştırıcı sıcaklığı -10°C’de
tutulurken, absorber ve yoğuşturucu 40°C
sıcaklıktadır. Hesaplamalar pompa çıkışı sıvı dolaşım
debisinin 1 kg/s olduğu durum için yapılmıştır.
Jeneratör kaynama sıcaklığı 120°C seçilmiştir.
Ayırıcıdan damıtma kolonuna giden buharın ve geri
dönen sıvı çözeltinin sıcaklıkları, besleme sıvısının
kolona giriş sıcaklığına eşit kabul edilmiştir. Çözelti
ısı değiştiricisinin etkinliği (εHEx) 0,8; ön soğutma ısı
değiştiricisinin etkinliği (εPre) 0,5 ve pompa verimi
(ηp) 0,5 seçilmiştir. Verilen şartlarda ayırıcıdan çıkan
akışkan %99,90 saflığa ulaşmaktadır. Buharlaştırıcı
çıkışı kuruluk derecesi %97,5 kabul edilmiştir.
Yapılan kabuller sonucu çevrimin her bir noktasının
termodinamik özelikleri ve çevrim elemanlarının
enerji, kütle ve derişim dengeleri hesaplanmıştır.

Pompa
Pompanın harcadığı gücü bulmak için Denklem (1) kullanılmıştır. Seçilen akışkan debisi için pompa gücü
(Ẇp) 2,983 kW’tır.

Hesaplanan değer (2) nolu eşitlikte yerine konarak pompa çıkışındaki akışkan özeliklerine ulaşılmıştır.
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Absorber
Absorberdeki kütle, derişim ve enerji dengeleri aşağıda verilmiştir.

Jeneratör ve Damıtma Kolonu
Jeneratör ve damıtma kolonundaki kütle, derişim ve enerji dengeleri aşağıda verilmiştir.

Ayırıcı (Rektifier)
Ayırıcıdaki kütle, derişim ve enerji dengeleri aşağıda verilmiştir.

Yoğuşturucu (Kondenser)
Yoğuşturucuda ortama atılan ısı Denklem (12)’den hesaplanmaktadır.

Buharlaştırıcı (Evaporatör)
Buharlaştırıcıda soğutulacak ortamdan çekilen ısı miktarı (13) nolu eşitlikten hesaplanmaktadır.

Isı Değiştiricileri
Çevrimde kullanılan her iki ısı değiştiricisinde, bir etkinlik değeri kabulü ile ve ε-NTU yöntemi kullanılarak
ısıl hesaplamalar yapılmış ve çıkış sıcaklıkları hesaplanmıştır.
değeri, ısıl kapasitesi düşük
olan akışkanın, diğer akışkan giriş sıcaklığına kadar ısıtılması veya soğutulması durumunda gerçekleşen
ısı transferidir. Hesaplanan bu değer (14) nolu denklemde yerine konarak ısı değiştiricideki gerçekleşen
ısı transferi miktarları bulunmuştur.

Kabul edilen etkinliklere göre çözelti ısı değiştiricisindeki ısı transferi 230,7 kW iken,
ön soğutma ısı değiştiricisindeki 8,67 kW olmaktadır.
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Soğutma Etkinlik Katsayısı (COP)
Absorpsiyonlu çevrimlerin soğutma etkinlik katsayısı soğutma kapasitesinin, jeneratörde verilen
ısı ve pompa işlerinin toplamına oranı olarak tanımlanır:

Oluşturulan çevrimde COP değeri 0,4786 olarak hesaplanmıştır.
Yapılan kabuller ve yazılan eşitliklerle birlikte belirlenen sınır koşulları da göz önüne alınarak Engineering
Equation Solver (EES) aracılığı ile ulaşılan çevrim noktalarının termodinamik özelikleri Tablo 1’de listelenmiştir.
Tablo 1.Çevrim noktalarının termodinamik özelikleri

Çevrim elemanlarının üzerindeki yükler ise Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2.Çevrim elemanlarının yükleri
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3. PARAMETRIK ANALIZ
Şekil 2’de parametre değişimlerinin COP üzerine
etkileri verilmiş ve minimum ısı değiştirici
etkinlikleri ve jeneratör sıcaklığında (εHEx=0,5;
εPre=0,5; Tgen=110°C) 0,2522 ile en düşük değeri
alırken en yüksek değere maksimum etkinliklerde
ve belirtilen jeneratör sıcaklığında (εHEx=1; εPre=1;
Tgen=120°C) 0,6344 ile ulaşıldığı görülmüştür.

Soğutma Etkinlik Kat Sayısı (COP)

Bu bölümde absorber, yoğuşturucu ve buharlaştırıcı
sıcaklıkları sabit kabul edilerek; jeneratör
sıcaklığı, ön soğutma ısı değiştiricisi ve karışım
ısı değiştiricisi etkinlikleri değişimlerinin sistem
performansına etkileri değerlendirilmiştir. Jeneratör
sıcaklığı 110°C, 120°C ve 130°C alınmıştır.

Karışım Isı Değiştiricisi Etkinliği ( εHEx )
Şekil 2.COP değerinin parametrelere göre değişimi

Soğutma Etkinlik Kat Sayısı (COP)

Şekil 3’te parametre değişimlerinin soğutma kapasitesine etkileri verilmiştir. En düşük soğutma
kapasitesi minimum ön soğutma ısı değiştiricisi etkinliği ve jeneratör sıcaklığında (εPre=0,5; Tgen=110°C) 59,37 kW
hesaplanırken; en yüksek soğutma kapasitesinin maksimum ön soğutma ısı değiştiricisi etkinliği ve
jeneratör sıcaklığında (εPre=1; Tgen=130°C) 196,9 kW olduğu görülmüştür. Karışım ısı değiştiricisi etkinliğinin
değişimi soğutma kapasitesini değiştirmemektedir.

Karışım Isı Değiştiricisi Etkinliği ( εHEx )
Şekil 3.Parametrelere göre soğutma kapasitesinin değişimi
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Makale
Görüldüğü üzere jeneratör sıcaklığının artması
ile beklenildiği gibi jeneratördeki buharlaşan debi
miktarı artmaktadır. Bununla birlikte soğutma
kapasitesi de artmaktadır. Karışım ısı değiştiricisi
etkinliğinin düşük değerlerinde jeneratör sıcaklığının
artması ile birlikte COP değeri de yükselmektedir.
4.SONUÇLAR
Bu çalışmada tek etkili, çift ısı değiştiricili amonyaksu akışkanlı bir absorpsiyonlu soğutma sisteminin
termodinamik analizi yapılmış; jeneratör sıcaklığı
ve ısı değiştirici etkinliklerinin COP ve soğutma
kapasitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Jeneratör
sıcaklığının artması ile birlikte soğutma kapasitesi
artmıştır. Karışım ısı değiştiricisi etkinliği 1 değerine
yaklaştıkça jeneratörde verilen ısı esas olarak
amonyağın buharlaşmasında kullanılmakta,
böylece COP maksimum değere ulaşmaktadır.
Karışım ısı değiştiricisi etkinliğindeki değişim
soğutma kapasitesini etkilemezken ön soğutma ısı
değiştiricisi etkinliği soğutma kapasitesini etkileyen
bir parametredir. Etkinliğin %50’den %100’e artması
soğutma kapasitesini yaklaşık %6,8 arttırmakta, COP
değeri de buna paralel oranda yükselmektedir.•
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6

5

4

3

2

1

Aldağ

Aksal

Ak-Maks

A Klima

Akantel

Aera

Aday

ACS
Klimalar - Split / Salon / VRF
A/C - Split / Cabinet / VRF
Klimalar - Paket /
Rooftop / Hassas Kontrollü
A/C- Packaged / Rooftop / Close Control
Fan Coil
Fan Coil
Klima Santrali, Hijyenik, Isı Geri Kazanımlı Cihaz / Sistemler
Air Handling Unit, Hygienic,
Heat Recovery Units / Systems
Su Soğutma Grubu
Water Chiller
Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler
Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower
Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels
Endüstriyel Soğutma
Industrial Refrigeration
Endüstriyel Havalandırma / Jet Pulse Filtre / Doğal
Havalandırma ve Duman Tahliyesi
Industrial Ventilation, Evaporative Cooler, Jet Pulse Filter
Natural Ventilation and Smoke Evacuation
Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon
Refrigerated Display Cases
Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration
Isı Değiştirici
Heat Exchanger
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Fan
Fan
Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments
Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments
Otomatik Kontrol / Otomasyon / Bilişim Çözümleri
Automatic Control / Automation / IT Solutions
İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials
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
Eğitim ve Danışmanlık
Training and Consulting

Faaliyet Alanları
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Üyelerimizin iletişim
bilgilerine
www.essiad.org.
tr adresinden
ulaşabilirsiniz.

8

Please refer to
www.essiad.org.tr
for contact info of
our members

9

10 Almira

11 Arel Havalandırma

12 Argemsan

13 A.T.C.

14 Ay-Pas

15 Bal-Ay-Ka Müh.

16 Barlas Soğutma

17 Başarır Soğutma

18 Birim Teknik

19 Buzçelik

20 Bütaş Klima

21 CFM Soğutma

22 Cantek

23 Coşgun Furkan Inş.

24 Daikin

25 Damla Iklimlendirme

26 Delta Klima

27 Dinamik Isı

28 DK Müh.

29 Doğu Iklimlendirme

30 Dünya Rezistans

31 Egefer

32 Egetek Makina

33 Ege Vizyon

34 Ekinoks

35 Ekofin

36 Ekonsat

37 Ema Enerji

38 Emsaş

39 Eneko

40 Ercan Teknik

41 Ergül Teknik

42 Erhalim

43 FabricAir

44 Fanko

45 Form

46 Friterm

47 GMD Genel Mekanik Dizayn

48 Güldem

49 HB Mekanik

50 HCS Teknik

Sıra / No

Klimalar - Split / Salon / VRF
A/C - Split / Cabinet / VRF
Klimalar - Paket /
Rooftop / Hassas
A/C- Packaged / Rooftop / Close Control

Kontrollü

Fan Coil
Fan Coil
Klima Santrali, Hijyenik, Isı Geri Kazanımlı Cihaz / Sistemler
Air Handling Unit, Hygienic,
Heat Recovery Units / Systems
Su Soğutma Grubu
Water Chiller
Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler
Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower
Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels
Endüstriyel Soğutma
Industrial Refrigeration
Endüstriyel Havalandırma / Jet Pulse Filtre / Doğal
Havalandırma ve Duman Tahliyesi
Industrial Ventilation, Evaporative Cooler, Jet Pulse Filter
Natural Ventilation and Smoke Evacuation
Ticari Tip Buzdolabı / Teşhir Reyon
Refrigerated Display Cases
Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration
Isı Değiştirici
Heat Exchanger
Fan
Fan
Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments
Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments
Otomatik Kontrol / Otomasyon / Bilişim Çözümleri
Automatic Control / Automation / IT Solutions
İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials
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
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Eğitim ve Danışmanlık
Training and Consulting

Faaliyet Alanları
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51 Isıdem

52 Imbat

53 Imas

54 Jet Iklimlendirme

55 Karataş Soğutma

56 Karyer

57 Klas Klima

58 Klimasan

59 Kliterm

61 Makro Teknik

60 Lazer

62 Masvent

63 Matesis

64 Mekanik Tesisat

65 Messan

66 Meytes Tesisat

67 Mitsubishi Electric

68 MS Klima

69 MTT

70 Net Soğutma

71 Nursaç Havalandırma

72 Ontek

73 Otto Otomasyon

74 Öge Müh.

75 Öztaş/GreenCooler

76 Pnöso

77 Rast Enerji

78 RD Grup

79 Ref Isı

80 Rothenberger

81 Savaşlar

82 Sevel Dondurma Makinaları

83 Sisbim

84 SPA Mekanik

85 Tayfun Iklimlendirme

86 Teknion

87 Terkan

88 Termokar

89 Termomak

90 Termosan

91 Tolerans Müh.

92 Trio Iklimlendirme

93 Tunç Tesisat

94 Türkoğlu Makina

95 Ulus Soğutma

96 Uzay Mekanik

97 Üntes

98 Venco

99 Vengrup

100 Yılmazer
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Sıra / No

AE2

AJ2

FH

100/900 W

200/2400 W

900/4500 W

THB

1200/9000 W

AG
Masterflux DC

40/500 W

30/15000 W

EC Versiyonlar

Enerji Tasarruflu Fan
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