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Yayın organıdır.
Üç ayda bir yayımlanır.

Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca uygun klima programı.

Vitoclima ürün programı:

Viessmann Isı Teknikleri Tic. A.Ş. / Merkez: Şerifali Mah. Söyleşi Sk. No. 39
34775 Ümraniye - İstanbul · Telefon: (0216) 528 46 00

Vitoclima 100-S / Vitoclima 333-S /
Vitoclima 200-S/HE
Bireysel ve ticari tip split klimalar

Vitoclima 300-S/HE
Free Joint çoklu
sistem klimaları

Vitoclima 333-S
ALL DC INVERTER
VRF Klima sistemleri

Viessmann 2,6 -16 kW kapasite aralığında Vitoclima 100-S,
333-S ve 200-S/HE serisi bireysel ve ticari tip split
klimalar, 5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen
Vitoclima 300-S/HE Free joint DC Inverter çoklu sistem
klimaları ve maksimum 246 kW (88 HP) dış ünite
kapasitesine sahip Vitoclima 333-S ALL DC INVERTER
VRF klima sistemleri ile eksiksiz bir klima ürün programı
ve her ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır.
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler
Soğutma sistemleri
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4. Çin yeşil güç için bir dünya merkezi haline geliyor
Çin enerji politikasına yapılan vurgu, kömür enerjisinden yenilenebilir enerjiye, doğal gaza ve akıllı şebeke
teknolojilerine doğru kaymıştır. Enerji verimliliği kuralları, ülkede son yıllarda yavaş bir talep büyümesine
yardımcı oldu ve enerji talebinde ısrar etmeye devam
edecek, bu rakam şu an 2040 yılına kadar yılda sadece yüzde 1 artacaktır.

2017 Enerjiye Bakış
Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy
Agency)’nın Dünya Enerji Bakışı 2017 raporunda
(World Energy Outlook 2017) aşağıdaki konuların bilinmesi gerektiği ve önemi vurgulanmaktadır.

E D İ T Ö R D E N

1. Enerji kaynaklı karbon emisyonları yükselmeye
devam ediyor
Dünya enerji ile ilgili karbon emisyonlarının 2040 yılına kadar yüzde 5 oranında artacağını öngören IEA'nın
temel durum senaryosuna göre, dünya iklim değişikliğinden kaynaklanan ciddi etkilerden kaçınmak için
rota dışı kalmaktadır. Yükselişte, petrol kullanımından
kaynaklanan emisyonlardaki beklenen artışa ve sanayi sektöründeki emisyonlarda yüzde 20'lik bir artışa, enerji sektöründen düşen emisyonların düşmesinin neden olması bekleniyor. Umudun ışıltısı, aslında
IEA'nın geçen yılki raporundaki tahminine kıyasla 600
milyon tonluk pozitif bir revizyonu temsil etmesi.
Ancak, yine de, dekarbonize edici enerji için savaşın
kazanılmasından çok uzak olunduğu belirtiliyor.
2. Küresel enerji talebi sadece tek bir yöne gidiyor:

IEA, Çin'in, pazarların hareket ettiği küresel enerji geçişinin bir parçası olduğunu belirtti. Ülkede kömür
kullanımı yüzde 15 azalarak 2040 yılına kadar düşerken, doğal gaz talebi artacak ve dünyanın yeni rüzgârının üçte biri ve güneş enerjisi Çin'de yer alacak.
Temiz hava kalitesine yönelik olarak büyük ölçüde temiz enerji teknolojilerine güçlü bir vurgu yapılmakta
ve Çin rüzgâr, güneş, nükleer ve elektrikli araçlarda
dünya lideri olarak konumlandırılmaktadır. Ayrıca doğal gaz tüketiminde öngörülen büyümenin dörtte birinden fazlasının kaynağının Çin olacağı belirtilmektedir. Ancak Çin'in nüfusunun o kadar büyük olduğu
vurgulanmakta, eğer daha agresif dekarbonizasyon
politikalarına başlanacak olsaydı, küresel temiz enerji geçişinin daha hızlı ilerleyebileceği belirtilmektedir.
5. ABD, fosil yakıtların en güçlü satıcısı haline geliyor
Çin'in yeşil enerjide lider rolünün tam tersine, ABD'nin,
2020'lerin ortalarında dünyanın en büyük LNG doğalgaz ihracatçısı ve önümüzdeki on yılın sonunda net
bir petrol ihracatçısı olacağı tahmin ediliyor. IEA, petrol ve gazdaki bu artışın sonucunda, petrokimyasallara ve ABD'deki diğer enerji yoğun sektörlere büyük
yatırımlar yapacağını belirtmiştir.

Yukarı

Sonraki sayılarda bu enerjiye bakışa devam edeceğim.

IEA, 2040'a kadar, küresel enerji talebinin bugünden
yüzde 30 daha yüksek olacağını açıklarken, enerji verimliliğinin artmasıyla artışın iki kat daha yüksek olacağını kabul etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve
doğal gazın, IEA'ya göre, günümüzün enerji ihtiyacına
başka bir Çin ve Hindistan eklemeye eşdeğer olan talep boşluğunu dolduran en popüler üretim kaynakları
olması bekleniyor.

Görüldüğü gibi buraya kadarki belirtilen önlemler,
karbon salımlarının azaltılması, enerji verimliği konularına özen gösterme, yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterince önem verme v.b. devam ediyor.

3. Kömürün yaygın kullanım yılları bitti
Son yıllarda küresel enerji piyasalarını yakından takip eden herkese sürpriz olmayacak, ama IEA resmi
olarak kömür için “patlama yıllarının” iyi ve gerçekten
bittiğini tahmin etmektedir. Gelecek 23 yıl boyunca
IEA, dünya çapında son 400 yılda 900 GW'a kıyasla
sadece 400GW yeni kömür yakıtlı kapasite ekleneceğini tahmin ediyor. Bu yeni tesislerin birçoğu hali hazırda yapım aşamasındadır ve önümüzdeki birkaç on
yıl boyunca küresel kömür tüketimi düz hatlar biçiminde olacak ve bu artış yeni eklemelerin son dalgası
olarak kabul edilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde PV sistemlerin önemli problemlerinden olan ısınma probleminin çözüldüğü ve daha
fazla elektrik üretimini de sağlayan, çift taraflı, yani
hem ön ve hem de arka yüzeyinden elektrik üreten
PV paneller (Bifacial PV) geliştirildiğine yönelik bilgilere rastladım, internette. Yani yeni bilgi ve teknolojiler
de bu arada her alanda geliştirilmeye devam ediyor…
Son söz:
Geri kalmamak için gerçek doğru seçilmiş araştırma, bilgi
ve teknoloji üretimine yönelik yatırım ve yönelişlere ülke
olarak yeterince ağırlık verilmesi gerektiği ortadadır.
Prof. Dr. Ali GÜNGÖR / Editör
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Bugünlerde sektörümüz için yoğun günler yaşıyoruz. Her ne kadar iklimlendirme
her mevsim için önemli olsa da özellikle yaz ayları sektörümüz açısından daha
tempolu bir çalışmayı yanında getiriyor.

E S S İ A D ’ D A N

Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer BARLAS

Sayın Okurlar,

Bu dönemde yoğun olarak EHİS LAB projelerimiz ile ilgili çalışmalar yaptık. T.C.
Kalkınma Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı kontrolünde devam eden projemizde
zorunlu bir yer değişikliği yapılması gündeme gelmişti. Tire Organize Sanayi
Bölgesi(TOSBI) ’nde projemize devam etme başvurumuz onaylandı ve İzmir
Kalkınma Ajansı(İZKA) 2018 çalışma programına dahil edildi. Proje ortaklarımız;
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO),
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü(İYTE) ve Ege Üniversitesi(EÜ) ile sektörümüzün
desteği ile EHİS LAB Laboratuvar projemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

T.C. Ekonomi Bakanlığı kontrolünde devam eden Uluslararası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesi(URGE) projemizde yurtdışı tanıtım ve sektörümüzün uluslararası
müşterilerine ulaşıyoruz. Ekim 2018’de Chillventa Fuarında olacağız.
Okuldan işe projemiz kapsamında T.C.İzmir Valiliği destek ve kontrolünde
sektörümüzü tanıtmak, öğrencilerin sektörümüzde istihdam imkanlarını
geliştirmek amacıyla bölge üniversitelerinde , meslek yüksek okullarında ve
meslek liselerinde derneğimizi ve sektörümüzü tanıtan faaliyetler gerçekleştirdik.
Önümüzdeki günlerde de bu faaliyetlerimize devam edeceğiz. ESSİAD Sürekli
Eğitim Merkezi(ESEM) çalışmalarında yaz dönemini planlama için kullanacağız.
Eğitim Komisyonumuz Eylül 2018 sonrası için eğitim planlaması yapıyor, eğitmen
araştırmaları gerçekleştirdiler ve nihai olarak üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını
derleyerek bir eğitim takvimi oluşturulmaya çalışılıyor.
Soğutma Dünyası dergimizin önceki sayılarında sizlere bahsettiğim “Okuldan İşe”
projemiz kapsamında öğrenci kardeşlerimiz için uzun dönemli staj imkanlarını
yaratmak istiyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda güzel gelişmeler var,
siz değerli üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda öğrencilerle eşleştirmeler
tamamlandı. Bu konuda ilave talebi olan üyelerimizi de projemize destek vermeye
çağırıyoruz. Okulların açılmasıyla stajlar başlamış olacak…
Bu aşamada sözlerime ara verirken tüm sektörümüzün verimli günler geçirmesini
temenni eder, her işinizin planladığınız ve hayal ettiğiniz şekilde gelişmesini
dilerim.
Saygılarımla,
Hakan SEMERCİ / Yönetim Kurulu Başkanı

ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD Baharın Gelişini Kutladı
01.04.2018 tarihinde ESSİAD Ailesi olarak kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Baharın gelişini kutlayan
ESSİAD üyeleri iş hayatının yoğun temposundan biraz uzaklaşarak aileleri ile birlikte keyifli bir pazar günü geçirdi.

ESSİAD, TTMD 13. Uluslararası Yapıda Tesisat
Teknolojileri Sempozyumuna Katıldı
TTMD 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri
Sempozyumu 12 Nisan 2018 Perşembe günü Wyndham Grand Hotel’de başladı. 3 gün süren Sempozyuma ESSİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray
KORUN katıldı.
Tesisat Mühendisliği konusunda çalışan araştırmacı,
tasarımcı ve uygulamacıları bir araya getirerek bilgi
alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla
düzenlenen ve ana teması ”İklime Uygun Mekanik
Tesisat Çözümleri” olan sempozyumda; teknolojik
sunumlardan ziyade hayata geçirilmiş örneklere ağırlık
verildi.

Ertuğrul ŞEN, Hakan SEMERCİ,
Zeki POYRAZ, Güray KORUN, İrfan ÇELİMLİ

6

Aralarında ABD, Fransa, İtalya, Hindistan, Belçika
ve Macaristan gibi yakın coğrafyadan 10’u aşkın
ülkeden akademisyen, özel sektör ve STK temsilcisinin
bulunduğu ısıtma, soğutma, yalıtım, iklimlendirme
ve yenilenebilir enerji uzmanlarını bir araya getiren
sempozyumda ele alınan bir diğer konu da yüksek
yapılarda binaların işletmeye alınmasından bakım
ve işletmesine kadar sürecin denetlenmesi konusu
oldu. Bu alanda Türkiye’de de KİK (Kontrol, İşletmeye
Alma, Kabul) (commissioning) sürecine uygun
profesyonellerin
yetiştirilmesi
için
REHVA’nın
yürüttüğü eğitim programıyla ilgili TTMD ve REHVA
arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Sempozyumun
Gala Yemeği 13 Nisan 2018 Cuma akşamı Pera
Palas Hotel’de sektörümüzün yoğun katılımıyla
gerçekleştirildi.

Hakan SEMERCİ, Taner YÖNET

NİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81

ESSİAD’dan Haberler

ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray
KORUN 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi
Sempozyumu’nda TTMD Yönetim Kurulu Başkanı
Birol KILKIŞ ile birlikte.

Hakan SEMERCİ ve Güray KORUN 13.
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi
Sempozyumu’nun Altın sponsorluğunu
üstlenen dernek üyelerimizden Daikin Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Zeki
ÖZEN ile birlikte.

Hakan SEMERCİ ve Güray KORUN 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nun
Platin sponsorluğunu üstlenen dernek üyelerimizden Aldağ ve Mitsubishi Electric ile birlikte.

Hakan SEMERCİ 13. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nun Gümüş
sponsorluğunu üstlenen dernek üyelerimizden Üntes firması Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞANAL ile birlikte.
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ESSİAD’dan Haberler
Okuldan İşe Projesi
• Teknik Gezi / İmbat Soğutma- Klas Klima 19 Nisan 2018
• Teknik Gezi /Doğu İklimlendirme 25 Nisan 2018
• Teknik Gezi /Eneko 16 Mayıs 2018
19.04.2018 tarihinde ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı
Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen
Okuldan İşe Projesi kapsamında, Bornova Seyit Şanlı
MTAL Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi Bölümü öğrencileri ile gerçekleştirilen teknik gezimizin ilk bölümünde, üyelerimizden İmbat Soğutma’nın fabrikasını,
ikinci bölümünde ise yine üyelerimizden Klas Klima’nın
fabrikasını,
25.04.2018 tarihinde Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği öğrencileri ile Prof. Dr. Ali GÜNGÖR’ün katılımıyla
gerçekleştirilen teknik gezimizde ise Doğu İklimlendir-

me fabrikasını, 16.05.2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü öğrencileri
ile dernek üyelerimizden Eneko firmasını ziyaret ettik.
Derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL’in
katıldığı ve yoğun ilgi ile gerçekleştirilen etkinliklerde,
öğrenciler fabrikaların üretim süreci ve istihdam olanakları ile ilgili bilgi sahibi oldular. Katkılarından dolayı İmbat Soğutma, Klas Klima, Doğu İklimlendirme ve
Eneko firmalarına teşekkür ederiz

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

8
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ESSİAD’dan Haberler
Sektör Sunumu / Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerine
Sektör Sunumu Gerçekleştirdik
ESSİAD T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı tarafından desteklenen Okuldan İşe Projesi
kapsamında 14 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Dokuz
Eylül Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği Bölümü
öğrencilerine Prof. Dr. Dilek KUMLUTAŞ’ın katkılarıyla
sektör sunumu gerçekleştirildi. Dernek üyelerimizden
İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri firma sahibi Kerim GÜMRÜKÇÜLER, Grundfos firmasından Ege
Bölge Müdürü Ahmet DEMİR ve İş Geliştirme Uzmanı
Utku KANAR, Genel Sekreterimiz Aylin GEL’in katılımlarıyla gerçekleştirilen sunumda öğrencilere EHİS sektörü ve derneğimizin tanıtımı yapıldı.
ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bornova Mimar Sinan MTAL Kariyer Günleri Etkinliği Gerçekleştirildi
07.05.2018 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler
Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ESSİAD
Okuldan İşe Projesi kapsamında, Bornova Mimar Sinan
Mesleki ve Teknik Lisesi’nin düzenlediği kariyer günleri etkinliğine derneğimizi temsilen Genel Sekreterimiz
Aylin GEL ve konuşmacı olarak dernek üyemiz Nursaç
firmasının yöneticisi ve aynı zamanda derneğimiz
Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ katıldı. Öğrenciler
dernek faaliyetlerimiz ve sektörümüz hakkında bilgilendirildi. Değerli sunumları için A. Sait GÜRSÖZ’e çok
teşekkür ederiz.
Etkinlik sonunda Mimar Sinan MTAL Okul Müdürü
Zülküf YILDIZ ve okul öğretmenlerinden Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme Bölüm Şefi Ayhan KARACA
teşekkür belgesini takdim ettiler. Kendilerine ESSİAD’a
sundukları işbirlikleri için teşekkür ederiz.
ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.
10
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ESSİAD’dan Haberler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
RİSK Sempozyumu Düzenlendi
ESSİAD’ın T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi
Başkanlığı tarafından desteklenen Okuldan İşe Projesi
çerçevesinde katkıda bulunduğu, bu yıl ilk defa düzenlenen ve gelenekselleşmesi planlanan, T.C. Manisa
Celal Bayar Üniversitesi Optimum Kulübün düzenlediği
RİSK Sempozyumu 12-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenmektedir.

İZKA-Pakistan UNIDO Toplantısına Katıldık
UNIDO Kümelenme ve Kobilere Yönelik Geliştirme Çalışmaları Toplantısı’na İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’nın davetiyle ESSİAD’ı temsilen Genel Sekreterimiz Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörümüz Ayşegül SEVER MENKÜ
katıldı. Toplantıda dernek faaliyetlerimiz ve EHİS Kümesi ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Katılımcıların büyük bir
ilgili ile dinledikleri sunumlar sırasında EHİS Kümesi ve kümenin çatı kuruluşu ESSİAD hakkında yönelttikleri sorular yanıtlandı.

12
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ESSİAD’dan Haberler
İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri Gerçekleştirdik
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, 04.05.2018 tarihinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri,
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürü Nilgün ÇOLAK ve İhracat Uygulamaları Şube
Müdürü Özlem YILDIZ KARACA’nın sunumlarıyla İhracata Yönelik Devlet Destekleri Semineri
düzenlendi. Katılımcılarımız Seminerde 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi
Fuarların Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgeleri ve Küresel Tedarik
Zinciri Desteğine İlişkin Tebliğ, 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ konularında ve ihracata ilişkin birçok destek hakkında bilgilendirildi. Değerli sunumları için Nilgün ÇOLAK ve Özlem YILDIZ KARACA’ ya teşekkür ederiz.

Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi Eğitiminin İkincisini Gerçekleştirdik
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, Hasan ACÜL’ün katkılarıyla, dernek merkezimize gelen yoğun talep doğrultusunda 18.05.2018 tarihinde Ürün İnovasyonu Süreç Yönetimi Eğitiminin
ikincisini gerçekleştirdik. Eğitimde; ürün, ürün geliştirme, teknoloji geliştirme (AR-GE), inovasyon,
ürün inovasyonu kavramları, yeni ürün geliştirme süreçleri yönetimi, ürün geliştirme araçları, performans ölçüm metrikleri ve başarı kriterleri, yeni ürün pazar araştırmaları konuları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Hasan ACÜL’e değerli sunumları için çok teşekkür ederiz.

14
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www.nursac.com • info@nursac.com

İȘLETMELERİNİZDE İȘ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İLE İLGİLİ SORUNLARINIZIN İNSAN VE ÇEVRE
ODAKLI ÇÖZÜMLERİ İÇİN BİZİ ARAYIN,
GELELİM, GÖRÜȘELİM, ÇÖZELİM...

TOZSUZ
DUMANSIZ

FOR SOLUTIONS ON HUMAN AND
ENVIRONMENTAL ORIENTED OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY PROBLEMS, CALL US,
WE SCOPE, WE DISCUSS, WE SOLVE...

KOKUSUZ

NEDEN JET-PULSE FİLTRE ?
Jet-Pulse tipi toz tutma filtreleri, endüstriyel
alanda üretim sırasında ortaya çıkan tozun,
kokunun, dumanın hava emiși ile ortamdan
alınarak filtre edilmesini sağlayan otomatik
sistemdir.
WHY JET-PULSE FILTER ?
Jet-Pulse type dust collection filters provide
an automatic system to collect dust, fume and
odour emitted during processes in industrial
areas via air.
Yerinde Keșif;
Sorunlarınıza Kesin
Çözümler
68 Yıllık Tecrübe;
Deneyimli Teknik
Kadro ile İșletmenize
Özel Çözümler

On-site Inspection;
Exact Solutions To
Your Problems
68 Years of Experience;
Original Solutions For Your
Business With Experienced
Technical Staff

KOSBİ 29.Sokak No:3/B Ulucak - Kemalpașa - İzmir/TÜRKİYE
Tel : +90 232 478 18 18 (Pbx) Faks : +90 232 877 08 79
GSM : +90 533 281 99 63
www.nursac.com • info@nursac.com • nursac@nursac.com

ESSİAD’dan Haberler
DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Eğitimi Düzenledik
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, 30.05.2018 tarihinde RD Grup firma ortağı Kemal KILIÇ’ın sunumuyla DIN 1946-4’e Uygun Hijyenik Klima Santrali Eğitimi düzenlendi.
Katılımcılarımız eğitimde; Hijyenik Santral Tanımı, İlgili Standartlar, DIN 1946-4’e Uygun Klima
Santralı Tasarımında Uyulması Gerekli Kurallar, Uygun Komponentlerin Seçimi, Komponetler İçin
Gerekli Rapor Ve Sertifikalar, Bakım Ve Temizlik Kuralları konularında bilgilendirildi. Değerli sunumları için Kemal KILIÇ’a çok teşekkür ederiz. Yoğun talep üzerine söz konusu eğitim Sağlık çalışanlarına, hastane bakım personellerine yönelik olarak tekrarlanacaktır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı F-Gaz Çalıştayı’na Katıldık
09.05.2018 tarihinde İzmir Kaya Prestij Otel’de, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’Florlu
Sera Gazları Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi RAC
Sektörüne İlişkin Paydaş Danışma Çalıştayı”’na katıldık. Katılımcılar, Bakanlığın OTİM ve F-gazlara ilişkin faaliyetleri, Türkiye’deki yeni F-gaz yönetmeliği, Proje konusu ve amaçları, Türkiye’deki F-gaz yönetmeliğinin güçlendirilmesine yönelik önerilen hususlar hakkında bilgilendirildi.
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Yarının başarısı
için potansiyeli
keşfedin
Nürnberg 16-18 Ekim 2018
Uluslararası başarı uluslararası temaslar ile başlar
bunu tam olarak CHILLVENTA’da bulabilirsiniz,
zira katılımcılar ve ziyaretçilerin yarıdan fazlası
tüm dünyadan gelmekte. Ayrıca dünyanın
1 no’lu Soğutma, Klima, Havalandırma teknikleri
ve Isı Pompası sektör platformunda yarının
başarısı için potansiyeli keşfedin.
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ESSİAD’dan Haberler
Geleneksel ESSİAD Öğle Buluşması Gerçekleştirildi
ESSİAD’ın gelenekselleşen "Öğle Buluşması" etkinliğinin yedincisi, 10 Mayıs 2018 tarihinde Makina
Mühendisi, GÖKÇÜOĞLU MAKİNA şirket sahibi H.
İbrahim GÖKÇÜOĞLU’nun katılımları ile Hilton Garden
Inn Otel’de gerçekleşti. Gökçüoğlu’nun Köy Enstitüleri
hakkında zengin bilgilerini paylaştığı etkinliğe ESSİAD
üyeleri yoğun ilgi gösterdi.
Etkinlik, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ’nin
Sayın GÖKÇÜOĞLU’na teşekkür ettiği açılış konuşması ile başladı. Semerci etkinliğe rekor katılım gösteren
tüm ESSİAD üyelerine teşekkür etti. Mikrofonu devralan, öncelikle İzmir’deki EHİS Kümelenmesi’nin başarısına değinen, sonrasında ise UNESCO tarafından örnek okul seçilen Köy Enstitüleri’nin kurulum aşamaları,
amaçları ve geçmişten günümüze olan ektilerinden
bahseden değerli sanayici H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU,
Türkiye’deki eğitim sistemi ve bu sistemin yegâne parçası olan değerli öğretmenlerin önemini vurguladı.

Konuşması sonrasında, H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU’na,
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güray KORUN tarafından teşekkür plaketi verildi.
Etkinliğin sonunda Yönetim Kurulu Üyeleri, etkinliğimizde bulunan ESSİAD üyesi annelerin Anneler
Günü’nü, İlber ORTAYLI’nın imzalı GAZİ MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK kitabını takdim ederek kutladı.

Konuk konuşmacımızın sunumunun bitiminden hemen
sonra Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ,
eğitimin öneminin altını çizerek teşekkür konuşması
yaptı.
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ESSİAD’dan Haberler

Güray KORUN, Ebru KARAKIRAN, Serap KORUN, Alev TOPRAK, Seçkin T. ERDOĞMUŞ,
Meral KAYACAN, Ömer BARLAS, Yasemin BARLAS RAVEN, Hakan SEMERCİ,
Özge SARI, Füsun AKDAŞ, Mustafa SEZER, A. Sait GÜRSÖZ

Metin AKDAŞ, Lütfi KILIÇ, Ömer Sabri KURŞUN, H. İbrahim
GÖKÇÜOĞLU, Haluk DÖNMEZ, Hakan SEMERCİ,
İskender BARLAS

Hakan SEMERCİ, Metin AKDAŞ, Cengiz
ÜNERDEM, Hüseyin BİRAZER

NİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81
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ESSİAD’dan Haberler
ESSİAD Üye ve Sektör Ziyaretlerine Devam Ediyor
ESSİAD üye ziyaret programı çerçevesinde;
17.05.2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
SEMERCİ, Yönetim Kurulu Üyesi A. Sait GÜRSÖZ, Genel Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ ve Proje Uzmanı Sevda YEŞİLKAYA’nın katılımlarıyla, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Tolerans Mühendislik firma sahibi Ümit ÇALLI,

Hakan SEMERCİ, Aylin GEL ve Ayşegül SEVER MENKÜ’nün katılımıyla Termomak firma sahibi Murat ÜNLÜ,

Genel Sekreter Aylin GEL ve EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ’ nün katılımıyla DK
Mühendislik firma sahibi Özen OSMANOĞLU ziyaret
edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde ESSİAD tarafından
yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ESSİAD sektör ziyaret programı çerçevesinde;
Gazi Enerji Sistemleri ve Özaktif Soğutma
Firmalarını Ziyaret Ettik
17.05.2018 tarihinde, Aylin GEL ve Ayşegül SEVER
MENKÜ’ nün katılımıyla Özaktif Soğutma firma sahibi
Orhan EVCİ, Gazi Enerji Sistemleri firma ortaklarından
Gazi ÇELEBİ ve Genel Müdür Muharrem UYSAL ziyaret
edildi. İlgili ziyaretlerde dernek faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz projeler hakkında tanıtım ve görüşme gerçekleştirildi. Söz konusu ziyarette Gazi Isı, Derneğimize
üyelik talebinde bulundu.
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ESSİAD’dan Haberler
GMD Genel Mekanik Dizayn Firmasını Ziyaret Ettik
17 Nisan 2018 tarihinde ESSİAD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcımız Ebru KARAKIRAN ve Genel
Sekreterimiz Aylin GEL, GMD Genel Mekanik Dizayn
Müh. Müş. Tic. Ltd. Şti Genel Müdürü Sn. Orhan
GÜRSON’u ve GMD Şirket ortağı Sn. Serhan MUMCU’yu
ziyaret ederek dernek faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz projeler hakkında görüşme gerçekleştirdi. İlgili ziyaret sonrasında GMD Genel Mekanik Dizayn firması
ESSİAD’a tüzel üye olma talebinde bulundu.

Metro Matbaa’yı Ziyaret Ettik
29.05.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ ve Genel Sekreter Aylin GEL’in katılımıyla, derneğimizin yayın organı olan Soğutma
Dünyası Dergisi’nin basımını üstlenerek yıllardır büyük bir titizlikle çalışan Metro Matbaacılık firma sahibi Sezen TAMAY’ı ziyaret ettik. Ziyaret sırasında Metro
Matbaa’nın dijitalleşme çağına ayak uyduran yeni projeleri hakkında bilgi sahibi olduk.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu" Araştırma Sonucunu Açıkladı
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçları açıklandı. Söz konusu 2017 yılı verilerine göre ; Derneğimizin
üyelerinden ve sektörümüzün önemli firmalarından olan Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. ve
Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. de Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yerini aldı. Üyelerimizi tebrik
eder, başarılarının ve sektörümüze katkılarının artarak daim olmasını dileriz.
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Innovative Products
For Sustainable Environment
CERTIFIED
GEOMETRIES

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

ID No

14.06.001
14.04.002
14.04.003
14.04.004
14.04.005
14.04.006

Choose Friterm Class A
Products in Your Applications

Unit Cooler

Horseshoe
Heat Pipe

Heat exchanger for heat
recovery systems

NH3 Ammonia and Glycol
Coolers with Stainless Steel Tubes

V Type Dry Cooler

twitter.com/friterm

facebook.com/friterm

linkedin.com/company/friterm

Horizontal Type
Air Cooled Condenser

Head office / Factory:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10 X-12 Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TURKEY
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx) Fax: +90 216 394 12 87
info@friterm.com
www.friterm.com

ESSİAD’dan Haberler

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR’ı
Ziyaret Ettik
21 Mayıs 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları
Ebru KARAKIRAN ve Güray KORUN, Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyeleri A.
Sait GÜRSÖZ, Ömer BARLAS ve Seçkin T. ERDOĞMUŞ,
Genel Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü
Ayşegül SEVER MENKÜ ile birlikte EBSO İnşaat Tesisat
Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nurdan PEKCAN,
İklimlendirme Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Turan
MUŞKARA ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin
AKDAŞ’ın katılımlarıyla Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR’ı ziyaret
etti. EBSO yeni dönem seçim sonuçlarının tebrik edildiği toplantıda, Sayın Ender YORGANCILAR’ın şahsı nezdinde tüm EBSO Yönetim Kurulu Üyelerine başarı dilekleri sunuldu.
İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ’u Ziyaret Ettik
21 Mayıs 2018 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ebru
KARAKIRAN ve Güray KORUN, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Can İŞBİLEN, Yönetim Kurulu Üyeleri A. Sait GÜRSÖZ
ve Seçkin T. ERDOĞMUŞ, Genel Sekreter Aylin GEL, EHİS LAB Proje Koordinatörü Ayşegül SEVER MENKÜ ve
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin AKDAŞ’ ın katılımıyla, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet
YAVUZ ziyaret edildi. İlgili ziyarette kendisine yeni görevi için başarı dilekleri sunuldu.
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Sektörden Haberler
Türk İklimlendirme Sektörü, Pakistan’da Büyük İlgi Görüyor
200 milyonluk nüfusu, gelişmekte olan ekonomisi ve sürekli büyüyen pazarı ile Pakistan Türk İklimlendirme
Sektörü için büyük önem taşıyor...
Son iki yılda %40 gibi yüksek bir oranda iklimlendirme sektörü ithalatı gerçekleştiren Pakistan’da Türk iklimlendirme sektörü ihracatı son iki yılda %81 artışla 21 milyon Dolara ulaştı. Bununla birlikte, mevcut rakam potansiyelin
oldukça altında bulunmakta ve bu ülke üzerinde çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. 1980’lerin Türkiyesi gibi
yeni gelişen pazar, ihracatçılarımızın ilk gelişim sürecinde pazarda yer almaları bakımından önemli fırsatlar içeriyor. Pakistan ile kültürel-tarihsel yakınlık nedeniyle Türk heyetine duyulan ilgi ve sempati fuar boyunca sürekli
olarak hissedildi. Hali hazırda Çin’in önemli yatırımları olduğu ülkede Pakistanlılar, ülkemiz ile uzun vadeli iş olanakları için oldukça istekli davranmaktalar.

İSİB, İslamabad HVAC Expo Fuarında Yerini Aldı
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
(İSİB) 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında
Pakistan’ın İslamabad şehrinde düzenlenen
İslamabad HVAC Expo fuarına bir info stand
ile katılım sağladı. Fuar süresinde ASHRAE
Pakistan Chapter derneğinin yöneticileri ile
ülkenin önde gelen sektör temsilcileri fuar
süresince bir araya geldi. Fuar süresince
İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi. Ayrıca yerel
firmaların stantlarının incelenmesiyle birlikte, Türkiye’den 30 adet firmanın bu ülkede
distribütör anlaşmasının da bulunduğu gözlemlendi. Bir sonraki fuar ise Karaçi kentinde gerçekleştirilecek olup, bu fuara güçlü bir
milli katılım organizasyonu düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Ayrıca
Türkiye’nin bu fuarda partner ülke olması ve
geniş çaplı Türkiye ülke imajı çalışması yapılması da gündemde.
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İSİB Olağan Seçimli Genel Kurulunu 25 Nisan 2018 Tarihinde Gerçekleştirdi
İklimlendirme sektöründe Türkiye’nin tek İhracatçı Birliği olan İSİB, 25 Nisan 2018 tarihinde yaptığı seçimli
genel kurulda yeni yönetim kurulunu belirleyerek faaliyetlerine hız kesmeden devam etme kararı aldı.
Orta Anadolu İhracatçıları Birliği Ankara Hizmet binasında 25 Nisan 2018 tarihinde yapılan ve tek liste halinde
gerçekleşen seçimli genel kurulda, İSİB’in mevcut Başkan Yardımcısı olan Üntes Isıtma Soğutma Klima A.Ş. firmasından Mehmet ŞANAL genel kurul katılımcılarının tamamının desteğini alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi.
Birliğin kuruluşunda büyük emeği geçen ve kurulduğundan bu yana geçen 6 yıllık sürede Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini yürüten S. Zeki POYRAZ, genel kurulda yaptığı konuşmasında, yapılan son Kanun değişikliği ile en fazla 8
yıl süre ile Başkanlık yapabileceğine vurgu yaparak, yeni dönemde sektör için çalışmaya yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceğini bildirdi. Poyraz, İSİB’deki hizmet bayrağını yönetim kurulu başkanı Mehmet Hakkı ŞANAL’a
devretmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çalışma arkadaşları olan yönetim kurulu üyelerine bugüne
kadar gösterdikleri gayret ve destekleri için teşekkürlerini iletti. Konuşmanın akabinde söz alan Mehmet ŞANAL
ise, İSİB’in bugüne kadar sektör için gerçekleştirdiği hizmetlerin bugünden sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla
devam edeceğini belirterek, mevcut yönetim kadrosunun ufak revizyonlarla yollarına devam edeceğini, çalışma
ekibine olan güveninin tam olduğunu ifade etti ve genel kurul üyelerine gösterdikleri güven ve destekleri için teşekkür etti.
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1995 yılından itibaren Üntes Isıtma Klima Soğutma
San. ve Tic. A.Ş. de ikinci kuşak yönetici olarak yönetimi devralmış olan Şanal, 1997 yılından itibaren Üntes
Grup firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. 1999 -2012 yılları arasında OAİB Makina ve
Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim kurulunda muhasip üye olarak görev almıştır. 2012 - 2018 yılları arasında OAİB İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğinde
Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Mehmet ŞANAL kimdir?
Mehmet ŞANAL, 1969 Ankara doğumludur. 1985 yılında Ankara Atatürk lisesinden; 1991 yılında ise Ankara
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun olmuştur.

Mehmet Şanal halen Ankara Sanayi Odası Meclis üyeliği, TOBB İklimlendirme Meclisi üyeliği, Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu-Başkon Sanayi başkanlığı, ISKAV Danışma Kurulu üyeliği görevlerini de
yürütmektedir.
Evli olup, İrem ve İpek adında iki kız çocuğu bulunmaktadır.

İş hayatına üniversite eğitimi devam ederken başlamış
olup, 1990 yılında kurucu ortak olarak Şanal Elektrik
Motorları firması ile atılmıştır. İş hayatına 1995 yılına
kadar elektrik motoru üretimi ile devam etmiştir.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan
seçimler sonucunda yönetim kurulu ve denetim kurulu şu firmalardan oluştu;
YÖNETİM KURULU
Başkan:
• Üntes Isıtma Klima ve Soğ. San. ve Tic. A.Ş. - Mehmet ŞANAL
Üyeler:
• AFS Flexible Kanal Ticareti A.Ş. - Salih Zeki POYRAZ
• Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. - Ali Metin DURUK
• Frigoblock Soğutma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. - Levent AYDIN
• Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.- Zeki ÖZEN
• Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Hilmi Önder ŞAHİN
• Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. ve Tic. A.Ş. - Ali AKTAŞ
• Ahmet Yar Soğutma Sanayii ve Ticaret A.Ş.- Halit Turgut SALAÇİN
• Niba Su Soğutma Kuleleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Murad BAKANAY
• Çukurova Isı A.Ş.- Halis ÜNLÜ
• Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.- Erdem ERTUNA
DENETİM KURULU
• Vatbuz Isıtma Soğutma ve Havalandırma San. Paz. Tic. Ltd. Şti.- Cem SAVCI
• Sarbuz Isı Transfer Cihazları San. ve Tic. A.Ş.- Ayk Serdar DİDONYAN
• Diktaş Soğutma ve Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş - Osman BAŞTAŞ
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81
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MAN TÜRKİYE A.Ş., Üretim Tesisinin Havalandırma
Çözümlerinde ALDAĞ Cihazlarını Kullanıyor
Otobüs, kamyon, kamyonet ve motor üretiminde küresel liderler arasında olan MAN, Ankara’nın Akyurt İlçesi’nde
317.000 metrekareye yayılan dev üretim merkezinde ALDAĞ havalandırma çözümlerini kullanıyor.
MAN Türkiye’nin devasa fabrikası, günümüzde MAN şirketinin en büyük otobüs üretim tesisidir. Bu tesiste
ALDAĞ’ın EN 1886 ve EN 13053 normlarına uygun olarak seçilen 42.000 m3/h debi kapasitesinde, sulu nemlendiricili klima santralleri işletmeye alındı. Özel contalama sistemiyle tam bir sızdırmazlık sağlanan santraller, yüksek enerji verimliliği ile öne çıkıyor. CE ve EUROVENT belgelerine sahip olan AKS serisi klima santrallerinin yanısıra 52.000 m3/h debi kapasitesinde, montaj ve bakım kolaylığı avantajlarına sahip hücreli aspiratörleri de proje
kapsamında devreye alındı.
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Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.
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Real Alternatives 4 LIFE, düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkanların
kullanımı ile ilgili Avrupa çapında etkinliklerde bulunmaya devam ediyor.
SOSİAD’ın (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği) sosyal ortak olarak yer aldığı AB projesi REAL Alternatives
4 LIFE kapsamında, düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkanların kullanımıyla ilgili uygulama eksikliğini
gidermek için 2018 yılının ikinci yarısında ve 2019’da
Eğitim Günleri ve Eğitimcinin Eğitimi programları
düzenlenecektir.
AB’nin çevre ve iklim alanlarına yönelik finansman birimi tarafından ortaklaşa fonlanan REAL Alternatives
4 LIFE projesi, düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkanlar konusunda yüksek düzeyde bir eğitim standardı
oluşturmak üzere birkaç Avrupa ülkesinde dört “Eğitim
Günü” etkinliği düzenleyecektir.

REAL Alternatives Projesi Hakkında
REAL Alternatives 4 LIFE, Avrupa çapında düşük
GWP’li alternatiflerden HFO’lar, R32, hidrokarbon, karbondioksit ve amonyak için eğitimde iyi uygulamalar
ile emniyetli, verimli, güvenilir ve uygun maliyetle kullanılmasını teşvik etmektedir. Farkındalık, deneyim ve
bilgi seviyesini artırarak, yaygın şekilde kullanılmasının
önündeki engelleri kaldırmayı hedeflemektedir. Proje
ayrıca, önemli ulusal, AB ve küresel çevre zirvelerinde, konferanslarda ve etkinliklerde yer alarak düşük
GWP’li soğutucu akışkanlar için eğitimin yaygınlaştırılması konusunda faaliyet göstermektedir.

Proje ortakları olan Almanya (IKKE), İtalya (ATF),
Polonya (Prozon) ve Belçika (UCLL)’da gerçekleştirilecek etkinliklerin odak noktaları, 8-12 arasında değişen katılımcı sayısı ile tutuşucu soğutucu akışkanlar ve
karbondioksit olacaktır. Bu programın katılımcıları arasında Türkiye (SOSİAD), Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Romanya ve İspanya yer alacaktır.
“Eğitim Günleri”nde, düşük GWP’li alternatif soğutucu akışkanlara servis konusundaki eğitimlerin nasıl
düzenlenmesi gerektiği konusunda bilgi ve uzmanlık
paylaşımında bulunulacaktır. Böylece, bu etkinliğe katılan eğitmenlerin REAL Alternatives 4 LIFE eğitim dokümanlarını kullanarak (SOSİAD tarafından Türkçe’ye
tercümeleri tamamlanmıştır) kendi ülkelerinde benzer
eğitimler düzenlemeleri teşvik edilecektir.
Etkinlikler, teorik ve test ekipmanı üzerinde yarım günlük uygulamalı eğitim olarak düzenlenecektir. Gün sonunda, yazılı bir değerlendirme sınavı sonunda başarılı
olan eğitmenlere sertifika verilecektir.
Eğitim Günleri ve Eğiticinin Eğitimi hakkında güncel bilgiler almak için www.realalternatives4life.eu linkinden
kayıt olunuz.
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Marco BUONI: AREA Başkanı Seçildi

Marco Buoni (ATF Genel Sekreteri ve Centro Studi
Galileo Eğitim Merkezi Direktörü), aynı zamanda
2012’den beri ESSİAD iş ortağımız, 14 yıllık aktif AREA
üyeliğini takiben 25.05.2018 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen AREA Genel Kurul toplantısı sonucunda AREA Başkanı seçilmiştir. AREA: Avrupa Soğutma
İklimlendirme ve Isı Pompası Müteahhitleri Derneği

Naci ŞAHİN, EUROVENT Derneği’nin Yeni Başkanı Seçildi
dürüyoruz. Çalışmalarımızda, endüstri iş birliğini, ticaret engellerini azaltmayı ve sınırlar arası dostluğu teşvik
ediyoruz. EUROVENT’in yeni başkanı büyük bir endüstrinin lideri olmakla beraber aynı zamanda sözlerimizdeki ciddiyetimizi de sembolize ediyor. Üyelerimiz, son
zamanlardaki korumacılık dalgasını desteklememekte;
malların, insanların ve hizmet hareketlerinin mümkün
olduğunca esnek ve açık tutulması anlayışını benimsemektedir. Naci Şahin, bu anlamda Avrupa, Orta Asya ve
Orta Doğu’daki faaliyetlerimiz arasında önemli bir köprü görevi görecek.”

İSKİD 2013-2014 Yönetim Kurulu Başkanı ve FRITERM
Genel Müdürü Naci ŞAHİN, Avrupa EUROVENT
Derneği Başkanı seçildi.
25 Mayıs 2018’de Oslo’da yapılan EUROVENT Genel
Kurulunda üyeler, Naci ŞAHİN’i yeni başkanları olarak seçtiler. İSKİD’in 1997 yılından beri üye olduğu
EUROVENT Derneği’nde ŞAHİN, 2011 yılında yönetim kuruluna seçilmiş ve son 1 yıldır EUROVENT Birinci
başkan yardımcılığını yürütmekteydi. Başkanlık görevini Naci ŞAHİN’e devreden EUROVENT Eski Başkanı
Alex RASMUSSEN, Şahin’i kutladı ve şöyle dedi:
“Eurovent olarak çalışmalarımızı küresel düzeyde sür34

Naci ŞAHİN, Başkanlığı devralmasını takiben yaptığı konuşmada, Eurovent’in etkinliğini ve bilinirliğini
Avrupa ve Dünya’da daha da artırmaya odaklanacağız
diyerek 2020 yılında EUROVENT Summit’in Türkiye’de
yapılabileceğinin sinyallerini verdi.
Seçimin ardından yaptığı konuşmada Naci ŞAHİN,
Avrupa’nın lider HVACR sektör derneği başkanlığına
seçilmem benim için büyük bir onur diyerek; şahsına,
yaptığı çalışmaya ve İSKİD’e, yıllar boyunca duyulan
güvene teşekkür etti. Şahin, konuşmasının diğer bazı
satır başlarında aşağıdaki konulara değindi.
“EUROVENT, kuruluşundan itibaren yıllar boyunca
Avrupa HVAC&R endüstrisini bir araya getirmiş; ticaret engellerini azaltmış; mevzuat ve standartların şekillenmesinde aktif rol oynamış; enerji verimliliği, ürün
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kalitesi, iç mekan hava kalitesi ve diğer pek çok konuyu daha ileri seviyeye taşımak için endüstrimizi motive etmiştir. Eurovent ayrıca, Türkiye’de de geçerli olan
EPBD ve Ecodesign mevzuatına geçişi desteklemiştir. Eurovent Sertifikasyon programları, endüstrimizde
çıtanın daha yüksek seviyeye taşınmasına yol açmıştır. Başkanlığım boyunca, benden önceki başkanlarımız Christian HERTEN ve Alex RASMUSSEN tarafından
başlatılan gelişim projelerini devam ettirecek ve aşağıdaki önemli bulduğum bazı konulara odaklanacağım.
Eurovent’in Avrupa HVAC&R endüstrisindeki etkinliğini AB Kurumları nezdinde artırmak. Eurovent’in
Uluslararası ilişkilerini yoğunlaştırmak ve geliştirmek. Türkiye ve Avrupa HVAC&R endüstrileri arasındaki ilişkileri artırmak ve geliştirmek. Eurovent üye
tabanının Merkez ve Doğu Avrupa’da özellikle Güney
Doğu Avrupa’da geliştirmek. Yukardaki amaca paralel olarak 2020 Eurovent Summit organizasyonunun
Türkiye ya da belirtilen alanlardan birinde örgütlenmesine destek sunmak. Eurovent için gerek Avrupa’da
gerekse Dünya’da somut amaçları olan uzun dönemli bir vizyon geliştirmek. Belirtilen hedeflere ulaşmak
için Eurovent’in mali altyapısını güçlendirmek.” Diyerek
üyelere teşekkür edip konuşmasını tamamladı.
Naci ŞAHİN ile EUROVENT, Türkiye’den ilk Başkanını
ağırlıyor.
Avrupa’nın her yerinden Avrupa Birliği üyesi olan
veya olmayan dernekleri ve üreticileri temsil eden
EUROVENT Derneği’ne ilk kez bir Türk başkanlık edecek. Dernek, AB Mevzuatları ve standartları, enerji verimliliği, küresel ısınma ve çevre konularında Avrupalı
üreticilerin gelişen teknoloji ve trendlere uyumluluğu konularında çalışmalar yürütüyor. İSKİD Üyesi
olan üretici firma temsilcileri de bu konuların tartışıldığı gruplara katılıp, Türkiye görüşlerini ileterek AB
Mevzuatlarının şekillenmesine katkı koyabiliyorlar.
İSKİD Hakkında
Türkiye’de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları
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imalatçısı üyeleri arasında iş birliğini sağlayarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 1992 yılında kurulan İSKİD, iklimlendirme sektörünün gelişmesi ve uluslararası rekabette
öne geçmesi yönünde sektör adına faaliyetler yürüten
etkin bir kuruluştur. İSKİD üyelerinin temsil ettiği şirketlerin sayısı 100’ün üzerine ulaşmış ve bu şirketler
Türkiye pazarının yüzde 90’ını temsil etmektedir.
Detaylı bilgi için:
Melek ÜNAL TAVUKÇUOĞLU / melekunal@iskid.org.tr
2018-2019 Eurovent Yönetim Kurulu Üyeleri:
• Başkan Naci ŞAHİN (Genel Müdür,Friterm,
İSKİD-Türkiye),
• Birinci Başkan Yardımcısı Alex RASMUSSEN (Kıdemli
Danışman, Systemair, Danimarka),
• Luca BINAGHI (Ticari Direktör, Sabiana, İtalya),
• Karsten FUCHS (Director Market Segment VAC,
EBM-Papst, Almanya),
• Mika HALTTUNEN, Başkan, Halton Group,
Finlandiya),
• David JACOBS (VP ve Genel Müdür, Baltimore Aircoil
International, Belçika),
• Eric JASIKAS (Pazarlama Direktörü, UTC Carrier,
Fransa),
• Henk KRANENBERG (Kıdemli Müdür, Daikin,
Hollanda),
• Guillermo ROSENBERG (Genel Müdür, Hitecsa,
İspanya),
• Robin VOLLERT (VP Satış ve Pazarlama, Swegon,
İsveç).
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4. ULUSLARARASI KATILIMLI ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ
18-20 NİSAN 2018 - EDİRNE

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından 18-20 Nisan 2018 tarihleri arasında ilgili üniversitelerin ve kuruluşların akademik katkılarıyla Trakya Üniversitesi Balkan Kongre
Merkezinde düzenlenmiştir. Sempozyumumuz ulusal
ve uluslararası alanda akademisyenler, kamu ve özel
sektör temsilcileri ve araştırmacılardan oluşan çok sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.
2011 yılından bugüne kadar 2 senede bir düzenlenen
sempozyumda Türkiye’nin enerji sektöründeki bilimsel
çalışmaların ortaya koyulması, çeşitli enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde teknolojik gelişmelerin tanıtılması ve Türkiye’nin gelecekteki enerji görünümüne
ve politikalarına katkıda bulunacak çözüm önerilerinin
sunulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla sempozyumda, akademisyenlerimiz ve
meslektaşlarımız tarafından üretilen çalışmaların
en geniş kesimlerce paylaşılmasını ve tartışılmasını
amaçlayan önemli bir platform oluşturulmaya çalışılmıştır.
46 teknik oturumda; sempozyumun ana temalarının
ayrıntılı olarak işlenebilmesi için Sayın Prof. Dr. Sadık
KAKAÇ tarafından “Nükleer Güç Reaktörlerinin Bugünü
36

ve Yarını – Ülkemizde Durum”, Sayın Prof. Dr. Yunus Ali
ÇENGEL tarafından “Enerji Teknolojilerinde Yeni Gelişmeler”, Gazdaş Trakya Bölge Direktörü Sayın Tamer
AKASLAN tarafından “Enerji Verimliliği, Tasarrufu ve
Yönetimi” ve Sayın Dr. Qurat-Ul-Ain JAVED tarafından
“Fabrication of TMO (Transition Metal Oxides) Based
Conspicuous Nanomaterials For Renewable Energy
Devices” adlı çağrılı bildiriler başta olmak üzere, “Applied Hydrogen Technologies” adlı workshop, bilimsel
kurul tarafından seçilen 232 sözlü bildiri ve 23 poster
bildiri sunulmuştur.
Sempozyumda; "Enerji Sistemleri", "Enerji Verimliliği,
Tasarrufu ve Yönetimi", "Yeni ve Temiz Enerji Teknolojileri" konu başlıkları ağırlıklı olarak işlenmiştir. Ülkemiz
enerji ihtiyacının ulusal kaynaklarımızdan karşılanması
gerektiği, ulusal sürdürülebilir kalkınmanın enerji tasarrufu ve verimliliği ile mümkün olacağı 4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu’nda vurgulanmıştır.
Sempozyuma destek veren Trakya Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere üniversiteler, akademisyenler ve özel sektör kuruluşlarından emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

NİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81

Sektörden Haberler
14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ İÇİN OLUŞTURULAN
KURULLAR ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin organizasyonu için Düzenleme Kurulu ilk Toplantısını 10 üyenin katılımı ile
9 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirirken, 30 Temmuz 2018 tarihinde Yürütme Kurulu ilk toplantısı için Şubemiz eğitim
salonunda bir araya geldi.

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi/teskon 2019
Düzenleme Kurulu ilk toplantısı 9 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Oda Yönetim Kurulu Üyesi Harun
Erpolat`ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya
Adana, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Mersin, Zonguldak Şube temsilcileri katıldılar.

Teskon 2019 Yürütme Kurulu ilk toplantısını İzmir, İstanbul ve Antalya`dan 16 üyenin katılımı ile Şubemiz
Eğitim Salonu`nda gerçekleştirildi. Toplantıda Yürütme
Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Ali Güngör görevlendirildi. İlk çağrı broşürü, seminer, sempozyum içerikleri
hakkında görüşen Yürütme Kurulu Üyeleri, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin belirlenerek görüş ve önerilerini
yazılı almak için çalışma yapılmasına karar verdi.

Toplantıda 13. Kongre'nin değerlendirme bilgileri aktarılarak, teskon 2019 ön hazırlık çalışmaları hakkında
genel bilgilendirme yapıldıktan sonra kongrenin 17-20
Nisan 2019 tarihlerinde "Mekanik Tesisatta Gerçekler
ve Gelecek" ana temasıyla Odamızın Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi`nde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Kongre Yürütme Kurulu'nun oluşturulduğu toplantıda,
Danışmanlar Kurulu Üyelerinin belirlenerek görüş ve
önerilerini almak amacıyla destekleyen sektörel kuruluşlar ile değerlendirme-bilgilendirme toplantısının
gerçekleştirilmesine, alınan önerilerle kurs, seminer
ve sempozyum konularının belirlenmesi için Kongre
Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine karar
verildi.

Teskon 2019 için görüş ve önerilerini almak üzere destekleyen sektörel kuruluşların yönetim kurulu üyeleri
ile İstanbul’da toplantı yapılması amacıyla program
oluşturuldu.
Ön Çalışma Grubu ve Düzenleme Kurulu tarafından
2019 yılında düzenlenecek Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresinin ana teması "Mekanik Tesisatta Gerçekler
ve Gelecek" olarak belirlenmişti. Yürütme Kurulu Toplantısında ana temaya uygun kongre programında yer
alacak etkinlikler hakkında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Alınan tüm kararlar Oda Yönetim Kurulu Onayına sunuldu.
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TESKON 2019 ANA TEMASI:
“MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER ve GELECEK”
Teskon 2019’da “MEKANİK TESİSATTA GERÇEKLER
ve GELECEK” teması ile gerçekliğimizi bilerek geleceğimizi kurgulamayı hedeflemekteyiz.
Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek; mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu
gerçekliğini bu alanda çalışan mühendisler ve mimarlar
olarak bizler bilmekteyiz. Bununla birlikte; mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel talepler, kodlar ve
tasarım hedefleri sürekli değişiyor.
Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler ve taahhüt
firmaları değişen endüstri ortamına uyum sağlamak
durumundadır.
• Entegre Yenilenebilir Enerjili Sistemler; gelecekte
daha sürdürülebilir binalara ve net sıfır enerjili binalara doğru hareket artmaya devam ederken, diğer doğal
sistemler ile eşleştirilmiş entegre yenilenebilir enerji
sistemlerinin dahil edilmesi giderek yaygınlaşacaktır.
Entegre yenilenebilir sistemlerin oluşturulması, bunların uygulamaları ve net sıfır enerjili binalara doğru
yenilenebilir ve doğal sistemlerin kullanılması konularındaki gelişmelere odaklanacaktır.
• Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji Verimliliğinin Birleşimi; konforun, iç hava kalitesinin ve enerji verimliliğinin arttırılmasına verilen önemle birlikte, sistemleri
optimize etmede de güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Her
bina veya sistem için en iyi tasarım kriterlerini bulmak
için stratejilere odaklanılarak kod ve standartlar oluşturmalıdır.
• Mekanik Tesisat Mühendisinin Mimarideki Rolü;
yapılar karmaşık hale geldiğinde, yüksek performanslı
sistemlerin geliştirilmesinde mühendisin rolü giderek
önem kazanmakta buna bağlı olarak mühendisin mimari üzerindeki etkisi ve rolü artmaktadır.

yüklemektedir. Sistemlerin tasarımından, imalatından,
ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar
izleme, çevre ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek
sistem seçme ve tasarlamaya zorlamaktadır.
• Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin
İnterneti (IoT: Internet of Things) Kavramının Etkisi;
dünyadaki mega trendler, akıllı şehir, bina ve evlerde
enerji verimliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı ürün
sistemleri ve nesnelerin interneti kavramlarını tanımlamamız gerekmektedir. Nesnelerin İnternetinin
mekanik tesisat sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı, sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci
bakım, uzaktan tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem adaptasyonu gibi etkisi önem arz etmektedir.
• Ortak Sistem Sorunları ve Yanlış Uygulamalar; bu
alanda sıklıkla karşılaşılan sorunlara veya yanlış uygulamalara ve gelecekte bu sorunlardan kaçınmak için
yapılması gerekenleri ele almamız gerekmektedir.
• Yüksek Performanslı Sistemlerin İşletmesi ve Bakımı; yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı
ile birlikte yapımı, devreye alınması, işletilmesi ve bakımı, hedeflenen performans seviyelerinin karşılanması
için kritik önem taşır.
Yukarıda belirttiğimiz konulara bağlı olarak; tasarım,
sistemler, uygulama, test ve devreye alma, işletme,
ölçme, denetim, eğitim, eğitim araçları ve yöntemleri,
yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat sistemlerindeki faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini
tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi kurgulamaya çalışacağız.
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi içeriğindeki
çok çeşitli ortamlarda bilgi ve bilginin paylaşılması için
değerli bir fırsat sunacaktır.

• Güvenli, Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar; bugünün ve geleceğin binalarında kullanılacak tüm
sistemlerinin sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı olması,
mekanik tesisat mühendislerine büyük sorumluluklar
40
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DOĞU İKLİMLENDİRME'DEN HABER BÜLTENİ
Doğu İklimlendirme, 2018’de Four Season adı ile haber
bülteni çıkarmaya başlıyor. İlk etapta yılda 4 sayı ve 8 sayfa olarak planlanan bülten, firmadan ve sektörden bilgiler içerecek olup Doğu İklimlendirme’nin kurumsallaşma
adımlarından birisi olacak. Bültende sektördeki son gelişmeler, sektör ile ilgili tarihten bilgiler, firmanın katıldığı etkinlikler ve en son çıkan ürünler hakkında bölümler olacak.
Bunlara ek olarak her sayıda mavi ve beyaz yaka çalışanlardan birer kişi ile röportajlar da yer alacak.
İlk sayısı İstanbul Sodex 2018 Fuarı’nda dağıtılan haber
bülteni; firmanın tedarikçilerine, müşterilerine ve proje firmalarına da gönderilecek. Ayrıca bültene web sitesi
üzerinden online olarak da ulaşılabilecek. ERP/Ecodesign
Yönetmeliği ve ilk ev tipi klimalar hakkında bilgilere yer verilen ilk sayıda, Doğu İklimlendirme‘nin katıldığı Interclima
2017 Paris Fuarı ile İSKİD’in düzenlediği Doğu İklimlendirme‘nin de destek verdiği AR-GE Semineri ve İzmir Öğrenci
Etkinliği ile ilgili haberler yer aldı. Türkiye pazarına ilk kez
sunulan ev tipi ısı geri kazanım cihazı da ilk sayı ile tanıtıldı.
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DOĞU İKLİMLENDİRME PAKİSTAN’DAKİ İŞ ORTAĞI ARIFLOW INTERNATIONAL
FİRMASI İLE BİRLİKTE PAKİSTAN ULUSLARARASI
HVACR 2018 FUAR VE KONFERANSINA KATILDI
Doğu İklimlendirme Pakistan’daki iş ortağı Ariflow International firması ile birlikte Pakistan Uluslararası HVACR
2018 fuar ve konferansına katıldı. 25.si düzenlenen fuar 5-7 Nisan tarihleri arasında İslamabat Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Son zamanlarda ilaç ve hastane sektörüne yönelik yatırımların dikkat çektiği bölgede düzenlenen fuar, birçok katılımcı tarafından ziyaret edilerek ilgi gördü. Dünya standartlarında ürettiği laminar akışlı
tavan ve hijyenik klima santralleri ile pazarda ismini duyuran ve bugüne kadar Pakistan’da birçok prestijli projede
yer alan Doğu İklimlendirme, 3. kez katıldığı fuar kapsamında hem müşterileri ile hem de Pakistanlı iş insanları ile
bir araya geldi.
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SOLARTR 2018, dünyada ve Türkiye’de önemi giderek artan güneş enerjisinin yaygın kullanımında yenilikçi teknoloji ve uygulamaları konu alan, bilim ve teknoloji ağırlıklı uluslararası bir konferans ve sergi etkinliğidir.
Bu etkinlikte; Güneş enerjisi teknolojileri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV),
malzeme ve cihazların ölçüm ve karakterizasyonu, güneş enerji tesisleri, güneş enerjisi sistemlerinin işletimi,
performansı ve güvenilirliği, güneş enerjisi sektörü ve pazar dinamikleri, kent planlamasında güneş enerjisi, güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma, büyük ölçekli sistemler, sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi, binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri ve çatı cephe uygulamaları, binaların yenilenmesinde
güneş enerjisi kullanımı, sıfıra yakın enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü, enerji depolama sistemleri, hibrid
sistemler, değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri, yeni malzeme ve yaklaşımlar, yönetmelikler, çerçeve
mevzuat ve bölgesel kalkınma, iklim değişikliği ve güneş enerjisi, salım ticareti, güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri, Ar-Ge, Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri, çevre sağlığı ve iş güvenliği konularının çok yönlü ele alınması
öngörülmektedir.
Güneş enerjisi paydaşlarının bir araya gelerek tüm yönleriyle sektörü ve gelişimini değerlendirmelerine platform
teşkil etmek üzere kurgulanan SOLARTR 2018, araştırmacıdan sanayiye, kamudan uygulamacıya tüm tarafları bir
araya getirdiği için ayrı bir öneme de sahiptir. Bu sayede bilim ve teknolojideki yeniliklerin paylaşılması, bütünleşik
çözüm önerilerinin oluşturulması ve güneş enerjisinin elektrik ve ısı üretimindeki payının olabildiğince yükseltilmesi etkinliğin temel amaçları arasındadır.
Düzenlemekte olduğumuz bu büyük buluşmaya sizleri de davet ediyoruz.
Prof. Dr. Günnur Koçar
SOLARTR 2018 Yürütme Kurulu Başkanı
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FORM’dan Düşük Ses Seviyeli EUROFORM Fancoil Cihazları
EUROFORM fancoil cihazları otel, iş merkezi, konut, hastane gibi yüksek konfor ihtiyacı olan mekanlara düşük
ses seviyesi ve geniş kapasite aralıkları ile yüksek verimli ideal çözümler sunar.
Form Şirketler Grubu “yerli imalat” EUROFORM marka yeni fancoil cihazlarını İzmir Pancar Organize Sanayi
Bölgesi’nde yer alan toplamda 20 bin metrekarelik açık alana sahip fabrika tesislerinde üretiyor.
Genel Özellikleri:
• İstenilen ortam koşulları ve kapasite ihtiyaçları doğrultusunda, Windows işletim sistemi tabanlı seçim programı kullanılarak müşterilerin taleplerine en uygun model seçim avantajı.
• 2 - 12 kW ısıtma ve soğutma kapasitesi ve 220 – 2.520 m3/h hava debisi ile yüksek ve geniş kapasite aralığı
sayesinde, projeleriniz için en uygun çözümler sunuyor.
• 4 borulu ve 2 borulu gizli tavan tipi olmak üzere 2 seri ve her seride 10 farklı model üretimi.
• İnce yapısı sayesinde tavan arasına kolay montaj.
• Kanal ve menfez bağlantılarını kolaylaştıran emiş ve üfleme ağızları.
• G2 sınıfı yıkanabilir filtreler. PVC filtre profili sayesinde dayanıklı ve şık filtre tasarımı.
• Özel tasarımlı kızaklı filtre kapakları ile her iki yandan ya da arka taraftan kolay servis imkanı.
• Batarya kolektörlerinin zarar görmesini engelleyen koruma sacı.
• Tesisat bağlantısını kolaylaştıran daha uzun drenaj tavası özelliği.
• Montaj esnasında kolektörlerden sonra gelen vana ve pislik tutucu gibi elemanlarda oluşabilecek yoğuşmaların tava içerisinde toplanmasını sağlayan opsiyonel ek drenaj tavası.
Bütün cihaz modellerinde, düşük ses seviyeli ve yüksek verimle enerji tasarrufu sağlayan monofaze ve 3 hızlı asenkron motorlar kullanılıyor. EUROFORM Serisi Fancoil ünitelerinin motor milleri, paslanmaya karşı özel
kaplamadır.
Form Şirketler Grubu, satışa sunduğu EUROFORM Fancoil üniteleri ile kaliteli ve yerli üretim ürün gamına yeni bir
seri eklemiş oldu.
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iKLiMLENDiRMEYE

AĞIRLIĞIMIZI

KOYUYORUZ

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

VRF Klima Sistemleri

Tanıtım
TERMODİNAMİĞİN TEMELLERİ

Borgnakke, Sonntag
8.Basımdan çeviri
Çeviri Editörü: Ali Güngör
Çeviri Editörü Yardımcıları:
Özay Akdemir • Lütfiye Altay • M. Turhan Çoban • Hüseyin Günerhan • Gökhan Gürlek • Necdet Özbalta
• Aydoğan Özdamar • Utku Şentürk • Abdullah Yıldız
Palme Yayınevi, 2018
Klasik termodinamik denildiğinde akla gelen ilk kitaplardan biri olan ve Gordon J. One Wylen ve öğrencileri tarafından uzun yıllar içerisinde geliştirilen termodinamik eğitiminde en çok kullanılan kitaplardan birinin 8.Basımı
Palme yayınevi ve Çeviri kurulu tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.
Kitabın tanıtımı arka kapaktan özetle aşağıdaki gibidir:
“Termodinamiğin Temelleri, sekizinci baskısında klasik termodinamiğin kapsamlı ve titiz bir şekilde ele alınmasına ve mühendislik perspektifinin korunmasına devam ediyor. Özetler, konuları ve kendi kendini sınama problemlerini içeren, uygulamalara yönelik tartışmalarla, bu metin öğrencileri kendi öğrenmelerini izlemeye teşvik eder.
Sekizinci baskı, öğrencinin kavrayışını artırmak için ek örnekler ve bölüm sonu problemleri ile güncellenmiştir.
Bu klasik metin, akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve istatistiksel termodinamik gibi alanlarda devam eden araştırmalar için sağlam bir temel oluşturmaktadır ve öğrencileri etkili bir şekilde termodinamiği mühendislik pratiğine
uygulamaya hazırlamaktadır.”
“Çevirenlerin ve Palme Yayınevinin Notu:
Değişik Mühendislik alanlarında (Makina, Kimya, Gıda, Tekstil v.d.) lisans öğreniminde en çok tercih edilen Termodinamik
kitaplarından birini öğrencilerimizle ve Mühendislerle Türkçe dilinde buluşturmaktan kıvançlıyız. Yararlı olması dileklerimizle…
Çeviri Kurulu ve Palme Yayınevi”
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2018 ASHRAE Soğutma El Kitabı
ASHRAE Soğutma El Kitabının yenilenmiş 2018 yılı
sürümü SI ve İngiliz birim sistemlerinde iki ayrı sürüm
olarak çıkmıştır. Kitap genel olarak endüstriyel ve tıbbi
soğutma uygulamaları; gıdaların saklanma, soğutulma
ve dondurulması; düşük sıcaklıklı soğutma uygulamaları konularını içermektedir. Kitabın bölüm başlıkları
aşağıda verilmiştir:
SİSTEMLER VE UYGULAMALARI (1-9)
Halokarbon sistemleri/Amonyaklı sistemler/ Karbondioksit sistemleri/ Sıvı taşmalı sistemler/ Bileşenlerin
dengelenmesi/ Soğutma sistemlerinin kimyası/ Soğutma sistemlerindeki nem ve diğer kirleticilerin kontrolu/ Sistem ve ekipmanlarının kurutulması, doldurulması ve testi/ Soğutkanların saklanması, geri kazanımı
ve yeniden işlenmesi

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR (43-46)
Buz üretimi/ Paten sahaları/ Betonarme yapılarda ve
topraklarda soğutma uygulamaları/ Kimya endüstrisinde soğutma
DÜŞÜK SICAKLIKLI SOĞUTMA UYGULAMALARI
(47-49)
Kriyojenik uygulamaları/ Çok düşük sıcaklık (kriyojenik
altı) uygulamaları/ Kriyojenik soğutmanın biyomedikal
uygulamaları
GENEL (50)
Soğutma terminolojisi

SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN BİLEŞENLERİ VE EKİPMANLARI (10-18)
Soğutkan borularının yalıtımı/ Soğutma kontrol düzenekleri/ Soğutma sistemlerinde kullanılan yağlar/ İkincil soğutkanlar/ Havalı soğutucular/ Perakende ölçekte
gıdaların soğuk saklanması ekipmanları/ Gıda ürünleri
ve genel ticari soğutucular / Ev tipi soğutucu ve dondurucular/ Absorpsiyonlu soğutucular
GIDALARIN SOĞUK DEPOLANMASI (19-24)
Gıdaların ısıl özellikleri/ Ticari gıda ürünleri ve emtianın
saklanma koşulları/ Gıda mikrobiyolojisi ve soğutma/
Soğutma tesisi tasarımı/ Soğutma tesisi yükleri
SOĞUTMALI TAŞIMACILIK (25-27)
Kargo, demiryolu, kamyon ve römork taşımacılığı/ Deniz taşımacılığı/ Hava taşımacılığı
GIDA, İÇECEK ve NEBATAT SOĞUTULMASI
UYGULAMALARI (28-42)
Meyve, sebze ve kesilmiş çiçeklerin ön soğutulmaları/
Endüstriyel gıda dondurulması sistemleri/ Et ürünleri/ Kanatlılar/ Balıklar ve deniz ürünleri/ Süt ürünleri/
Yumurta ve yumurta ürünleri/ Meyveler ve üzüm/ Limon, muz ve yarı-tropikal ağaç meyveleri/ Sebzeler/
Meyve suyu konsantreleri ve soğutulmuş meyve suları/ Meşrubatlar/ İşlenmiş, ön pişirilmiş ve hazır gıdalar/ Unlu mamul ve ekmekler/ Çikolata, şekerleme,
kabuklu meyveler, kurutulmuş sebze ve meyveler.
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KALİTE NEDEN BİR ORGANİZASYON İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR?
Bir organizasyonun (şirket, iş dünyası veya kar amacı
gütmeyen), tüm ilgili taraflara (işverenler, yasal sahipler,
personel, müşteriler, iş ortakları, yetkililer vb) değer katmak için tasarlanan karmaşık bir sistem olduğu öncelikle
bilinen bir gerçektir.

Dr. Elif TERZİOĞLU KAHVECİ
Mühendis, Denetçi, Eğitmen

Kuruluşlar, faaliyetlerini etkileyecek iç ve dış hususları (yasal, teknolojik, etik değerler, iletişim, ekonomik kriz,
küreselleşme ve pazar durumu vb..) ve her bir ilgili tarafın
ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçları iç ve dış hususlar ile
birleştirerek beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan
gerekli kaynakları sağlamak ve performanslarını gözden
geçirmek için bir yönetim sistemi kullanır.
Burada önemli olan organizasyonun büyüklüğüne ve faaliyet alanına bakılmaksızın, bir kuruluş, müşterinin talep
ettiği ürün veya hizmeti elde etmek ve belirlenen hedefleri
yerine getirmek için iç süreçlerini (proseslerini) yönetmelidir. Her organizasyon benzersizdir ve kendi kimliğine ve
yapısına sahiptir. Bu nedenle her kuruluş kendi yönetim
sistemini kurmalı, uygulamalı ve sürekli geliştirmelidir.
Dolayısıyla, her kuruluş kendi faaliyetlerini ve iç süreçlerini açıkça tanımlamalı ve performans analizine dayanarak
bu iç süreçleri sürekli olarak geliştirmelidir.
Kalite Nedir?

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden
1999'da mezun olduktan sonra, E.Ü Fen Bilimleri
Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiricilik Anabilim Dalında
doktorasını tamamladı.
14 yıldır çeşitli sektörlerde mühendis, denetçi,
danışman ve eğitmen olarak görev aldı.
Halen, çeşitli yönetim sistemi sertifikasyonlarında
Entegre Denetçi, Eğitmen ve Danışman olarak
serbest görev yapmaktadır.
1,2 ve 3. Parti denetim tecrübesi ( > 500 ).
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Kalite; ISO 9000: 2005 standardına göre “Yapısal karakteristikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi.”
olarak tanımlanır.
‘’Kalite’’ yi, eğer bir çıktı yani müşteriye sunulan bir ürün
ve veya hizmetin çıktısı olarak düşünürsek öncelikle müşteriyi, daha sonra da ürün veya hizmetin tüm ilgili tarafların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını dikkate almalıyız. Bir ürünün ya da hizmetin kalitesinin “kötü”, “iyi” ya
da “mükemmel” olduğunu söyleyebiliriz, fakat bu bir şeye
uygun olmalıdır, böyle bir açıklamanın verilmesi için bir referansa sahip olmalıyız.
Günümüzde, tüm kuruluşlar, iş çevrelerinde bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar: ekonomik kriz, küreselleşme
ve pazardaki rekabet. Dahası, teknolojideki ve özellikle bilgi
işlemdeki artış, yeni eylemler gerektirir. Örneğin, e-ticareNİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81
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tin iş dünyasında yeni kapılar açtığı, bunun da rekabet
ortamının artması anlamına geldiği iyi bilinmektedir.
Ürünlerin veya hizmetlerin “kalitesini” karşılamayan
kuruluşların, piyasada kalma şansı olmadığının farkındayız. Sonuç, her iş için “Kalite” nin çok önemli olduğu!
Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
ISO 9000:2005 standardına göre “Bir kuruluşu kalite
açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemi” ne Kalite Yönetim Sistemi denir.
Diğer bir ifadeyle, Kalite Yönetim Sistemi “Bir kuruluşu yönetmek için bir ürünle bağlantılı veya etkileşimli
süreçler kümesi”.
Özellikle, Kalite Yönetim Sistemi, kuruluşun süreçleri,
müşteri ve sürekli iyileştirme üzerine odaklanmaktadır.
Standartların yeni revizyonları geliştirilinceye kadar
(Eylül 2015), ISO 9001: 2008 standardı mevcut olup,
bir şirketin nasıl bir kalite yönetim sistemi kurması (tasarlaması ve uygulaması) gerektiğine dair bir çerçeve
oluşturuyordu.
Herhangi bir yönetim sistemi (kalite, çevre, iş güvenliği, enerji vb.), “Süreç bazlı bir sistem” olarak bilinen
PUKO döngüsüne göre geliştirilmiştir. Dolayısıyla, bir
kuruluş kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine
getirmek için, süreç yaklaşımını benimsemeli, yönetim sistemini bu yaklaşımı dikkate alarak geliştirmelidir. Bu, kalite yönetiminin çok önemli bir ilkesidir ve
standardın yeni revizyonu (Eylül 2015'te beklenen)
“süreç yaklaşımına” da vurgu yapmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında, bir kuruluşun iç süreçlerinin, kaliteli ürün
veya hizmetler sunmak için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat sadece süreç yaklaşımını değil 8 kalite
yönetim ilkesini de dikkate almalıdır:
a. Müşteri Odaklılık
b. Liderlik
c. Çalışanların katılımı
d. Süreç yaklaşımı
e. Sistem yaklaşımı
f. Sürekli gelişim
g. Karar vermede gerçekçi yaklaşım
h. Karşılıklı faydaya dayanan tedarikçi ilişkileri
NİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81

Yukarıdaki listede, her ilkenin ayrı bir önemi vardır.
Ancak, bu yazımda sadece ilk maddeden bahsedeceğim: “Müşteri Odaklılık”.
“Müşteri Odaklılık” prensibi çok önemlidir. Herkes, bir
kuruluşun müşterilerine bağlı olduğunu ve ürün ve hizmetlerini satın alan müşteriler olmadıkça organizasyonun mevcut olamayacağını bilir. Bu nedenle kuruluş,
müşterilerinin gereksinimlerini anlamalı ve bu beklentileri aşmaya ve gereksinimlerini daha da iyi anlamaya
odaklanmalıdır.
Örneğin: bir endüstriyel havalandırma sistemi kurulumu yapan bir şirketin, büyük bir müşteriden az
miktarda makine imalatı teslim etmesi için bir talep
aldığını varsayalım. Şirket nasıl cevap verecek? Müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacak mı? Ya da,
en uygun nihai çözüme ulaşmak için kendi analizlerini yapacak mı? Elbette bu sadece şirketin ne istediğini
yapma kabiliyetine değil müşteri talebine bağlı olacaktır. Çoğunlukla nihai sonuç: eğer müşteri talebi (makine imalatı ve teslimi) kar getirecekse, o zaman kendi
iç süreçlerini organize edecek ve Müşteri gereksinimlerini karşılamak için gerekli kaynakları belirleyecektir.
Ancak, eğer bu faaliyet finansal kayba yol açacaksa,
saygılı bir şekilde reddetmek zorunda kalacak ve nihayetinde müşterisine alternatif bir uzman üretici önerecektir. Unutulmaması gereken, kalite yönetiminin,
sadece müşterinin ihtiyaçlarını değil, firma sahiplerinin
ihtiyaçlarını da hesaba katması gerektiğidir.
Bir şirket kar getirmesi amacıyla kurulur, hiçbir zaman zarar vermek amacıyla kurulmaz.
Bu da Kalite Yönetim Sistemi’nin, aslında bir işletme
yönetim sistemi olarak görülebildiğine küçük bir örnek
olarak gösterilebilir. İşte Kalite Yönetim Sistemi’nin
yeni revizyonu, risk ve fırsatların belirlenmesine olanak
tanıyarak “risk temelli düşünme / risk bazlı yaklaşımı”
getirmiştir.
Kuruluş, aşağıdaki maddeleri de dikkate alarak risk ve
fırsatları belirlemeli, değerlendirmeli bu riskleri azaltmak veya bu fırsatları gerçekleştirmek için uygun önlemleri almalıdır:
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a) iç ve dış hususlarını,
b) ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini,
c) kendi iş süreçlerini,
Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak, havalandırma şirketi (yerine herhangi bir şirketi de düşünebilirsiniz) makine imalatlarını gerçekleştirebilmek için,
gerekli verimlilik ve etkinlik analizlerini yapabilmelidir.

• artan rekabet gücü
• çıktıları, süreçleri, ürünleri iyileştirmek
• maliyetleri düşürmek
4. Yeni iş kurulumunda, hiçbir kuruluş "kaliteyi" ihmal
etmemelidir. Böylece kalite yönetim sistemini iyi bir
şekilde uygulayarak, işletmenin de etkin şekilde yönetimi sağlanmış olacaktır.

Bu ne anlama gelmektedir?
Verimlilik, işleri doğru yapmak anlamına gelir. “Kuruluşların aynı miktarda işi daha az kaynakla yapmalarına
izin verir”. Yönetim de önemli bir terimdir; “Verimlilik”.
Etkinlik, doğru şeyleri yapmakla ilgilidir. Kuruluşların
gerekli olan kaynaklardan bağımsız olarak daha yüksek
gelirler üretmesini sağlar ve genellikle bir şirketin belirlenmiş hedefleri olarak bilinir.
ISO standartları; her bir sürecin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek için yöntemler belirlemeyi ve her bir sürecin etkinliğini ve verimliliğini belirlemek için bu önlemleri uygulamayı gerektirir.
Sonuç olarak:
1. Bir kuruluş kaliteli ürün ve hizmet sunmak istiyorsa, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini yerine getirmelidir.
2. ISO 9000 standartlar ailesi bir kuruluşun nasıl çalıştığına ve doğrudan bu operasyonun sonuçlarına değil, süreçlerin çıktısına odaklanmakta ve nasıl oluştuklarından ziyade neyin oluştuğuna dayanan performans
esaslı bir yapıyı esas almaktadır.
Bu çıktının sürekliliğinin sağlanabilmesi de olası risklerin belirlenip, kuruluşun her seviyesinde PUKÖ döngüsünün işletilerek, önleyici yaklaşımın benimsenmesi
ile mümkün olabilecektir.
3. ISO 9000 standartlarının gereklilikleri doğru uygulandığında ve kalite yönetim ilkelerine uyulduğunda, kalite yönetim sistemi organizasyona birçok fayda
sağlayacaktır:
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ŞİRKETLER FİNANSAL YAPILANDIRMAYA NEDEN ve
NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYAR !
Açık bir ekonominin en önemli göstergelerinden biri de
özel sektörün finansal sağlığıdır. Her ne kadar ekonomi
yönetimi işlerin yolunda olduğunu ısrarla ifade etse de peş
peşe gelen kurumsal boyutta kredi yapılandırma talepleri bir anda gündemin ilk sıralarına oturdu. Yapılandırma
taleplerinin en önemli nedeni Şirketlerdeki Mali Yapının
bozulmasıdır.

Haluk SELVİ
Haluk Selvi, iş hayatına 1993 yılında Çukurova İth.İhr.
A.Ş.’de Üretim Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. Daha
sonra sırasıyla Oerlikon/Türkiye ve Ege Seramik A.Ş. firmalarında ürün ve otomasyon sorumlusu olarak görev almıştır.
Haluk Selvi, 1997 yılında Arçelik A.Ş. Elektrikli Süpürge ve
Motor fabrikasında Plastik Enjeksiyon ve Boyahane Üretim
Sorumluluğu görevine başlamış, sonra yine aynı şirkette
Merkez Satınalma Direktörlüğü’nde Plastik Satınalma Uzmanı olarak 2006 yılı Kasım ayına kadar iş hayatına devam
etmiştir. Aynı tarih itibariyle Farplas Grup, Farel A.Ş. yönetim
kadrosuna katılan Haluk Selvi, Genel Müdür Yardımcısı olarak dört yıl süresince Farel A.Ş. bünyesinde uygulanmış olan
Yalın ve Esnek Üretim Modelinin Dönüşüm Proje Liderliğini
fiilen üstlenmiş ve Şirketinin BSH’ın Dünyadaki en iyi tedarikçisi ödülünü almasını sağlamıştır. Farel A.Ş. sonrasında Alman “Wirthweine” Grup ile ortaklık yapmıştır. 2010 yılı itibarı
ile Türkiye’nin ilk yerli 4*4 & 12 vites Arazi Aracı olan Turkar’ı da üreten Hisarlar Grup’a katılan Haluk Selvi, önce Grup
Operasyon Direktörü (COO) sonra da Genel Müdür olarak
Hisarlar Grup’un son beş sene içerisindeki dört kat büyümesinde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası “EBRD” ile finansal
ortaklık yapmasında ve Türkiye Patent Başvuru sıralamasında ilk 20’ye girmesindeki “Değişim&Dönüşüm” Projesi’ne
2016 yılıAğustos ayına kadar fiilen liderlik yapmıştır. Hisarlar
A.Ş. sonrasında Hintli “Mahindra” Grup ile ortaklık yapmıştır.
Haluk Selvi; halen Uzman Danışman olarak bazı Şirketlerin
Yönetim Kurullarına Danışmanlık hizmeti vermekte olup bazı
Şirketlerde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer
almaktadır. Altı Sigma Karakuşak, ISO 9000 Baş Denetcisi,
TPM ve Yalın Yönetim Uzmanlığı olan Haluk Selvi Üretim ve
Yönetim Sistemleri, Maliyet Yönetimi, Maliyet İyileştirme
Sistemleri, Finansal Mühendislik ve Şirket Değeri Yönetimi
ile ilgili pek çok projeye meslek hayatı boyunca fiilen liderlik
etmiş olup, bu projelerin başarısı nedeniyle ulusal ve uluslar
arası muhtelif başarı ödülleri kazanmıştır. Haluk Selvi, Selçuk
Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 1992 yılı mezunu olup 1970 yılı İzmir doğumlu,evli ve iki çocuk babası olup
İngilizce bilmektedir.
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Basına yansıyan yapılandırma talepleri içinde Türkiye’nin
önde gelen iki kurumu olan Ülker ve Doğuş Grupları olunca, konu daha da dikkat çekti.
Aslında basına yansıyan bu haberler, buzdağının görünen kısmını ifade etmekteydi. Esasen bankacılık sektörü
2014 yılından beri sayısı giderek artan ve çoğunun ismi
gizli kalmış pek çok önemli kurumu; borç yapılandırmaları ile ayakta tutmaktaydı. Dikkat edilirse, bu kadar önemli
bir konu üzerinde pek fazla yazılıp çizilmediği gibi, az sayıda yayınlanmış makale ve yazıda, konu genel anlamda
makroekonomik koşullara bağlanarak, çok da suya sabuna
dokunulmadan analiz edildi
Makroekonomik değişkenler kötüye gittiği zaman, özel
sektörden gelen yapılandırma talepleri artar.
Türkiye ekonomisindeki olumsuz değişim rüzgârlarının
dönüm noktası, 2013 Mayıs tarihindeki “Taper Tantrum”
vakasıdır. Bu tarih aynı zamanda küresel ekonomi için de
bir dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktası küresel ekonomide ucuz ve bol para olanaklarının derece derece azalacağını göstermektedir.
Türkiye 2013 Mayıs sonrasına şu altı temel makroekonomik zayıflık ile girmiştir:
1. Yüksek cari açık
2. Üretimdeki düşük katma değer
3. Yüksek özel sektör yabancı para kısa pozisyonu
4. Yükselen ve katılaşan enflasyon
53

Güncel
5. Artan dolarizasyon
6. Bozulan TL kaynak-TL kredi dengesi
Türkiye bu dönemde ekonomik araçlarını hızlı büyüme için kullandı. Her ne kadar GSYH hesaplanma yöntemi
çok tartışılsa da Türkiye’nin GSYH’ı son yıllarda tahminlerin çok ötesinde büyüdü. Buna rağmen büyümenin diğer
göstergelere yansımamasının sebebi büyümenin tüketim ve altyapı/inşaat sektörlerinde ağırlıklı olarak gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Türkiye büyümesinin sağlıksız olduğuna dair bir işaret de yapılandırma talep eden veya yapılandırılmış pek çok
büyük Şirket’de de yüksek finansal kaldıraca dayalı dağınık bir sektörel ve iş kolu bazındaki benzer büyüme hikâyeleridir.
Türkiye’de pek çok büyük Şirket; aslında çoktan modası ve geçerliliği kaybolmuş modern bir “conglomerate” yani
farklı iş kollarında yatay büyüme stratejisi uygulayarak 2002-2008 ile 2010-2013 yılları arasında önemli büyüklüklere ulaşmış ama aynı zamanda finansal risklerini de önemli ölçüde arttırmıştır. Üstelik bu büyüme daha çok
iç pazara satış yapma ve kamunun özelleştirmeler ile dağıttığı imtiyazlara dayanmıştır. Bu örneklerin hiçbirinde
küresel bir oyuncu olmaya dayalı ve doğrudan döviz gelirlerinin oransal ve mutlak değer anlamında artışına yönelik bir strateji bulunmamaktadır. O yüzden de küresel anlamda rekabetçi ürün markası sayımız çok ama çok azdır.
MALİ SIKINTI’ nın İŞARETLERİ;
Türkiye’de finansal yapılanma gereksinimi çoğunluk ile finansal sorunların baş göstermesi ile fark edilir. Finansal
sorunlar ise genel anlamda nakit akışın yönetilmesindeki sıkıntılar ve borç servisinin yapılmasındaki zorluklar ile
ortaya çıkar. Nitekim kredi yapılandırma talepleri ile bankaların kapısını çalmış olan Ülker ve Doğuş Gruplarının bu
çok bilinen yoldan geçmiş oldukları anlaşılıyor.
Karşılaşılan finansal sorunlar, vücuttaki esas hastalığın ulaştığı son safhasını temsil eder. Hastalığın esas nedeni; kurumsal vizyon, kurumsal strateji ve üst yönetimin yetkinlik ve yeterliliğinin değişen koşullara ayak uyduramamasıdır. Bu noktalarda yapılacak tam ve gerçekçi bir özeleştiri, kurumsal yapılandırmanın anayasası olacaktır.
Tüm mesele Şirket Yönetimlerinin özeleştiriyi ne kadar kapsamlı ve objektif yapabilmesi üzerine dayanır. Türkiye’de en büyük Şirketlerde dahi duygusal yönetim, yönetim biliminden önce gelir. Çünkü toplumumuzda yapıcı bir
şekilde eleştirmek ve bu eleştiriyi soğukkanlı bir şekilde kabul etme ya da değerlendirme kültürü yaygın değildir.
Hele ki piramidin en tepesindeki yönetim kademelerinde bu kavram eser miktarda gözlenir.
Şirketlerimizde işler bir günde kötüye gitmez. Çok önceden uyarı sinyalleri gelir. Esasen karşılaşılan finansal
göstergelerin tamamı sonuçtur. Önemli olan operasyonel ve yönetsel sebepleri zamanında, hızlı ve doğru teşhis
ederek, finansal sonuçlara yansımadan zamanında önlem alabilme becerisidir.
Türkiye’de bırakın sebepleri, sonuçları bile farketme süresi maalesef çok geciktiği için sonrası da Şirketler için
çok zor geçmektedir.
Yeniden yapılandırmanın işleyebilmesi için kısa vadeli nakit dengesinin korunması hayatidir. Nakit akıştaki bozukluk ani bir felç ya da kalp krizi gibidir. Hastalığın esas nedenlerinden biri olmasa da öldürücü veya sakat bırakacak kadar tehlikelidir.
Nakit akımındaki stabilitenin sağlanabilmesi finansal kurumlar ve satıcıların rahatlatılmasına bağlıdır. Kurumun
sağlıklı hale dönebilmesi için belli bir zamana gereksinimi vardır. Genel olarak kısa vadeli stabilite bankalar ile finansal yapılandırmaya giderek, bir süre anapara ödemelerini ertelemek sureti ile yapılır. Burada kazanılan zaman
çok değerlidir. Nakit akışındaki stabilitenin sağlanması ile yeniden yapılandırma derhal başlamalıdır.
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MALİ SIKINTININ FARKEDİLME AŞAMALARI ;
Şirketlerde Mali Sıkıntının gerçek anlamda ne
zaman başladığının hangi aşamada fark edildiği
en önemli yönetim becerilerinden biri olmaktadır.
Eğer 1. Veya 2. Aşamada erkenden müdahale
edilebilir ise bu erken tespit Mali Darboğazdan
çıkma başarı oranını artıracaktır. Geç Kaldıkça her
şey daha zor hale gelecektir.
Aşağıdaki iş-kar/yaşam eğrisinde, A noktası büyüme ve karlılığın sürdüğü nokta, B noktası
maximum ölçek, maksimum karlılık noktası, yani
zirve; C1 noktası ise sıkıntıların başladığı noktadır.
Önlem alma süremiz ne kadar gecikirse şirketimiz
hızla C2’ye-C3’e ve C4’e inmeye başlayacaktır.
Genellikle yapılandırma talepleri maalesef C2C3 arasında veya C3’de yapıldığı için yapılandırma sonrası operasyonel ve yönetsel stratejik bazı
tedbirler ve kararlar alınmazsa Şirketler aynı duruma tekrar düşmektedir.
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Güncel

AŞAMA

KREDİ ve/veya NAKİT
SIKINTISINA ÇÖZÜM
ÜRETMEK İÇİN
GEREKLİ SÜRE

BELİRTİLERİ

1.AŞAMA
Kar Erozyonu Başlangıcı

• İşletme kar marjları düşüyor
• Rekabet artıyor
• Net Nakit Akışı sabit veya düşmeye başlıyor

9-18 Ay

2. AŞAMA
Kar Erozyonu Artışı

• Şirket faaliyet zararı göstermeye başlıyor
• Brüt kar marjları daralıyor
• Net nakit akışı sıkışıyor

6-12 Ay

3. AŞAMA
Nakit Eksikliği Başlangıcı

4.AŞAMA
Nakit Darboğazı

• Giderek nakde sıkışılıyor
• Satıcılar, ödemelerin geç yapılmasından hoşnut değiller
• Bankalar mali durum konusunda endişeli

3-9 Ay

• Banka hesaplarında nakit kalmıyor
• Kredi olanağı tükenmiş, “line”lar dolu
• Satıcılar, şirketle evrak karşılığı veya peşin çalışıyor, cari çalışmıyor
• Maaşlar geç ödeniyor yakın zamanda ödenemeyecek

Şimdi

Yapılandırma öncesi veya sonrası bir Mali Darboğazın her aşaması farklı Aksiyonların alınmasını gerektirir. Oluşturulması gereken bu Önlem Planını detaylı olarak önümüzdeki yazıda işleyeceğiz.
Sevdiğim Sözler: “Mevcut bilgi birikimimizle öyle sorunlar yaratırız ki aynı birikimimiz bu sorunları çözmemize yetmez.”
Albert Einstein
KAYNAK: ‘’ The Turnaround Process’’ The Meridian Group
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ÖZET
Enerji talebinin sürekli artması, fosil kaynakların kısıtlı
olması, çevresel sorunlar gibi nedenler ve enerji tüketiminde yaklaşık %35-%40’lık bölümün yaşam alanlarındaki konfor koşullarının sağlanabilmesi için harcanması, enerji verimli bina tasarımını zorunlu kılmaktadır.
Binalarda enerji tüketimini ve çevresel sorunları azaltmak amacı ile Avrupa Birliği ülkelerinden başlamak üzere giderek yaygınlaşan Binalarda Enerji
Performansı yönetmeliği kapsamında, çeşitli standart
ve düzenlemeler ile yaklaşık sıfır enerjili bina tasarım
parametrelerinin oluşturması söz konusudur.
Çalışmada özellikle soğuk iklim bölgesinde yer alan
pasif bina uygulamasına öncülük eden KranichsteinDarmstadt ve Hannover’de bulunan Kronsberg
Yerleşimi ile sıfır emisyonlu yerleşim olarak anılan
zero:e park uygulamaları, yapı kabuğu kuruluşu, yenilenebilir enerji kaynaklarının mimariye entegre edilmesi açılarından ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Pasif bina,
Yaklaşık sıfır enerjili bina.
ABSTRACT
Energy-efficient building design is a necessity for the
continual increase in energy demand, the limited availability of fossil resources, environmental problems,
and the expenditure of about 35-40% of energy consumption to ensure comfort conditions in living spaces.
Within the context of the Building Energy Performance
Regulation it is aimed to reduce energy consumption
in buildings and environmental problems and to create
various standards and regulations for zero energy buildings starting from European Union countries.
The study focuses on the passive houses in
Kranichstein-Darmstadt, Kronsberg and the zero-e
park settlement in Hannover, which lead to the passive building practice in the cold climate region, with
high insulated building shell and integration of renewable energy resources.
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Key Words: Energy efficiency, Passive house, Nearly
zero energy building
1. GİRİŞ
↵
Avrupa Birliği ülkelerinde binalar sektörünün enerji tüketimindeki payı yaklaşık %40 düzeyindedir ve enerji verimliliği bağlamında enerji tasarruf potansiyelinin
en az %20 oranında olduğu belirtilmektedir. AB’nin yürüttüğü binalarda enerji verimliliği politikası incelendiğinde, sınırlı olan enerji arzının güvenli hale getirilmesi, çevresel sorunlar ve iklim değişikliği başlıkları dikkat
çeker. Bu doğrultuda; Avrupa Birliği binalarda enerji
tüketiminin ölçülmesi ve bilinçli yönetilmesi amacı ile
Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi”ni, 19 Mayıs
2010 tarih ve 2010/31/EU sayı ile yeniden şekillendirilmiştir. Ülkemizde %37 oranı ile en fazla tüketime
sahip olan bina sektöründe, enerji tüketiminin azaltılması hedeflenerek, AB direktifi doğrultusunda çıkarılan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği 05.12.2009 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Dünya genelinde enerji politikasının oluşturulması ve
uygulamalarda karşılaşılan sorunlar, ülkeler bağlamında benzerlik göstermektedir. Enerji politikalarının ana
hedefi; enerji temininin güvenli, çevre dostu ve uygun
maliyetle elde edilmesi şeklinde sıralanır. Dolayısı ile
günümüzde fosil kökenli enerjinin tükenebilir olması, yarattığı çevresel sorunlar, ülkeler arası ilişkilerden
etkilenmesi ve maliyetindeki artışlar, enerji verimliliğine yönelik çözümler üretmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmayı ve bu alanda yatırım yapmayı zorunluluk haline getirmektedir.
Enerji verimli ve yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı binalar genel anlamda fosil kökenli enerji tüketiminin az
olduğu, yüksek enerji performansına sahip binalardır.
Literatüre bakıldığında Avrupa’da yüksek enerji verimli binalar ile ilgili genel kabul görmüş kesin bir tanım yoktur [1]. Pasif bina, enerji tasarruflu bina, düşük enerjili bina vb. terimleri kapsayan yüksek enerji
verimli binalar kavramı, ulusal standartlarda belirtilen
düzenlemelere göre inşa edilen binalara kıyasla daha
iyi bir enerji performansına sahip binayı ifade eder [2].
Yüksek enerji verimli binalar farklı Avrupa ülkelerinde
“Low energy house”, “Passive house” ve “Energy saNİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81
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ving house” gibi farklı terimler kullanılarak ifade edilmektedir, ancak son dönemlerde “nearly zero energy building” (NZEB) teriminin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. Avrupa ülkelerinde yüksek enerji verimli binaları ifade eden terimler [3]
bioclimatic house

multi-comfort house

BREEAM building

passive house

carbon-free house

plus-energy house

climate:active house

ultra low energy house

CSH (code for sustainable homes)

TBQ (total quality planning and rating)

eco-building

triple zero house

emission-free house

very low energy house

energy saving house

zero-carbon house

energy self-sufficient house/energy autarkic house

zero-energy house

green building

zero-heating energy house

lider A

zero-emission house

low energy house

3-litre-house

Almanya’da bulunan Passivhaus Enstitüsünden Dr.
Wolfgang Feist tarafından 1990’lı yıllarda geliştirilmiş ve yaygın kullanıma sahip Pasif Ev (Passive House)
kavramının ifade ettiği düşük enerjili yapı standardının
temel özellikleri aşağıda sıralanmaktadır:
• Pasif ev bir yapı standardıdır, enerji verimli, konforlu,
ekonomik ve çevre dostu özellikleri içerir,
• Pasif ev geleneksel binalara kıyasla % 90 daha az ısıtma enerjisi gerektirir, yeni binalarla kıyaslanması durumunda da yaklaşık % 75 tasarruf sağlar (Şekil 1);
• Isıtma enerjisi gereksinimi 1,5 litre/m2.yıl yakıt (petrol) olup düşük enerjili binaların ¼ ü kadardır.
• Özellikle bina kabuğunun ısı yalıtımı ve yalıtımlı
pencereler ile çatı ve zemin döşemesinin yalıtımı çok
önemlidir, yüksek yalıtım değerine sahiptir,
• Pasif ev, iç ısı kazançlarını (cihaz ve kullanıcılardan
kaynaklanan metabolizma ısısı) ve güneş enerjisi kazançlarını kullanır (Resim 1);
• Yüksek duvar/döşeme yüzey sıcaklıklarına sahip olması, ayrıca yüzey ile ortam sıcaklıkları arasındaki düşük sıcaklık farklılığı ısıl konfor sağlar ve küf, mantar
benzeri oluşumları engeller,
• Hava akımı olmadan ısı geri kazanım cihazı ile mekanlara taze hava sağlanması ile iç mekan konforunu
arttırır [4,5].
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Şekil 1: "Kranichstein-Darmstadt Pasif Ev"
enerji tüketimi
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Resim 1: Kranichstein-Darmstadt Pasif Ev; Güney ve Kış Bahçesi uygulanmış Kuzey Cephesi
(Foto: T. Göksal Özbalta Arşiv)
Pasif evler; çok iyi yalıtılmış, yıllık ısıtma gereksinimi 15 kWh/m²’yi geçmeyecek şekilde planlanmış olup geleneksel ısıtma sistemlerine gereksinim duymazlar. Pasif ev bir tasarım yaklaşımı değildir, dolayısı ile geleneksel ya da
çağdaş bir tasarım olabilir. Pasif ev standardı konut ya da konut dışı her türlü tasarıma uygulanabilmekte olup
dünya genelinde 50 bini aşkın örneğiyle uluslararası enerji etkin tasarım standartlarının en önde gelenleri arasında yer almaktadır. Pasif binalarda ısıtma ve soğutma için harcanan enerji, ülkemizdeki tipik bir binanın enerji gereksiniminin onda biri kadardır [6]. Şekil 2’de binalarda enerji verimliliğinin gelişimi, kullanım alanına düşen yıllık
enerji tüketimi kronolojik olarak verilmektedir [7].

Şekil 2. Binalarda enerji verimliliğinin gelişimi [7]
Pasif evlerin tercih edilmesindeki temel nedenler; sağlıklı bir yaşam standardına kavuşmak, karbon ayak izini
azaltmak ve etkin enerji tasarrufu yapmak şeklinde sıralanabilir. Dolayısı ile Pasif ev konseptine sahip binalarda 5 temel ilke esas alınmaktadır [6] (Şekil 3):
1. Isı yalıtımı: Dış yüzeyde bulunan tüm opak yapı elemanlarının çok iyi yalıtılması kaçınılmazdır.
2. Pencereler: Saydam yüzeylerde çerçevelerin ısı geçişini en aza indirgemesi ve camların iyi yalıtılmış, çok
katmanlı, argon veya kripton gazı ile doldurulmuş olması gerekir.
3. Isı geri kazanımlı havalandırma: İyi bir iç hava kalitesine ve enerji tasarrufuna olanak sağlayan önemli bir
60

araç olan atık ısı geri kazanım sistemi, dışarıya atılan
hava ısısının en az %75’inin bir ısı eşanjörü aracılığı ile
içeriye alınan temiz havaya aktarılmasına, dolayısı ile
tasarrufa olanak sağlar.
4. Sızdırmazlık: Açıklık/boşluklardan kaynaklanan
kontrolsüz hava sızıntısının, 50 pascal basınç altında yapılan test süresince saatte toplam ev hacminin
0,6’sından küçük olması gerekir.
5. Isı köprüsü: Bina kabuğu kuruluşunda ısı köprülerinin engellenmesi için uygun detay çözümlerinin üretilmesi ve doğru uygulanması çok önemlidir.
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PASİF EVLER İÇİN 5 TASARIM İLKESİ

Şekil 3. Pasif evlerde dikkat edilmesi gereken 5 tasarım parametresi
Farklı kategorilerde yeni ve mevcut binalar için pasif ev sertifikasına sahip olunabilmekte olup yeni inşa edilecek
evler için sağlanması gereken minimum şartlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Pasif evlerin sağlaması gereken genel şartlar [8]
Spesifik ısıtma gereksinimi veya spesifik ısıtma yükü ≤ 15 kWh/m2.yıl veya 10 W/m2
Spesifik soğutma gereksinimi

≤ 15 kWh/m2.yıl

Spesifik birincil enerji gereksinimi

≤ 120kWh/m2.yıl

Sızdırmazlık

≤ 0,6 ach @ 50 pascal

Pasif bina tasarım kriterlerini dikkate alan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, tükettiğinden daha fazla
enerji üreten yaklaşık sıfır enerjili binaların önem ve uygulamaları giderek artmaktadır. Avrupa Birliği politikasının amaçlarından biri de üye ülkelerin bina stoklarını yaklaşık sıfır enerjili binalara (nZEB) dönüştürmek ve çeşitli
uygulama örnekleri ile bu konuda kullanıcı bilincini arttırmaktır [9]. Yaklaşık sıfır enerjili bina tanımı, 19 Mayıs
2010’da Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/31/AB sayılı yenilenen direktifinde yapılmış olmakla birlikte,
kesin ve detaylı tanımların üye ülkelerin kendi mevcut koşullarını da dikkate alarak yapmalarına dikkat çekilmiştir.
[10] Direktifin 2. maddesinde, “yaklaşık sıfır enerjili bina” için, “çok yüksek enerji performansına sahip bir bina ve
gerekli olan yaklaşık sıfır ya da çok düşük enerji miktarını yerinde ya da yakınlardaki yenilenebilir kaynaklardan
sağlanmalıdır” ifadesi yer almaktadır. Madde 9.1’de ise 2020 den sonra tüm yeni binaların, 2018 yılından sonra
ise yeni kamu binalarının yaklaşık sıfır enerjili bina standardında inşa edilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir. Madde 2 ve 9’a göre yeni binalar için nZEB tanımının ulusal uyarlamaları bağlamında aşağıdaki hususları
içermesi vurgulanmaktadır [11]:
• Çok yüksek enerji performansına sahip bina;
• Binada çok düşük miktarda enerji gereksinimi;
• Birincil enerjinin sayısal göstergesi kWh/m2.yıl
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Yüksek enerji verimli bina uygulamaları ve örnekleri, yaklaşık sıfır enerjili bina sayısını arttırmayı hızlandırmak
açısından önemlidir; çünkü ilgili örnek binalar hem tasarım hem de uygulama deneyimi ile karşılaşılan sorunları
azaltabilecektir. Ayrıca teoride araştırılan ve başarılan verimlilik ölçütlerinin gerçek bina uygulamalarıyla ortaya
konulması bina kullanıcıları için büyük önem arz etmektedir. Bu tarz binaların maliyetinden, nasıl göründüğüne
kadar olan konuların örnek uygulamalarla gösterilmesi kullanıcıların daha çok ilgisini çekebilir ve yaygınlaşmasına
katkı sağlayabilir.
Bu bağlamda çalışmada, soğuk iklim bölgesinde yer alan pasif bina uygulamasına öncülük eden Kranichstein
konutları-Darmstadt (1992), Kronsberg-Hannover pasif evleri (1996) ve sıfır emisyonlu yerleşim olarak anılan
zero:e park Hannover (2015) Yerleşimi, imar durumu, bina tasarımında yönlenme, bina kabuğu kuruluşu ve hava
geçirimsizlik, ısı kayıplarının en aza indirgenmesi ve yenilenebilir enerjiler desteklenmeleri açılarından ele alınmaktadır.
↵2. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
↵
2.1. e-Zero Park - Hannover-Wettbergen Yerleşimi
Avrupa’nın en büyük yenilikçi, sıfır emisyonlu e-Zero Park yerleşimi Hannover’in güneybatısında yer almaktadır; 3
aşamada inşa edilen sıfır emisyonlu yerleşim, geniş yeşil alanları, yağmur suyunun kullanımı, yaklaşık 330 civarında müstakil, ikiz, sıra-ev düzeninde sıfır emisyonlu pasif ve artı enerjili binaları ile kaliteli bir yaşam alanı sunan
öncü yerleşimlerden biridir. İmar konseptinde yer alan üç temel öğe; enerji, su ve yeşildir (Şekil 4, 5).

Şekil 4. 3. Etapta inşa edilen e-zero park yerleşimi-Wettbergen/Hannover [12]

Şekil 5. e-Zero Park – yağmur suyunun toplanması Wettbergen/Hannover [12]
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Hannover - e-Zero Parkı yerleşiminde amaç [13];
- Düşük enerjili evler ile enerjiden tasarruf,
- Çevre dostu malzemelerin kullanımı,
- Ekolojik bina inşasının gereklerini yerine getirme, enerji, yağmur suyu, doğayı koruma, atıkların değerlendirilmesi, zemin dokusu vb.
- CO2 emisyon miktarının 2020 yılına kadar % 40 oranında (1990 değerlerine göre) azaltılması,
- 100 % İklim korunumunu içeren Master plan yapılması ve böylece 2011 değerlerine göre;
- 2050 yılına kadar nihai enerji tüketiminin % 50 oranında,
- CO2 emisyonunun ise % 95 oranında azaltılması şeklinde belirlenmiştir.
Şehir planlanması açısından, alanın imar planının oluşturulmasında iklim dostu ve çevreci anlayışla, binaların yönlenmesi, yağmur suyunun değerlendirilmesi, yeşil alanların boyutu vb. önemli tasarım kriterleri olarak ön planda
yer almıştır. Yerleşim alanının büyüklüğü 260.000 m²dir; alanda yer alan 330 adet müstakil, ikiz ve sıra evlerin taban alanları toplamı arazinin yaklaşık % 65’ını kaplamakta olup arsa büyüklükleri 166-579 m2 arasında değişmektedir. Yeşil alan ve peyzajda bölgeye özgü bitki örtüsü kullanılması, konutların tasarımında enerjik açıdan pasif ev
standardı ve güneş enerjisi sistemlerinden (sıcak su, PV) yararlanılması sonucu CO2 emisyonunun en aza indirilmesi ve yağmur suyu depolama sistemi, e-Zero Park yerleşimini özellikli kılan konulardır. Evlerde ısı yalıtımı ve
havalandırma sistemleri ile konfor sağlanmakta, ek ısıtmaya gereksinim duyulmamaktadır; elektrik ve ısı enerjisi
yenilenebilir enerjiler ile desteklenmektedir. Binalar kompakt forma sahip olup bina aralıkları birbirlerine gölgeleme yapmayacak şekilde belirlenmiş ve güneşten maksimum düzeyde kazanç sağlayacak şekilde güneye yönelik
olarak konumlandırılmıştır. Böylece saptanan bina aralık ve yapı yükseklikleri ile gerek çatı gerekse cephelerde
gölge oluşması engellenmiştir (Şekil 6) [13,14]. Geniş bahçeleri yanı sıra tüm evlerin geniş yüzeyli tam boy pencereleri doğal aydınlatma sağlamaktadır, ısı kayıpları için pencerelerde elektrikli panjurlar mevcuttur (Şekil 7, 8).
Isı geri kazanımı ve kontrollü havalandırma sistemleri aracılığı ile düşük maliyetli iklimlendirme sağlanmaktadır.

Şekil 6. e-Zero Park vaziyet planı ve güneşe göre bina açıklıklarının düzenlenmesi [13, 14]
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Şekil 7. e-Zero Park Konutları, sıra ve tekil evler–yönlenme, yenilenebilir enerji uygulaması [13, 14]
(T. Göksal Özbalta arşivi)

Şekil 8. Sıra evlere ait zemin+üst kat planları, 149-173 m2 kullanım alanına sahip pasif evler [13]
E-Zero Park yerleşiminde bir ilköğretim okulu, gündüz
çocuk bakım merkezi, market ve toplu taşıma araçlarına bağlantılı yakın bir otobüs durağı mevcuttur. Bu
bölgede yer alan, tasarımı Hamburg’dan Spengler ve
Wiescholek Mimarlık Ofisine ait olan süpermarket,
pasif ev standardında inşa edilmiş dünyada ilk pasif
süpermarket olma özelliğine sahiptir. 1.300 m2 kullanım alanı ile yeni standartlara göre inşa edilen eşdeğer
süpermarkete kıyasla CO2 emisyonu % 30 daha azdır.
Bilindiği üzere market türü binalarda enerji tüketiminin
belirlenmesinde ürünlerin soğutulması ve aydınlatma
etkin rol oynamaktadır ve enerjinin % 60’ı ürünlerin
soğutulması % 20’si aydınlatmaya yöneliktir. Dolayısı ile konutlara kıyasla bina kabuğunun kuruluşunun
rolü enerji tüketiminde fazla etkin değildir. Söz konusu binada geleneksel ısıtma sistemi mevcut değildir
ve mekanın ısıtılması ağırlıklı olarak ürünleri soğutma
sisteminin atık ısısı ile karşılanmaktadır. Sadece çok
soğuk günlerde atık ısının yetersiz kalması durumunda hava-kaynaklı ısı pompası devreye girmektedir. Yaz
döneminde ise ısı fazlası dış ortama atılmaktadır. Soğutma için verimli cihazlar kullanılmıştır ve bazı soğut64

ma araçları (mobilyaları) bu uygulama için prototip olarak geliştirilmiştir. Aydınlatmada verimli ekipman (12
Watt/m2) kullanımı söz konusudur, bu oran aynı aydınlatma düzeyinde genelde 25 Watt/m2’dir. Bina DGNB Alman Sürdürülebilir Yapı Sertifikasına sahiptir. DGNB
sertifikasyonu binanın bütüncül performansını değerlendirmekte olup yaklaşık %50 oranında sürdürülebilirlik bağlamında ekoloji, ekonomi, sosyo-kültürel bakış,
teknik, izlenen süreçler ve konum kriterlerini dikkate
almaktadır [14].
2.2. Kronsberg Yerleşimi
EXPO 2000 kapsamında Maliyet Etkin İklim Nötr Pasif
Evler olarak kayda geçen (Reg. No NI244) Hannover’de
yer alan Kronsberg Yerleşiminde pasif ev standardında binalar inşa edilmiştir; yalıtımlı bina kabuğu ve ısı
geri kazanımı ile yüksek ısıl konfor sağlanan binaların
ısı enerjisi tüketimi 15 kWh/m2.yıl ile sınırlandırılmıştır
(Şekil 9-10) [15]. Geleneksel yapılar ile karşılaştırıldığında yaklaşık % 75 oranında enerji tasarrufu sağlandığı dikkat çekmektedir. Projede yer alan konut tiplerinin
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taban alanı büyükleri 79, 97 ve 120 m2 arasında değişmektedir (Şekil 11) [16]. Binalarda geleneksel anlamda
banyolar dışında ısıtma sistemi (radyatör) yoktur. Duvar ve çatıların U-değerleri; yaklaşık Uduvar= 0,13 W/m²K ve
Uçatı= 0,10 W/m²K arasında değişmektedir (Tablo 3). Bina kabuğunun hava geçirimsiz olması pasif evler için bir
ön koşuldur. Binaların hava geçirimsizliği “blower door” ile test edilmiştir ve 50 Pa basınç altında hava değişim
oranının ortalama 0.3 ac/saat olduğu belirtilmektedir [15,16,17,18].

Şekil 9. Kronsberg-Hannover yerleşiminde toplu taşıma durak ve çok katlı konut görünüşü

Şekil 10. Kronsberg-Hannover pasif evlerde güneş enerjisi sistemleri kullanımı [15]

Şekil 11. Kronsberg-Hannover pasif ev planı ve kesit [16]
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Pasif ev kavramı, ısı geri kazanımı ile kontrollü mekanik havalandırma ve binanın hava sızdırmazlığının sağlanmasını gerektirir. Kronsberg evlerinde de kontrollü havalandırma yapılır ve ısı geri kazanımında atık havanın ısısından
yararlanılır. Kontrollü havalandırma sistemi tüm mekanlara belli aralıklarla ısı değiştiriciden geçerek ısıtılan taze
hava verilir. Kullanıcılar mekanların doğal havalandırması için kapı ve pencereleri açabilirler, ancak sistemin tasarımı en ekonomik olacak şekilde yapıldığı için ısıtma döneminde doğal havalandırma ısı kayıpları nedeni ile ortamın
konforunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bölgede iklimsel koşullara bağlı olarak ısıtma dönemi Kasım-Mart ayları
arasındadır ve gerekli durumda güneş enerjisi sisteminden (sulu/havalı) destek alınmaktadır. Mekanların yapay
olarak nemlendirilmesine gerek görülmemiştir, sadece kış aylarında nem düzeyinin düşük olması durumunda
kullanıcılara hava değişim oranını azaltmaları, tasarlanan değerin 120 m3/h altına çekmeleri tavsiye edilmektedir.
Yerleşimde bölgesel ısıtma sistemi mevcut olup gerektiğinde düz plakalı güneş kolektörleri ile desteklenmektedir.
Her evde sıcak su depolama tankı vardır. Kış aylarında, güneş kazançları ile ısıtma enerjisinin yaklaşık üçte biri
karşılanmaktadır. Geniş pencere yüzeyleri ile doğal aydınlatma sağlanmakta ve yaz döneminde elle ayarlanabilen
gölgeleme elemanları kullanılmaktadır. Bina kabuğunun yalıtımı (çok düşük U-değeri) ve iç mekanlarda ısıl kütle
olarak kullanılan betonarme yapı elemanları ortamın ısıl dengesine katkı sağlamaktadır. Gerekli durumlarda çapraz havalandırma ile gece soğutması da yapmak olanaklıdır.
Binalarda kullanılan yapı elemanlarının önemli bir bölümünde prefabrike (önüretim) elemanlar tercih edilmiştir,
böylece hem yüksek kaliteli ürünler kullanılmış hem de kısa inşa süreci ile daha düşük maliyetli konutlar elde edilmiştir. Kronsberg pasif evlerinin planlama süreci PHPP (Pasif ev planlama paketi) tarafından desteklenmiştir [18].
Tablo 3. Kronsberg pasif evleri yapı elemanları kesitleri [18]
DIŞ DUVAR KURULUŞU;
Ahşap Panel Sistem; Güney-Kuzey Cephe
U= 0,126 W/m2K
Alçı karton levha 12,5 mm
Ahşap OSB levha 16 mm
Mineral yün yalıtım 300 mm
Ahşap OSB levha 12,5 mm
Havalandırılmış ahşap kaplama
DIŞ DUVAR KURULUŞU;
Ahşap Panel Sistem; Doğu-Batı Cephe
U= 0,125 W/m2K; U= 0,091 W/m2K
Prefabrike Betonarme Panel 165 mm
EPS Polysyrol yalıtım 400 mm
Dış Sıva 10 mm

ZEMİN DÖŞEMESİ
U= 0,097 W/m2K
Ahşap kaplama 20 mm
Şap (Ses yalıtımı için) 5 mm PE-köpük
Beton Plak 150 mm
Isı Yalıtım Levhası 300 mm, 420 mm
ÇATI KURULUŞU
U= 0,095 W/m2K
Alçı karton levha 12,5 mm
Ahşap OSB levha 19 mm
Mineral yün yalıtım 400 mm
Ahşap OSB levha 25 mm
Çatı su yalıtımı
Yeşil çatı kuruluşu
66
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SONUÇ
Sonuç olarak enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan binalarda enerji kayıplarının en aza indirgenmesi ve
çevresel sorunlar nedeni ile yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi dünya ülkelerinin enerji politikalarında yer
almaktadır. Avrupa ülkelerinde düşük enerjili bina uygulamalarına örnekler, kullanıcıların bu tarz yapıları deneyimlemeleri ve bilinç kazanmaları açısından büyük önem arz etmektedir. Bu konuda başarıya ulaşabilmek için ülkemizde de AB
direktifleri doğrultusunda iklimsel koşullar gereğince yönetmeliklerin düzenlenmesi ve tüm inşaat sektöründe yer alan
kent plancısı, tasarımcı, uygulayıcı, malzeme üreticileri ve sektör çalışanlarının yanı sıra bina kullanıcılarının da enerji
tüketiminin azaltılmasına yönelik enerji verimliliği ve kullanıcı davranışı konularında bilinçlendirilmesi kaçınılmazdır. AB
direktifinde yer aldığı üzere düşük enerjili, sıfır enerjili bina uygulamalarında vurgulanan yenilenebilir enerji kaynakları
ile desteklenmesi konusunda da önemli bir avantaja sahip olduğumuz ve yerel mimari uygulamalarından çıkarımlarda
bulunabileceğimiz dikkatlerden kaçmamalıdır.
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ŞİRKETLER YÖNÜNDEN BİR HUKUKİ KORUMA : KONKORDATO
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Giriş : Ülkemiz gibi, ekonomik yönden gelişmekte olduğu
değerlendirilen ülkelerde, makro ve mikro açılardan ekonomik ve ticari durum ve süreçleri etkileyen ülke dışı ve
ülke içi pek çok etmen ve bileşen bulunduğundan, rekabetin çok şiddetli olmasının yanısıra şirket finansal planlama süreçlerinin sağlıklı bir şekilde öngörülebilmesi çok
zor hatta kimi zaman imkansız olabilmektedir. Böylesi
bir durumda, bilanço verileri kapsamında pek çok sağlıklı
unsura, değere sahip şirketler ani nakit sıkışıklıkları yaşayabilmekte, geciken bir kredi taksiti ödemesi veya bir şekilde karşılıksız kaşesi vurulan bir çek bütün alacaklıların
bir panik havasıyla ( hatta yeri geldiğinde olağan vadeleri
bile beklemeden ) alacak tahsili, icra takibi süreçleri başlatmasına sebep olmaktadır. Böyle bir durumda ise vadelendirilerek tahsil edilecek alacaklarla bir ödeme sırasına
konulmuş olan borçlar birden ödenemez hale dönüşür ve
geçici bir döneme ait bir sıkışıklık iflasa giden genel bir bunalım ortaya çıkar.
Bu yazımızda, kurumsal yönetime sahip pek çok şirket te
dahil olmak üzere büyüklük farkı gözetilmeden şirketlerin
kabus senaryosu olabilecek bu duruma karşı bir hukuki
koruma yolu olan, önceki ismiyle “iflas erteleme” olarak
anılan, yeni yapılan değişikliklerle “konkordato” kurumuna
dahil edilen bu hukuki çözümü değerlendirmeye çalışacağız.
Tarihçe : İşin aslına bakılırsa, Konkordato, 1932 senesinden bu yana İcra ve İflas kanunumuzda yer alan bir
düzenlemedir. Ancak, uygulama alanı çok sınırlı olarak
kalmıştır. 2003 senesinde İflas Erteleme Kurumu ticari
hayata girmiş, iflas erteleme eski Türk Ticaret Kanununda
yer almış ve borca batık bir şirketin belirli bir iyileştirme
projesi kapsamında korunmasını düzenlemiştir. İflas erteleme genel mantığına göre, kural olarak, verilen bir ihtiyati
tedbir kararı ve takip eden nihai bir karar ile bir yıl boyunca
başvurucu şirkete kamu kurumları da dahil olmak üzere
herhangi bir icra takibi açılamaması şeklinde özetlenebilecek bir hukuki koruma sağlanması amaçlanmıştır.
Diğer taraftan, halen devam etmekte olan Olağanüstü
Hal süreci kapsamında 31.07.2016 tarihinde yayımlanan
669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “ sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce reddedilir” düzenlemesi ile iflas erteleme olağanüstü
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halin devamı süresince kaldırılmıştır. Bu yasaklama kararından sonra piyasa aktörleri ticari hayatta
önemli bir boşluğu dolduran bu hukuki koruma ihtiyacını gündeme getirmişler ve “ …yatırım ortamının
iyileştirilmesi amacıyla…” ; 7101 sayılı “İcra ve İflas
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” ile iflas erteleme kaldırılarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda konkordato ile ilgili çeşitli
düzenlemelere yer verilmiştir.
İflas erteleme, uygulama olarak kötü niyetli kimi girişimlere açık ve alacaklıların çok fazla müdahil olamadığı düzenlemeler içerdiğinden yapılan değişiklikle iflas erteleme düzenlemesinin bu kötü, amaca aykırı
pratiklerinin de önüne geçilerek alacaklıların daha fazla
katılımcı olabilecekleri yeni bir düzenleme yapılması
amaçlanmıştır.
Tanım : Kanunu’nda yer alan tanımıyla, Konkordato,
mali durumu kötü olan iflasa tabi bir gerçek veya tüzel kişi tacirin borçlarının yeniden yapılandırılması suretiyle mali durumunu düzelterek iflastan kurtulması,
alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle
taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.
Bu yönteme sermaye şirketleri ve kooperatifler başvurabildiği gibi tacir olmayan kimselerde başvuruda
bulunabilir. Burada, kritik nokta, aşağıda açıklanacak
“Konkordato Projesinin” gerçekten mali durumu bozuk
şirketin iyileşmesini sağlayacak düzenlemeler, önlemler içermesi ve alacaklıların da bu iyileştirme projesini
kabul etmeleridir. Kanun dört çeşit konkordato türü
düzenlemekte ise de, yazımızın kapsamı gereği sadece
“Adi Konkordato” ( genel –olağan konkordato ) konusunu değerlendireceğiz.
Süreç :
1- Başvuru ve eklenecek belgeler : Borçlarını, vadesi
geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade
verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını
ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak
için konkordato talep edebileceği gibi iflâs talebinde
bulunabilecek her alacaklı da borçlu yönünden konkordato talep edebilir. Başvurulacak mahkeme talep eden
şirketin ticari faaliyet merkezindeki yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.
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Yukarıda bahsettiğimiz üzere, başvuru dilekçesine bir
konkordato ön projesi eklenecektir. Bu projede “borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği,
bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda
vazgeçmiş olacakları, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı, borçlunun
faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem
kullanılarak sağlanacağı gösterilir. .
Konkordato Ön Projesi yanısıra, konkordato için başvuran gerçek veya tüzel kişi “… malvarlığı durumunu
gösterir belgeler; defter tutmaya mecbur kişilerden
ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço,
gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari
defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik
ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat
bilgileri, başvurucunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran
varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm
alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve
belgeler ile alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste ve konkordato
ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline
geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde
alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo…” da dilekçeye eklenecek, başvurucu borçlunun bu kapsamda mali bir
resmi çekilerek mahkemeye sunulmuş olacaktır.
2- Geçici Mühlet : Konkordato talebi üzerine mahkeme, belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit
ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve borçlunun
malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün
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Hukuk
tedbirleri alır. Burada önemli olan husus malvarlığının
korunması yönünde muhtemel risklerin kapsamlı bir
şekilde tespit edilerek gerekli ve reel bütün tedbirlerin
alınmasının gözetilmesidir.
Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne, ticaret
sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta
idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım
Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi
odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlanda
ayrıca alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin
süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti
verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle
birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.
Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının
yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato
komiseri görevlendirir. Geçici mühlet talebinin kabulü,
geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.
3- Kesin Mühlet : Mahkeme, geçici mühlet süresi içinde borçluyu ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı
duruşmaya davet ederek geçici komiserin yazılı raporu
ve mahkemece gerekli görülürse duruşmada beyanı
alınarak kesin mühlet hakkında bir karar verir. Eğer talebe itiraz eden alacaklılar var ise ileri sürdükleri itiraz
sebepleri de mahkemece dikkate alınmak zorundadır.
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin
mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir
görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine
devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi
eder.
Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda yedi
alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar
kurulu oluşturulabilir. Bu durumda alacakları, hukuki
nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları
ve varsa rehinli alacaklılar, alacaklılar kurulunda hakNİSAN MAYIS HAZİRAN 2018 • YIL: 21 • SAYI: 81

kaniyete uygun şekilde temsil edilir. Alacaklılar kurulu
oluşturulurken komiserin de görüşü alınır. Alacaklılar
kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır
bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Güçlük arz eden
özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu
açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır.
Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra
ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden
önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.
Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin
reddine ilişkin kararlar da ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.
Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan
takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve
evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi
ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler
işlemez.
4- Muhtemel sonuçlar ve karar : Konu çok detaylı olduğu için konkordato sürecinin sonuç kısmını maddeler
halinde kısaca belirtmek amaca uygun olacaktır.
a) Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle
kesin mühletin kaldırılması,
b) Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi ile
iflâsın açılması,
c) Konkordato mahkemece tasdiki, kapsamının belirlenmesi ve borçlunun borçlarının hangi çerçevede ödeyeceğinin belirlenmesi ve bu hususun ilanı,
d) Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun
iflasının açılması.
Sonuç : Yukarıda, genel olarak özetlenmeye çalışıldığı
üzere, konkordato, amacına uygun kullanılması durumunda, mahkeme, teknik bir uzman durumunda olan
konkordato komiseri ve alacaklıların katılımı ile oluşan
ve borçlunun ekonomik gücü ve koşullarına göre borcunu tasfiyesine imkan veren, bu kapsamda iflastan
kurtulmasına yardımcı olan ticari hayat için ön açıcı
olabilecek bir kanuni kurumdur.
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1
ACS

2
Aday

3
Aera

4
A Klima

5
Ak-Maks

6
Aksal

7
Aldağ

8
Alindair

9
Almira
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10 Alser

11 Asya Klima

12 A.T.C.

13 Ay-Pas

14 Bal-Ay-Ka Müh.

15 Barlas Soğutma

16 Başarır Soğutma

17 Birim Teknik

18 Buzçelik

19 Bütaş Klima

20 CFM Soğutma

21 Cantek

22 Coşgun Furkan İnş.

23 CVS

24 Daikin

25 Delta Klima

26 Dinamik Isı

27 DK Müh.

28 Doğu İklimlendirme

29 Dostlar Mekanik

30 Dünya Rezistans

31 Egefer

32 Ege Vizyon

33 Erhalim

34 Ekinoks

35 Ekofin

36 Ekonsat

37 Ema Enerji

38 Emsaş

39 Eneko

40 Ercan Teknik

41 Ergül Teknik

42 FabricAir

43 Fanart

44 Form

45 Friterm

46 GMD Genel Mekanik Dizayn

47 Güldem

48 HB Mekanik

49 HCS Teknik

50 Isıdem Yalıtım

51 ISM Makina

52 İmas

53 İmbat

54 İmeksan

55 İnci Enerji

56 Karataş Soğutma
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Mekanik Tesisat, Taahhüt ve Proje
Mechanical Installation Consultancy and Contracting

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

İzolasyon Malzemeleri
Insulation Materials

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

Soğutma Ekipmanları
Refrigeration Equipments

Mekanik Tesisat Ekipmanları
Mechanical Installation Equipments

Fan / Fan

Isı Değiştirici / Heat Exchanger

Frigorifik Soğutma
Frigorific Refrigeration

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

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

Soğuk Oda Cihazı ve Paneli
Cold Room Unit and Panels

Su Soğutma Kulesi
Water Cooling Tower

Kuru ve Islak Kuru Soğutucular
Dry and Wet Dry Cooler

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

Su Soğutma Grubu /
Water Chiller

Klima Santrali
Air Handling Unit

Fan Coil
Fan Coil

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

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

Sıra / No

Tüzel Üyeler
FAALİYET ALANLARI
1-56
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57 Karyer

58 Klas Klima

59 Klimaİtalya

60 Klimasan

61 Kliterm

62 Lazer

63 Makro Teknik

64 Matesis

65 Mekanik Tesisat

66 Maktes Müh.

67 Mertekso

68 Messan

69 Meytes Tesisat

70 MGT Filtre

71 Mitsubishi Electric

72 MS Klima

73 MTT

74 Murat Teknik

75 Net Soğutma

76 Nursaç Havalandırma

77 Ode Yalıtım

78 Ontek

79 Otto Otomasyon

80 Öge Müh.

81 Öz-Ge Müh.

82 Öztaş/GreenCooler

83 Pnöso

84 Prodek

85 Rast Enerji

86 RD Grup

87 Ref Isı

88 Rothenberger

89 Salvo

90 Savaşlar

91 Sevel Dondurma Makinaları

92 Sisbim

93 SPA Mekanik

94 Systemair HSK

95 Teknion

96 Teknofan

97 Terkan

98 Termokar

100 Termosan

99 Termomak

101 Tolerans Müh.

102 Trio İklimlendirme

103 Trox Turkey

104 Tunç Tesisat

105 Türkoğlu Makina

106 Ulus Soğutma

107 Uzay Mekanik

108 Ün-Sal Makina

109 Üntes

112 Yılmazer

110 Venco

111 Vengrup
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ISK-SODEX ISTANBUL 2019
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma,
Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş
Enerjisi Sistemleri Fuarı

02-05 Ekim 2019
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Büyükçekmece İstanbul
•

sodex.com.tr

 

Hannover-Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.

Destekleyenler

Eş Organizatörler / Destekleyen Dernekler

Resmi Havayolu

Resmi Seyahat Acentesi

Tel. +90 212 334 69 00
Fax +90 212 347 10 96
info@sodex.com.tr

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

Doğru Hava Uzmanı

SOĞUTMA GRUBU
TEKNOLOJİSİNDE ZİRVE

Daikin VVR* Teknolojisiyle
Merkezi Sistemlerde De İlkleri Geliştirdi.

EWAD-TZ-B

EWWD-VZ

(5,59 ESEER)Hava Soğutmalı ve (8,71 ESEER)Su Soğutmalı
Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Soğutma Grubu Ürünlerini Üretti.
Kaliteli yaşam için yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler kullanın.
Çevreyi korumaya katkı sağlayın
ESEER

ESEER

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları
444 999 0 • www.daikin.com.tr

• Daikin tek vida teknolojisi • VVR* teknoloijisi
• Rakipsiz verim sınıfı • Kompakt dizayn
• Uygulama esnekliği• Sessizlik
• Bulut platformuna bağlantı olanağı
• HFO gazları ile kullanıma uygunluk
*VVR: Variable Volume Ratio

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

5,0

Standart Vidalı

1,0

4,0

6,0

Frekans Konvertörlü Vidalı

2,0

Üstün Özellikler

Daikin VVR Vidalı Soğutma Grubu (EWWD-VZ)

3,0

4,75

Standart Vidalı

4,0

7,5

7,0

Frekans Konvertörlü Vidalı

5,0

5,59
Daikin VVR Vidalı Soğutma Grubu (EWAD-TZ-B)

6,0

8,71

8,0

Su Soğutmalı Soğutma Grupları

*2015 yılı satıs verilerine göre HVAC sektöründe cirosal bazda dünyanın en büyük firmasıdır.
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28~112 HP

İleri Teknoloji ve Üstün Çalışma Performansı
Yüksek enerji verimliliğine sahip
çevre dostu tasarım.

EVI Scroll kompresör sayesinde
üstün ısıtma performansı.

G tipi ısı değiştirici ile daha
verimli ısı transferi.

Tek modülde 28 HP, tek grupta
112 HP Full DC inverter üniteler.

www.untesvrf.com.tr
Ankara Bölge Müdürlüğü
53. Cadde 1450. Sokak Ulusoy Plaza
No: 9/50 Çukurambar, Çankaya - Ankara
T+90 (312) 287 91 00 F+90 (312) 284 91 00

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Atatürk Mah. Mustafa Kemal Cad. Üntes İş Merkezi
No:11, 34758 Küçükbakkalköy - Ataşehir - İstanbul
T+90 216 456 04 10 F+90 216 455 12 90

İzmir Bölge Müdürlüğü
Anadolu Cad. No:40 K:7 D:707 Tepekule
Kongre Merkezi Bayraklı - İzmir - Türkiye
T+90 232 469 05 55 F+90 232 459 12 92

Adana Bölge Müdürlüğü
Fuzuli Caddesi Galeria
İş Merkezi 2.Kat No: 250 Adana
T+90 322 459 00 40 F +90 322 459 01 80

